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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 49 ПР/2015 г. 
 

 

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 получени становища от РЗИ–Хасково и Басейнова дирекция „Източнобеломорски 
район” град Пловдив 
 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за изграждане на "Ферма за кози" в нов имот с №1910044, съставен от ПИ 
191001 /14.000дка/ и част от ПИ 000192 /27.991дка/ в землище на с. Дъбовец, общ. Любимец, 
обл. Хасково, 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: „ЕГЕ-2013” ЕООД, ул. „Сан Стефано” №5, вх. А, ет. 2, ап. 3, гр. Хасково 

 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение има за цел изграждане на ферма за отглеждане на 

около 1000 броя кози основно за приплод и в ограничена степен за мляко в нов имот с 
№1910044, съставен от ПИ 191001 /14.000дка/ и част от ПИ 000192 /27.991дка/ в землище на 
село Дъбовец, общ. Любимец. Козите ще се отглеждат свободно пасищно в посочения имот. 
При свободното отглеждане ще се обособят зони за почивка с навес за сянка, движение и 
хранене на двора. Сградата за отглеждане на козите ще се използва при неблагоприятни 
климатични условия, също за хранене, доене, нощуване, предвидено е периодично подът да 
бъде застилан със слама с цел осигуряване на необходимата топлина на животните, като 
почистването на помещенията ще се осъществява на сух принцип – два – три пъти годишно, 
обикновено при изкарване на козите на паша. В нея ще бъдат разпределени сектор родилно с 
отделни боксове с времени прегради, отделни боксове за доене, помещение за съхранение на 
сурово мляко във вана за охлаждане, както и помещение за измиване на съдовете.  

При експлоатацията ще се използва собствен източник на ел. енергия – агрегат, а за 
водоснабдяване на обекта за ще се изгради сондажен кладенец с водомерен възел.  

Имотът, в който ще се строи, граничи със съществуващ път. Не се налага нова или 
промяна на съществуващата инфраструктура. 

 
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.  
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Обхватът на разглежданото инвестиционно предложение не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите 

на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 

г. за опазване на природните местообитания и защитена зона BG0002106 „Язовир 

Ивайловград”, обявена със Заповед № РД- 845/17.11.2008 г. за опазване 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 
защитените 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 
извършване на 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 е за изграждане на ферма за около 1000 броя кози 

основно за приплоди. Фермата ще включва селскостопански сгради за отглеждане на 
кози, силажовместилище, торохранилище, сграда за селскостопански машини, 
инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване, помещения за обитаване и 
живеене с общо РЗП около 8398 м

2
. Фермата ще бъде оградена с постоянна ограда от 

колове и мрежа с височина минимум 150 см.   
2. Технологичния процес за отглеждане на животните включва зареждане на яслите със 

сено и смески (през зимните сезони), осигуряване на поилките с вода и почистване на 
торта в помещенията за отглеждане. 

3. Животновъдния обект ще отговаря на следните изисквания: 
3.1 Ще разполага с помещения за отглеждане на животни: 
- отговарящи на приложение №3 към Наредба №44 от 20.04.2006 г. за 

ветеринарномедецинските изисквания към животновъдните обекти; 
- ще се осигури добра естествена вентилация;  
- съоръженията за хранене ще бъдат с гладка и устойчива на механично почистване и 

дезинфекция повърхност; 
- преграждащите елементи ще бъдат лесни за почистване и устойчиви на измиване и 

дезинфекция. 
3.2 Ще има двор за разходка. 
3.3 Ще има водопойни корита встрани от хранителната площадка. 
3.4 При добив на мляко ще разполагат с подходящи условия за измиване, дезинфекция и 

съхранение на инвентара за доене и помещение за съхранение на млякото до 
предаването му за преработка. 

3.5 Ще има поставен контейнер за съхранение на специфично рисковите материали за ТЦЕ 
от ДПЖ. 

3.6 На входа ще има разположена дезинфекционна площадка за транспортни средства, 
дезинфекционна пътека за хора и мивка за измиване и дезинфекция на ръцете. 

4. Строителството ще се извърши с метална конструкция и ст.бетонна конструкция за 
помещенията за живеене и обитаване. 

5. По време на строителството ще се използват минимално количество инертни 
материали /пясък, чакъл/, вода, дървен материал. 

6. За отделяната тор от козите ще се изгради бетоново оградено наземно торохранилище 
и пикочна яма, където ще се съхранява торовата маса за период от 6 месеца с цел 
протичане на процесите на ферментация и минерализация, след което същата ще се 
извозва с трактори за наторяване на съседните земеделски земи, собственост на 
възложителя.  

7. Отпадъчните и дъждовните води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма с 
периодично почистване от специализирана фирма, теренът ще бъде с наклон над 1% и 
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няма да има необходимост от изграждане на дренажни системи за отвеждане на 
дъждовните води. 

8. Преди започване на строителството хумусния слой е предвидено да се съхрани на 
определено място в рамките на имота, след което ще се използва за изравняване на 
терена и при озеленяването на обекта. 

9. 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, съществуващото ползване 

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

способност на природните ресурси в района: 
1. Фермата за кози ще се изгражда в нов имот с № 1910044, съставен от ПИ 191001 

/14.000дка/ и част /27.991дка/ от ПИ 000192, намиращи се в землището на с. 
Дъбовец, община Любимец. Фермата ще се изгради без смяна предназначението на 
земята на имота, в който ще се реализира, т. к.  съгласно чл. 7 ал. 1 от Наредба 19 
за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, площта 
на застрояване може да достига до 10 на сто от общата площ на имотите, 
собственост на физическото или юридическото лице в границите на едно землище.  

2. Инвестиционното предложение ще се реализира на площ около 8398 м
2
, което 

представлява 20% от площта на имота, от което е видно, че необходимата площ за 
временни дейности по време на строителство е осигурена. 

3. Реализирането на инвестиционното предложение за отглеждане на кози няма да 
доведе до изменение на качеството и регенеративната способност на природните 
ресурси. 

4. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се 
очаква въздействие върху земеползването и почвите 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 имоти с №№ 191001 и 000192, в землището на с. Дъбовец, общ. Любимец, 
в които ще се изгражда фермата за кози, включваща: сгради за отглеждане на кози, 
силажовместилище, торохранилище, сграда за селскостопански машини, инженерни 

мрежи и съоръжения за благоустрояване, помещение за обитаване и живеене не 

попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии, но попадат в границите на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, 
приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания 

и защитена зона BG0002106 „Язовир Ивайловград”, обявена със Заповед № РД- 
845/17.11.2008 г. за опазване на дивите птици. При справка с Единната информационна 
система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000, беше установено, че 
площта върху, която ще се реализира инвестиционното предложение изцяло попада в 
местообитание 6220 Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-
Brachypodietea. 

2. При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 40, ал. 2 от 

Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо при 

спазване режима на защитена зона BG0002106 „Язовир Ивайловград”, определен 
със заповедта за обявяването й. 

3. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното 
предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на 
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното 
предложение за изграждане на ферма за кози в ПИ №191001(НТП нива и площ 14 дка) 
и част от ПИ №000192 (НТП пасище, мера и плащ 133,428 дка), с обща площ 41,991 

дка, в землището на с. Дъловец, общ. Любимец, няма вероятност да окажат 
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона поради 
следните мотиви:   
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 предвиденото застрояването засяга местообитание 6220 Псевдостепи с житни 
и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea, но ще се реализира в 
ограничени площи в сравнение с представеността на местообитанието в зоната; 

 не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да наруши 
целостта и кохерентността на защитените зони, както и да доведе до 
фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете 
предмет на опазване в зоните; 

 не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания 
предмет на опазване в защитените зони, в които попада, като резултат от 
реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти 
и/или инвестиционно предложения със сходен характер; 

 при реализация на инвестиционното предложение, не се очаква генериране на 
шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително 
отрицателно въздействие, включително значително безпокойство върху 
предмета и целите на опазване в защитените зони, в които попада. 

4. С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на 
предполагаемите отрицателни въздействия, при осъществяване на инвестиционното 

предложение да се спазват поставените в настоящото решение условия. 
5. Според представената информация имотът, в който ще се изгради сондажния кладенец 

за нуждите на фермата, попада в повърхностно водно тяло „яз. Ивайловград” с код 
BG3AR100L004 и в рамките на подземно водно тяло „Пукнатинни води – Източно 
Родопски комплекс” с код BG3G00000Pg028. Не попада в чувствителна зона и в 
нитратно уязвима зона, не попада и не граничи със СОЗ на водоизточници за питейно-
битово водоснабдяване и минерални водоизточници. Инвестиционното предложение е 
допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за 
постигане на добро състояние на водите при спазване на условията поставени в 
настоящото решение.  

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 

процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 
предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху 
компонентите на околната среда.  

2. Съгласно становище на РЗИ-Хасково с изх. № РД-02-703#1/22.05.2015 г., реализацията 
на инвестиционното предложение не предполага риск за здравето на населението. 

3. Съгласно становище на БДИБР гр. Пловдив с изх. № КД-04-23/12.02.2015 г. при 
спазване на посочените изисквания свързани с действащото законодателство, 
въздействието от реализацията на сондажния кладенец за нуждите на фермата за кози, 
върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително. 

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация 
на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

5. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не 
се очаква трансгранично въздействие. 

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 Любимец, кмета на село Дъбовец, общ. Любимец за своето 
инвестиционно предложение, а засегнатото население, чрез обява във вестник 
„Старият Мост” от 23.12.2014 г. – 08.01.2015 г. 

2. Възложителят е предоставил изготвената информация по приложение 2 на кмета на 
община Любимец и кмета на село Дъбовец, общ. Любимец в изпълнение изискванията 
на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. В тази връзка: 

 Кмета на община Любимец с писмо с изх. № Л-769/#1/27.03.2015 г. информира за 
осигурения обществен достъп до информацията, чрез поставено съобщение на 
интернет страницата и на обществено достъпно място (информационно табло) в 
сградата на общината и кметство с. Дъбовец, както и че не са постъпили възражения, 
мнения и становища за инвестиционното предложение от заинтересовани лица за 
периода на обявяване от 11.03.2015 г. – 25.03.2015 г. 
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3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково в законоустановеният срок 
не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 

 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 

1. Във връзка с т. 6.1. от заповедта за обявяване на защитена зона BG0002106 „Язовир 

Ивайловград”, при реализацията на инвестиционното предложение да не се премахват 

характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета). 

2. За предвиденото озеленяване, в близост до сградите, да се ползват само местни 
растителни видове. 

3. Тревните съобщества (местообитание 6220), заемащи площите, в които няма да се 
извършва строителство да се запазят в настоящия им вид, без да увреждат по какъвто 
и да е начин. 

4. Водата от сондажния кладенец да отговаря на изискванията на чл. 4(1) т. 3 от Наредба 
№44, обн. ДВ БР. 41 ОТ 2006 г.  

5. Спазване на изискванията на Наредба №2/13.09.2007 г. за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от земеделски източници (спазване на добрите земеделски 
практики).   

6. Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземното водно тяло от 
дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 

7. По време на сондирането изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да 
става на определените за тази цел места. 

8. Водата от сондажния кладенец може да се ползва само при спазване на всички 
процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ. 

9. Да се извършва собствен мониторинг на подземните води от сондажния кладенец. 
 
 

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

Настоящото решение за изграждане на "Ферма за кози" в нов имот с №1910044, съставен 
от ПИ 191001 /14.000дка/ и част от ПИ 000192 /27.991дка/ в землище на с. Дъбовец, общ. Любимец, 
обл. Хасково 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. 

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. ЛЮБОМИР ДАЙНОВСКИ 
За Директор на Регионалната инспекция  
по околната среда и водите град Хасково 
(съгласно Заповед № 45/03.08.2012 г. на Директора на РИОСВ – Хасково) 
 

 

Дата: 12.06.2015г. 


