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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 50 - ПР / 2016г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

на основание чл. 93, ал.1, т. 1 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 чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становище от 

РЗИ –Хасково 

 

Р Е Ш И Х 

 

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

предложение: „Изграждане на кравеферма за 130 броя млечни крави в поземлен имот № 

000548 в местността „Чалията” в землището на село Царева поляна, община Стамболово, 

област Хасково”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

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

човешкото здраве. 

 

Възложител: КПТУ „Булгарплод – експорт”, село Царева поляна, община Стамболово 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кравеферма за 130 броя 

млечни крави в поземлен имот № 000548 в местността „Чалията” в землището на село Царева 

поляна, община Стамболово, област Хасково. Инвестиционното предложение е ново. 

Поземлен имот № 000548 в местността „Чалията”, с площ от 16.477 дка, в землището на с. 

Царева поляна с ЕКТТЕ 78094, община Стамболово, област Хасково е собственост на 

възложителя, съгласно договор за покупко-продажба, вписан в Службата по вписвания към 

Хасковски районен съд № 163 от 30.06.2006 г. Имотът е с начин на трайно ползване „пасище с 

храсти” и категория на земята – осма. Предвижда се да се застрои площ от 1640 кв.м. в 

югозападната част на имота, без да се променя предназначението на земята, след изработване 

и одобряване на ПУП в съответствие с изискванията на Наредба №19 от 25 октомври 2012 г. 

за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им. 

До имота се достига по съществуващ път и не се налага промяна или нова пътна 

инфраструктура. Имотът ще се водоснабдява от съществуващ водопровод. 

Електроснабдяването ще е чрез поставяне на електрически стълб. 

В двора на фермата ще се ситуират: 

- Две широкоплощни сгради за животните /обори/; 

- Сграда за съхранение на силаж, концентрирани фуражи и оборска техника; 

- Хранилище за твърда фракция на оборски тор; 

- Хранилище за течна фракция на оборски тор; 

- Стая за охрана и за регистрация на посетителите; 
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- Контейнер за съхранение на трупове от умрели животни. 

Във фермата няма да се осъществява клане на животни, поради което не се предвижда 

контейнер за специфичнорискови материали. 

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

установи, че ПИ № 000548 с НТП пасище в землището на с. Царева поляна, общ. Стамболово, 

в който се предвижда изграждане на кравеферма за 130 бр.млечни крави не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както 

и в границите на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко 

разположени до площта е защитена зона BG0001034 „Остър камък”, приета от МС с 

Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 6800 

м). 

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 

горецитираната защитена зона, 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 е включено в обхвата на Приложение № 2 (т. 1, буква 

„д“) на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 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. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кравеферма за 130 броя 

млечни крави в поземлен имот № 000548 в местността „Чалията” в землището на село Царева 

поляна, община Стамболово, област Хасково. 

2. Избрана е системата за свободно оглеждане на крави за мляко, при която в две 

сгради ще бъдат обособени зони и площи за: 

 Почивка (крайните и вътрешните редове боксове); 

 Раздаване на фуражите (хранителна пътека – по нея по дължината на сградата се 

движи фуражораздаващото средство); 

 Движение (технологичните и торовите пътеки между редовете боксове или до 

стените проходите през вътрешните редове боксове за преминаване на кравите от 

зоната за почивка към зоната за хранене, коридорите за придвижване към зоната за 

доене и за връщане оттам на територията); 

 Доене (чакалня пред издояване на кравите, доилна зала); 

 Карантинно помещение; 

 Родилно отделение (родилни боксове, боксове за новородени); 

 Технически площи; 

 Административни и санитарно-битови помещения. 

3. Първоначално ще се закупят 50 крави, а на втория етап още 80 броя.  Краварникът 

ще се състои от две сгради: Обор 1 и Обор 2. Обор 1 ще съдържа площи за свободно 

движение и почивка на 50 крави, както и цялата необходима инфраструктура за доенето, 

ветеринарното и техническо обслужване на 130 крави. Обор 2 ще представлява площи за 

свободно движение, хранене и почивка на 80 крави. 

4. Сградата за отглеждане на животни и цялото оборудване към тях ще се доставят и 

монтират от специализирана организация, като готови модулни изделия, оразмерени и 

изчислени, за да съответстват на всички нормативни изисквания. 
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5. Предвижда се захранването на обекта да стане от съществуващ водопровод за село 

Царева поляна. За водоснабдяването на обекта е сключен Договор № 27/09.03.2016 г. с 

водоснабдителното дружество „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово, област Хасково. 

6. За електроснабдяването на имота е извършено съгласуване с ЕВН България 

Електроразпределение ЕАД, Пловдив с писмо с изх. № 11215/12.11.2015 г. на КЕЦ Хасково. 

7. За течната и твърда торова маса са предвидени – торово-изгребна шахта, 

торохланилище за твърдата тор и шахта за течната тор. Съоръженията са с 

водонепропусклливо дъно и стени и ще се почистват периодично. 

8. За съхранението на твърд оборски тор, в източната част на двора ще бъде 

изградено торохранилище с подходящ обем за съхраняване на тора в продължение на 6 

месеца. Част от него ще бъде вкопан в земята, а останалата част ще бъде надземна за да се 

ограничи вливането на валежни води от двора. Съоръжението за съхранение на твърд оборски 

тор ще се изгради с водонепропускливо дъно и стени, по начин, който да не позволява 

проникване в почвата. За да се ограничат вливането на дъждовни води и разпространението на 

неприятна миризма, отделяна при хомогенизиране на тора и загубата на амоняк в атмосферния 

въздух, торохранилището ще бъде покрито с промазан плат (брезент) или с модерните 

плаващи покрития. В близост до хранилището на твърд тор ще бъде изградена специална 

вкопана шахта за течен тор. Тя ще бъде кръгла в план и хидроизолирана (с водонепропускливо 

дъно и стени, по начин, който да не позволява проникване в почвата) и с обем, изчислен за 

съхраняването на течния тор в продължение на 6 месеца. Ще бъде оградена с дренажни 

канавки за отвеждане на повърхностните води. От торово-изгребната шахта при обора, чрез 

напорно-хомогенизиращата помпа, торта ще се изпомпва към така наречения сепаратор, който 

е съставна част от оборудването на хранилището за твърда тор. Така торовата маса ще се 

съхранява във водоплътни съоръжения, обемите на съоръженията за торова маста се 

оразмеряват за предвидените 130 крави и необходимото технологично време за превръщане в 

биотор. Освобождаването на торовите съоръжения ще се извършва периодично и ще се 

транспортира до земеделски площи собственост на възложителя. 

9. Отпадъчните води от траншеята за доячите в доилната зала, от тоалетните, 

санитарно-битовите, техническите и други помещения, както и от измиването на млечните 

танкове и доилната инсталация ще се отвеждат, чрез отделна канализационна система в 

изгребна шахта. Тази шахта ще бъде вкопана, кръгла в план и с бетонирани стени и дъно. В 

района няма канализационна мрежа, предвидената шахта ще бъде с капацитет позволяващ 

отпадъчните води да се изпомпват периодично със специализирана техника и да се 

транспортират да най-близката канализационна мрежа. 

10. Строителството ще се изпълни по традиционен начин. При извършване на 

изкопните работи ще се отстрани и съхрани хумусния слой, който ще се използва при 

озеленяване на обекта. Земните маси и част от строителни отпадъци ще се използват за 

оформяне на терена и укрепване на съществуващите полски пътища. Строителството ще се 

извършва с материали отговарящи на БДС и съгласно изискванията за изпълнение на СМР. 

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

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

12. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 

експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 

компонентите на околната среда. 

13. 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. 
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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. Инвестиционното предложение се отнася за ПИ № 000548 в местността „Чалията” 

в землището на село Царева поляна, община Стамболово, област Хасково. Земята е с начин на 

трайно ползване „пасище с храсти” и категория на земята – осма. Предвиденото застрояване 

на площ от 1640 кв.м. за обособяването на обекта ще е без да се променя предназначението на 

земята, след изработване и одобряване на ПУП в съответствие с изискванията на Наредба № 

19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на 

предназначението им. В тази връзка е Становището с изх. № 1162/21.07.2015 г. на Областна 

дирекция „Земеделие” град Хасково, с което е изразено положително становище за 

застрояването. 

2. Поземлен имот № 000548 в местността „Чалията” в землището на село Царева 

поляна, община Стамболово, област Хасково. Начин на трайно ползване – пасище с храсти. 

Имотът е в близост до село Царева поляна, община Стамболово, област Хасково. На юг и 

югозапад имота граничи с полски път. На югоизток – с дере. На североизток – с частен имот – 

нива. Имотът е с площ от 16.477 дка. Предвижда се да се застрои площ от 1640 кв.м. в 

югозападната част на имота. Преди строителните работи ще се изземе и съхрани хумусният 

пласт. Той ще се депонира в незасегнатата от строителството част от имота и ще бъде 

използван при озеленяването му. 

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

очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 

4. 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 ПИ № 000548 с НТП пасище в землището на с.Царева поляна, 

общ.Стамболово, в които се предвижда изграждане на кравеферма за 130 бр.млечни крави не 

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

както и в границите на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко 

разположени до площта е защитена зона BG0001034 „Остър камък”, приета от МС с 

Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 

6800м). 

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 

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 130 бр.млечни крави в ПИ № 000548 с НТП пасище в землището на с. Царева 

поляна, общ.Стамболово, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в 

горецитираната защитена зона. 

3. Обектът не следва да попада в СОЗ съгласно изискванията на Наредба № 3 от 

16.10.2000г. за условията и реда за проучване и експлоатация на санитарно-охранителни зони 

на действащи водоизточници. 

 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

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

вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
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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 Хасково с изх. № РД-02-795#1/08.06.2016г. при 

спазване на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните ферми не би следвало 

да има риск за човешкото здраве при реализиране на ИП. 

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 кмета на с. 

Царева поляна и община Стамболово, а засегнатото население – чрез обява в местен вестник. 

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 

осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обява във вестник 

„Хасковска Марица“ от 20.05.2016г., като за 14-дневния срок не са постъпили възражения, 

мнения и становища. Предоставени са копия от информацията по Приложение 2 на кмета на 

село Царева поляна и община Стамболово. С писмо от 06.06.2016г. Община Стамболово и 

кметство село Царева поляна уведомяват 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. 

 

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. 

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: 13.06.2016г. 


