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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 32 ПР/2015г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 
на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване 
на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 
от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 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 въз основа на представената писмена документация от възложителя по 
приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, 
както и получено становище от РЗИ–Кърджали  

 

 

Р Е Ш И Х 
 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за "Реконструкция на овчарник-кошара с битова сграда и изграждане на торище 
в ПИ 012639, стопански двор и реконструкция на сеновал в ПИ 012640" в землище на с. Пелин, 

община Крумовград, област Кърджали, което няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве 

 

възложител: Владимир Алеков Хаджиев 

 
 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 
С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на oвчарник-кошара с 

битова сграда и изграждане на торище в ПИ 012639 и реконструкция на сеновал в ПИ 012640 в 
землището на с. Пелин, община Крумовград, област Кърджали. В двата съседни поземлени 
имота с начин на трайно ползване – овцеферма има едноетажна полумасивна сграда – 
кошара с площ от 664 м

2
, битова сграда-58 м

2
 и сеновал-180 м

2
, които предстои да бъдат 

реконструирани и ползвани за овцеферма за 400 бр.овце. 
Овцете ще се отглеждат пасищно – оборно. Оборния период /зимен/ ще обхваща времето от 
началото на месец ноември до средата на месец април. Овцете ще се отглеждат върху 
дълбока несменяема постеля, което предполага ежедневното внасяне на слама. Самата 
постеля ще се почиства 1-2 пъти годишно, предимно през пасищния сезон. А пасищния период 
/летен/ ще обхваща времето от средата на месец април до края на месец октомври 
Животните ще пашуват през по-голямата част от годината. Храненето им във фермата ще 
става основно вечер и целодневно през зимата, когато не е възможно да се извеждат на паша. 
За целта са предвидени двустранни комбинирани хранилки, разположени на двора под навес с 
дължина 2-3 метра. Поенето е на воля по всяко време на денонощието. Предвидени са 
групови поилки, както в помещенията, така и в дворчетата за разходка на животните.  

Основните сгради и съоръжения, предвидени в овцефермата ще бъдат:  

 в имот с № 012639 - производствена сграда, за реконструкция и модернизация за 
отглеждане на овце с обща площ от 510 м

2
. Към производствената сграда са 

предвидени доилна зала, сектор с хладилна камера и вана за мляко, машинно 
отделение и битова част с обща застроена площ - 110м

2
. Предвижда се изграждане и 

на навес пред производствената сграда над хранилките за овцете. Двор за разходка с 
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обща площ 738 м
2
, в който ще се разполагат хранилките. Торищна площадка с обем 

250м
3
, на която подът ще бъде изграден от бетонова настилка с дебелина 10см и 

наклон 2% и ще бъде оградена с масивни 25см стоманобетонни стени. Достъпът ще се 
осъществява, чрез специален път на територията на овцефермата. Битовата сграда, 
също ще бъде реконструирана и преустроена. Ще се изгради и плътна ограда около 
овцефермата, която ще се разположи по външната имотна граница . 

 в имот с № 012640 е разположена съществуваща постройка - сеновал, с площ от 180 
м

2
, която ще се реконструира и от нея ще се доставя ежедневно сено и слама за 

овцете. 
 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д” от Приложение 2 на 

ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 
93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-
Хасково.  

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че теренът за реализация на ИП не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие. Близко разположени са ЗЗ BG0001032 “Родопи 
Източни”, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета от МС с 
Решение № 661/16.10.2007г. и ЗЗ BG0002012 „Крумовица”, обявена със Заповед №РД-
765/28.10.2008г. за опазване на местообитанията на дивите птици. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81 от 15.10.2010 г.) 

и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
горе цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие и същата е проведена през процедурата за преценяване на 
необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.  

 

М О Т И В И: 

 

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. Инвестиционното предложение предвижда реконструкция и модернизация на 
съществуващи постройки в имоти с обща площ 6.076 дка, с начин на трайно ползване 
овцеферма за пасищно-оборно отглеждане на 400 броя овце в землище на село Пелин, 
общ. Крумовград, обл. Кърджали. 

2. Животновъдното стопанство ще включва сграда за отглеждане на 400 броя овце с 
обслужващи помещения, спомагателни сгради: сеновал, постройка или помещение за 
фураж, поилки и хранилки в двора и др. 

3. При строителните работи почвата ще бъде утъпкана, предвижда се изземване и 
съхраняване на хумусния слой в рамките на имотите и използването му при 
озеленяване и изравняване на терена. 

4. Ще бъде използвана наличната инфраструктура на района. Реализирането на 
предложението не налага необходимост от нова или промяна на съществуващата 
пътна инфраструктура. 

5. Природните ресурси, които ще се използват за реализация на инвестиционното 
предложение са чакъл, пясък и др. инертни материали, а по време на експлоатацията – 
вода.  

6. Торовата площадка за временно съхранение на торта ще бъде с капацитет в 
зависимост от броя и вида на животните и от продължителността на съхранение на 
генерирания в стопанството оборски тор (при пасищно отглеждане), като през този 
период протичат и завършват процесите на ферментация, минерализация, 
обеззаразяване и обезмирисяване на торовата маса. В случая се предвижда да се 
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изгради торохранилище, което ще се изпълни със стоманобетонни стени с водоплътен 
бетон с W =0,4. Съоръженията за съхранение на тор ще са стоманобетонни монолитни 
конструкции, които ще се обработват отвън с обмазване с битумни смеси или 
хидроизолация, а вътрешно ще се измазват с водонепропускливи и устойчиви на 
химическото въздействие на торта замазки. 

7. Битовите отпадъци от работещите в овцефермата, които ще са до 2 души постоянен 
персонал ще се събират на определените за целта места. 

8. 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.  

9. При правилна експлоатация на обекта, не се очаква замърсяване и дискомфорт на 
околната среда. Дискомфорт би могъл да се прояви при неправилно и некачествено 
управление и третиране на генерираните в обекта отпадъци, допущане на тяхното 
разпиляване и разливане в околното пространство. Други случаи, в който може да се 
очаква вредно влияние и дискомфорт на околната среда са аварийни ситуации, при 
които може да възникне пожар и да бъдат нанесени поражения извън рамките на 
обекта.  

10. При нормална и правилна експлоатация на обекта, не се очаква възникване на 
инциденти. 

 

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

на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 

способност на природните ресурси в района: 
 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти с №№012639 и 012640, 
землище на село Пелин, общ. Крумовград, обл. Кърджали. 

2. Проектът ще се реализира на територията на имоти - собственост на възложителя с 
начин на трайно ползване – овцеферма и няма отношение към сегашните или бъдещи 
планирани ползватели на земи в района, поради което не се налага и 
приспособяването им към площадката на проектираните обекти. 

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се 
очаква въздействие върху земеползването и почвите в района.  

4. 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. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположени са ЗЗ BG0001032 
“Родопи Източни”, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, 
приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания 
и ЗЗ BG0002012 „Крумовица”, обявена със Заповед №РД-765/28.10.2008г. за опазване 
на местообитанията на дивите птици . 

2. На основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС и въз основа критериите по чл. 16 от 
същата, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, 
според която инвестиционното предложение „Реконструкция на овчарник-кошара с 
битова сграда и изграждане на торище в ПИ 012639, стопански двор и реконструкция на 

сеновал в ПИ 012640 землище с. Пелин, общ. Крумовград, обл. Кърджали” няма 

вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, 
популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в 
близкоразположените защитени зони BG0001032 “Родопи Източни” и BG0002012 
„Крумовица” поради следния мотив: 

 ИП ще се реализира в имоти с НТП „овцеферма”. 
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IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
 

1. Не се очаква генериране на газови и прахови емисии, които да повлияят на качеството 
на атмосферния въздух в района. 

2. Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като локални. 
3. Продължителността на въздействие зависи от срока на извършване на дейността по 

инвестиционното предложение и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен 
ефект. 

4. Настилките в района на овцефермата ще бъдат водонепропускливи. Ще се предвиди 
съхранение на отпадъците във водоплътни съоръжения за отлежаване. Рискът от 
разливи и други аварийни ситуации ще бъде минимизиран с провеждане на 
предварителен инструктаж на работещите и спазване на правилата за безопасна 
работа. Периодично ще се почистват районите около работните участъци. Ще се 
извърши обозначаване на местата за съхранение с необходимите заграждения. Ще се 
следи стриктното спазване на противопожарни и санитарно-хигиенни изисквания и 
норми.  

5. Съгласно становище на РЗИ-Кърджали с изх. № К-894#3/21.04.2015г. реализацията на 
инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие 
върху хората и тяхното здраве. 

6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката 
спрямо границите на Република България. 

 

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

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил 
писмено кмета на община Крумовград, кмета на село Гулийка (с. Пелин), общ. 
Крумовград за своето инвестиционно предложение, а засегнатото население, чрез 
обява във вестник „Нов живот” от 19.03.2015г. 

2. Възложителят е предоставил изготвената информация по приложение 2 на кмета на 
община Крумовград и кмета на село Гулийка (с. Пелин), общ. Крумовград в изпълнение 
изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. В тази връзка: 

 Община Крумовград, с писмо с изх. № 32-00-22/07.04.2015г. информира за осигурения 
обществен достъп до информацията, чрез съобщения на определените за целта места 
в сградата на Общината на 23.03.2015г., както и че не са постъпвали писмени 
становища и мнения от заинтересовани лица, касаещи инвестиционното предложение. 

 Кмета на с. Гулийка (с. Пелин), общ. Крумовград с писмо с изх. № 139/03.04.2015г. 
информира за осигурения обществен достъп до информацията, чрез поставяне на 
обява на сградата на кметството на 19.03.2015г., както и че не са регистрирани 
становища за инвестиционното предложение от заинтересовани лица. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково в законоустановеният срок 
не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 

 
 
 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му обхват. 

Настоящото решение за "Реконструкция на овчарник-кошара с битова сграда и 
изграждане на торище в ПИ 012639, стопански двор и реконструкция на сеновал в ПИ 
012640" в землище на с. Пелин, община Крумовград, област Кърджали не отменя 
задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на 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. 
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На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите 
на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било 
издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, 
възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по 
околна среда (РИОСВ-Хасково). 

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 осъществяване на инвестиционното 
предложение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. 

 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ 

ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ГРАД ХАСКОВО 
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