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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 28 - ПР / 2016г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

на основание чл. 93, ал.1, т. 2 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, 

чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за 

биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с чл.2, ал. 1, т.1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 

2 към чл. 6 от Наредбата по ОВОС и Становище от РЗИ –Кърджали 

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение: „изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на 94 броя крави за 

мляко заедно с техните приплоди“, в имот №033044, местност „Ташовлу“, землище с. Бели 

пласт, общ. Кърджали, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и 

човешкото здраве. 

 

Възложител: Мехмед Мехмед 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение е за изменение на ИП за „изграждане на кравеферма за 

отглеждане на 50 броя крави за мляко и месо и помощна постройка“, в имот с №033044, 

местност „Ташовлу“, землище с. Бели пласт, общ. Кърджали, за което има издадено Решение 

№ ХА-88 ПР/2013г. на Директора на РИОСВ – Хасково. 

Новото инвестиционно предложение предвижда изграждане на кравеферма за 

отглеждане на 94 броя крави за мляко заедно с приплодите. Кравите за мляко ще се отглеждат 

свободно в индивидуални боксове. При този начин на отглеждане кравите показват 

поведенчески реакции, каквито съответстват на привичките им на пасището, могат да се 

придвижват свободно и да осъществяват контакт с другите животни. При свободното 

отглеждане са обособени зони за движение, почивка, доене, и хранене, вътре в сградата. 

Кравефермата ще бъде съобразена с минималните разстояния между различните видове 

животновъдни обекти. Фермата ще бъде оградена с постоянна ограда, с височина не по-малка 

от 150 см, осигуряваща безопасността на обекта и здравното благополучие на животните. На 

входа на фермата е предвиден пропускателен пункт - дезинфекционна площадка за 

транспортни средства с дължина от 700 см и с дълбочина на ваната за дезинфекционен 

разтвор 30 см, дезинфекционна пътека за хора, която е с дължина 80 см и вход на животните. 

Кравефермата ще се състои от: 

 Сграда за 94 броя лактиращи крави с торохранилище – 1296 кв.м. 
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 Сграда с групови боксове за приплоди, юници, скоро отелени крави и два броя родилни 

бокса – 444,62 кв.м. 

 Битова сграда на два етажа за обслужващия персонал – 121,44 кв.м. 

 Сеновал – 360 кв.м. 

 Навес, под който е разположен контейнер за СРМ – специфично рискови материали – 9 

кв.м. 

Общата застроена площ ще бъде 2231,06 кв.м. 

Сградата за 94 броя лактиращи крави с торохранилище и двор за разходка към нея е с 

размери дължина 7200 см и широчина 1800 см. В сградата са предвидени ПМС – помещение 

за съхранение на мляко, агрегатно помещение за ел. табло с машинно отделение, стая за 

ветеринарен лекар, ветеринарно-санитарен филтър за работниците с гардеробчета за лично и 

работно облекло, баня и санитарен възел, битова стая за персонала. От южната страна на 

сградата е предвидено дворче за разходка с твърда настилка. До дворчето е предвидено 

торохранилището. Непосредствено до него от вътрешната страна на сградата е разположено 

един ред индивидуални боксове за почивка с размери 240 см дължина и 120 см широчина. Зад 

боксовете е предвидена торова –технологична пътека, в която се движи скрепер. Скреперите 

събират тора от сградата и го транспортират в края на помещението, където той попада в 

напречен субщангов транспортьор и от него се изтиква в торохранилището. Скреперите имат 

автоматично управление. Сградата с групови боксове за приплоди, юници, скороотелени 

крави и два броя родилни бокса е представена от 19 броя индивидуални легла за юници и 

скороотелени крави с размер 120 см широчина и 220 см дължина. Непосредствено зад леглата 

е предвидена торова-технологична пътека с размер 300 см. широчина, в сградата, а зад нея е 

предвиден бетонов борд с височина 30 см, зад който е разположена лента ясла с размер 80 см 

за насипване на фуража, с който ще се изхранват кравите, като непосредствено зад лентата 

ясла е хранителната пътека с размер 270 см широчина, по която ще се движи транспортното 

средство, което ще раздава фуража. В същата сграда са предвидени три броя групови бокса за 

телета. Непосредствено до груповите боксове за телета са предвидени два броя родилни бокса. 

Всички животни в сградата ще се изхранват от лентата ясла. Торовата маса от сградата ще се 

изнася посредством напречен субщангов транспортьор и с него ще се изтиква в 

торохранилището, което е залепено до сградата за лактиращите крави. Предвижда се 

изграждане на торохранилище с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от 

селскостопански източници. Торохранилището ще се освобождава от торова маса чрез 

изпомпване от цистерна за течен тор, сезонно в зависимост от метеорологичните условия, 

състоянието и развитието на културите върху земеделските площи, като се спазват и 

забранените за торене периоди. Обемът, който се предвижда за торохранилището 1080 куб.м. 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че посоченият поземлен имот №033044 в землище с. Бели пласт, общ. Кърджали, в 

който се предвижда изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на 94 броя 

крави за мляко заедно с приплодите, не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, както в обхвата на защитени зони от 

Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположени са защитени зони BG0001032 

„Родопи Източни”, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет и BG0001031 

„Родопи Средни”, приета с Решение №661/16.10.2007г. на Министерски съвет за опазване на 

природните местообитания на дивата флора и фаунa. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 

ОС и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 

горецитираните защитени зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е 

проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в 

настоящото решение. 

Инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на 

инвестиционно предложение съгласно приложение № 2, като това изменение може да доведе 
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до значително отрицателно въздействие върху околната среда и самостоятелно попада в 

обхвата на т. 1, буква „д” от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 

подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, отразена в настоящото решение. 

 

МОТИВИ: 

 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 

околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Предвид характеристиката и параметрите на животновъдния обект не се очаква 

реализацията на инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие 

върху компонентите на околната среда. 

2. Поенето на животните ще се осъществява с поилки, захранени с вода от селищната 

водопроводна мрежа на с. Бели пласт. 

3. Не се предвижда промяна на съществуващата основна пътна инфраструктура. 

4. При експлоатацията на животновъдния обект като отпадъчен продукт ще се 

генерират основно торови маси, които ще се съхраняват на торище и в последствие ще се 

използват за наторяване на земеделски земи. 

5. Отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат 

третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

6. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното 

предложение както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействие на 

инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. кумулиранe с други сходни 

предложения. 

 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на 

земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 

способност на природните ресурси в района: 

1. Кравефермата ще бъде разположена в собствен имот на Инвеститора – имот 

№033044, местност „Ташовлу“, землище с. Бели пласт, общ. Кърджали, обл. Кърджали, площ 

8 дка, начин на трайно ползване –нива. 

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданият имот, поради което не се 

очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 

3. Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, 

уязвими, защитени и санитарно-охранителни зони. В резултат от реализиране на 

инвестиционното намерение, не се очаква въздействие върху качеството и регенеративната 

способност на природните ресурси в района. 

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка 

се установи, че посоченият поземлен имот №033044 в землище с. Бели пласт, общ. Кърджали, 

в който се предвижда изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на 94 броя 

крави за мляко заедно с приплодите, не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, както в обхвата на защитени зони от 

Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположени са защитени зони BG0001032 

„Родопи Източни”, приета с Решение № 122/02.03.2007г.  на  Министерски съвет и 

BG0001031 „Родопи Средни”, приета с Решение №661/16.10.2007г.  на  Министерски съвет за 

опазване на природните местообитяния на дивата флора и фаунa. 

2. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 

информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз 
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основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 

отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на 

кравеферма за свободно боксово отглеждане на 94 броя за мляко заедно с приплодите в 

поземлен имот №033044, земл. с. Бели пласт, общ. Кърджали, няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 

местообитания на видове предмет на опазване в горецитираните защитени зони. 

 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, 

вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализиране на 

инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот. 

2. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-409#3/16.03.2016г. реализацията 

на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. 

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 

границите на Република България. 

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 

експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение община 

Кърджали, кметство село Бели пласт и засегнатото население. 

2. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 

самостоятелно и чрез община Кърджали и кметство село Бели пласт в изпълнение 

изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС. С писмо изх. № 32-00-24/04.02.2016г. 

Община Кърджали уведомява РИОСВ-Хасково за начина и мястото на обявяване на 

информацията по Приложение №2 и че в законно установения срок не са постъпили жалби и 

възражения относно разглежданото инвестиционното предложение. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно 

установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 

инвестиционното предложение. 

 

 

И ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ: 

 

 Генерираните от обекта отпадъчни води да се отвеждат във водоплътна изгребна 

яма. Да се сключи договор с В и К оператор на пречиствателна станция на отпадъчни води 

/ПСОВ/ за приемането на отпадъчните води от обекта. 

 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за 

опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове 

и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно 

действащата нормативна уредба по околна среда. 

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 

обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 

възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни 

след настъпване на измененията. 
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Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред 

Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от 

съобщаването му. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 – 

години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на 

инвестиционното предложение. 

 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите - Хасково 

 

 

Дата: 23.03.2016г. 

 


