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Р Е Ш Е Н И Е  № ХА - 4 - ОС / 2013 г. 

 

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони 

 

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 18, ал. 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 (ДВ, бр. 73/2007г.) и представената  писмена документация 

 

относно: Инвестиционно предложение: “Изгражадане на кравеферма за отглеждане от 10 

до 15 броя крави в поземлен имот с номер 000305, местност “Къра”, в землище на с. Брод, 

общ. Димитровград, обл. Хасково”. 

възложител: Асен Митев Огнянов  

СЪГЛАСУВАМ: 

 

“Изгражадане на кравеферма за отглеждане от 10 до 15 броя крави в поземлен имот с 

номер 000305, местност “Къра”, в землище на с. Брод, общ. Димитровград, обл. Хасково”. 

 

Реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху предмета и целите на опазване в защитените зони.  

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение попада изцяло в защитенина зона „Река Марица” с код 

BG0000578, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 

природните местообитания, приети от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г. 

 

Предвижда се изграждането на  „Краварник за 10 до 15 крави” с площ от 270кв.м. в имот с 

номер 000305, местност “КЪРА”, землище с. Брод, общ. Димитровград, обл. Хасково. 

Не се предвижда изграждането на нова техническа инфраструктура (имот с номер 000305 има 

достъп по полски път с номер 000894 по КВС на с. Брод, общ. Димитровград). Конструкцията 

на сградата „Краварник” е скелетно-гредова, съставена от плочи, колони и греди. Подовите 

конструкции са монолитни стоманобетонни плочи. Ограждащите и преградните стени са 

изпълнение от решетъчни тухли. Електроснабдяване на сградата „Краварник” ще става по 

оказан начин/място за включване от “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. 

Пловдив, КЕЦ Димитровград с предварителен договор за присъединяване на обекти на 

потребители на електрическа енергия към електроразпредилителна мрежа на „ЕВН България 

Електроразпределение” ЕАД като трасето ще преминава през полски пътища, пътища или 

имоти със съгласие за преминаване. Водоснабдявантп ще се осъществи чрез съществуващата 

„ВиК” мрежа поддържана от ВиК–гр. Димитровград. Поради липса на улична 

канализационна мрежа, битовите отпадъчни води ще постъпват в  изгребана яма,която  ще се 

изгради на територията на обекта. 

 

МОТИВИ: 

 

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително 

отрицателно въздействие върху защитената зона, предвид анализа на предоставената 

информация и критериите по чл. 16 от Наредбата за ОС. 



2. Териториалният обхват на инвестиционното предложение не засяга защитени 

територии по смисъла на ЗЗТ.  

3. Инвестиционното предложение попада в обхвата на екологичната мрежа НАТУРА 

2000 в защитена зона „Река Марица” с код BG0000578, но поради начина на трайно 

ползване – „нива”, както и малката площ на имота - не се очаква фрагментация, загуба на 

площи, както и влошаване на природозащитното състояние на местообитанията на видовете и 

местообитания, предмет на опазване в защитените зони. 

4. Имотът, в който ще се осъществява ИП се намира в близост до стопански двор, 

кравеферма, електропроводи и др. инфрастуктурни обекти, което е предпоставка за липса на 

природни местообитания, както и местообитания на видове предмет на опазване в защитената 

зона. 

5. С реализацията на ИП не се очаква да се наруши биологичната и екологичната 

цялост на зоната. 

6. В процеса на реализация на инвестиционното предложение, както и в периода на 

експлоатация, не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат 

значително отрицателно въздействие върху защитената зона. 

 

УСЛОВИЯ: 

 

1. При последващо озеленяване на имота да се използват местни дървесни и храстови 

видове, да не се допуска внасяне на инвазивни видове растения. Използваните тревни смески 

да бъдат съобразени с естествените тревни съобщества. 

2. Да се ползват само съществуващите пътища, да не се засягат съседни имоти. 

 

 
Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора 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. 

На този етап предложеният план не включва инвестиционни предложения от 

Приложение № 1 и №2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91 /2002 г., изм. и доп.), 

поради което не подлежи на задължителна оценка на въздействие на околната среда и на 

преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда. 

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото 

решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Хасково до 1 месец след 

настъпване на измененията. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно - 

процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ - Хасково пред Министъра на околната среда и 

водите, както и пред Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му. 

01.02.2013 г. 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите - Хасково 
 

 

Съгласувал: 

инж. Л. Дайновски - Директор Дирекция „ПД”  

 

Изготвил: 

Владимир Трифонов - гл. експерт „БРЗТЗ”  
 


