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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 87 - 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, 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 ал. 3 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 ферма за кози в бивши овчарници” – по мярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства” и мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. в имоти с № 058081 и № 058082, 

землище на с. Студена, общ. Свиленград, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 

популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 

 

Възложител: Димитър Тодоров Даракчиев 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ферма за кози в бивши 

овчарници. Основната цел на възложителя е да започне отглеждане на животни в собствен 

животновъден обект – кози за мляко. В двата съседни поземлени имота № 058081 и № 058082, 

землище на с. Студена, общ Свиленград, с начин на трайно ползване – стопански двор, се 

предвижда изграждане на ферма за кози в бивши овчарници. За реализацията на 

инвестиционното предложение ще се извърши реконструкция на покривите на съществуващите 

масивни селскостопански сгради – овчарници (по един брой във всеки имот), пристройка на 

един навес с площ - 199,5 м
2
 и изграждане на два сеновала с площ 87,5 м

2 
и 89,9 м

2
 към всеки 

овчарник, с цел отглеждане до 800 броя кози. Ще има едно торохранилище за двата имота. 

Дезинфекционната площадка за кози се намира в имот № 058082. 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в 

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

попадат в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – ЗЗ 

BG 0000212 „Сакар”, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, 

приета с Решение № 661/16.10.2007г. на Министерски съвет и защитена зона BG 0002021 

„Сакар” за опазване на дивите птици обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г. 
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Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредбата по ОС, реализацията на ИН е допустимо спрямо 

режима на защитена зона BG 0002021 „Сакар” за опазване на дивите птици обявена със 

Заповед № РД-758/19.08.2010г. на Министъра на околната среда и водите. 

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. 94 от 30.11.2012 г.) и 

подлежи на процедура по оценка за 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 е включено в обхвата на Приложение № 2 (т. 1, буква 

„д“) 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. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ферма за кози в бивши 

овчарници – по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” и мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи” от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. в 

имоти с № 058081 и № 058082 - землище на с. Студена, общ. Свиленград, обл. Хасково. 

Площта на двата имота с № 058081 и 058082 съответно е 4,398 дка и 5,625 дка. 

2. За реализацията на инвестиционното предложение ще се извърши реконструкция на 

покривите на съществуващите масивни селскостопански сгради – овчарници (по един брой във 

всеки имот), пристройка на един навес с площ - 199,5 м
2
 и изграждане на два сеновала с площ 

87,5 м
2 

и 89,9 м
2
 към всеки овчарник, с цел отглеждане до 800 броя кози. 

3. При реконструкцията ще се съборят старите покриви. За новите покриви ще се 

използват метални ферми и сандвич панели. Навесите и сеновалите ще бъдат монолитно 

строителство и също със сандвич панели. 

4. Всички помещения са разположени в определена технологична последователност. 

Ще се осигурят отделни входове за постъпващи материали, за персонал и светла височина на 

обора – мин 3,10 м. 

5. В овчарниците ще се изградят боксове за свободно групово отглеждане на кози 

майки (до 800 бр.) и подрастващи ярета, боксове за отбити ярета. Сградата за козите майки е с 

площ 610,9 м
2
. Ще се осигурява по 1,24 м

2
 на коза и 0,4 м

2
 на яре индивидуална площ за лежане 

и движение. 

6. Боксът за яретата е с капацитет за 330 животни. Осигурява площ от 0,4 м
2
 на 

животно. Там те ще се отглеждат до 6 месечна възраст, след което ще се продават. 

Впоследствие сградата ще се използва за отглеждане на женски разплодни животни. Предвиден 

е годишен ремонт на стадото от 25 %. Помещението също ще е на дълбока несменяема постеля. 

7. Козите ще се отглеждат пасищно – оборно: 

 Оборен период /зимен/ - обхваща времето от началото на месец ноември до средата 

на месец април. 

 Пасищен период /летен/ - обхваща времето от средата месец април до края на месец 

октомври. 

8. 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 
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двора под навес с дължина 2-3 метра.Те трябва да осигуряват фронт на хранене 40 см за всяка 

коза. Козите ще пашуват на общински пасища и частно пасище (имот № 109028). 

9. Поенето е на воля по всяко време на денонощието. Предвидени са групови поилки 

както в помещенията, така и в дворчетата за разходка на животните. Поилките са автоматични 

или открит водопой, с осигурен фронт за поене 5-10 см. Поилките трябва да осигуряват 

постоянен и неограничен достъп на животните с питейна вода. 

10. Храненето на животните ще се извършва вътре в сградата, като за целта са 

предвидени двустранни комбинирани хранилки. 

11. В двата имота има помощни помещения: 

 Сеновал за съхранение на груб фураж- с площ 89,9 м
2
; 

 Склад за съхранение на концентриран фураж- с площ 87,5 м
2
; 

 Торова площадка за съхранение на тор (една за двата имота) с обем 212 м
3
. Подът 

ще бъде изграден от бетонова настилка с дебелина 10см и наклон 2%. Ще бъде ограден с 

масивни 25 см стоманобетонни стени. Достъпът ще се осъществява чрез специален път. 

 Битова сграда със санитарен възел – с площ 35 м
2
; 

12. Питейна вода за обслужващите ще се достави от водопроводната мрежа на селото. 

Водоснабдяване: ще е необходимо за поене на животните с чиста непрекъснато течаща питейна 

вода. Също така за обслужване на битови цели (бани, WC, мивки и други). 

13. По време на експлоатацията на обекта – отпадъците които се генерират са два вида: 

 Битови – от работещите в козефермата, които ще са до 2 души постоянен персонал. 

Тези отпадъци ще се третират съгласно правилата и разпоредбите на община Свиленград. 

 Производствени - от отглеждането на козите. Животните ще се отглеждат на 

дълбока постеля, която ще се чисти 1-2 пъти в годината. Този период е достатъчен за 

протичане на необходимите ферментационни процеси преди оползотворяването му върху 

земеделските площи, собственост или арендувани от собственика на фермата. Торовата маса от 

дворчетата за разходка ще се съхранява в открита вкопана торова площадка за отлежаване и ще 

се транспортира от там на полето, съгласно регламентирани договори за наторяване и 

извозване съответно с общината или в специализирани предприятия за преработка на тор. 

14. С изграждането и въвеждането в експлоатация на тороема ще се постига: 

 Съхраняване на торовата маса, за да могат да протекат процесите на ферментация и 

минерализация, които водят до отстраняване на причинителите на заболявания по животните и 

хората и до по-доброто усвояване на хранителните вещества от растенията. 

 Съхраняване на торовата маса в периода, когато съществува забрана за внасяне на 

азотсъдържащи торове в почвата – от 1 ноември до 15 февруари. 

 Съхраняване на торовата маса в периода, когато климатичните условия са 

неблагоприятни – дъжд, сняг, замръзване на почвата и не е възможно извозването и 

оползотворяването на торовата маса. 

 Подобряване на организацията на работа и хигиената във фермата. 

15. Не е необходима нова пътна инфраструктура. Имотите са в регулация – бивш 

стопански двор. Два полски пътя, собственост на община Свиленград са свързани с имотите. 

16. Водовземането ще се осъществи от стоманен водопровод Ø 100, северно от имота до 

съществуващ резервоар на бившия стопански двор, с дълбочина на полагане : h ~ 1,30 м и 

свободен напор: Нcв ~ 120м воден стълб. 

17. Козефермата ще бъде присъединена към електроразпределителната мрежа на 

бившия стопански двор. 

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

експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 

компонентите на околната среда. 

19. В РИОСВ – Хасково не са постъпвали други сходни инвестиционни предложения за 

разглеждания район. 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 
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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. Площадката се намира в бивш стопански двор в землището на с. Студена, общ. 

Свиленград, област Хасково, поземлени имоти № 058081 и № 058082; начин на трайно 

ползване – стопански двор, Документ за собственост – Нот. акт. № 104, том ІІІ, рег. № 2650, 

дело № 352/2014 г. Предвижда се реконструкция на съществуващи овчарници и ново 

строителство - изграждане на навес, два сеновала и торохранилище. 

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания 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. Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в 

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

попадат в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – ЗЗ 

BG 0000212 „Сакар”, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, 

приета с Решение № 661/16.10.2007г. на Министерски съвет и защитена зона BG 0002021 

„Сакар” за опазване на дивите птици обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г. 

2. Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредбата по ОС, реализацията на ИН е допустимо спрямо 

режима на защитена зона BG 0002021 „Сакар” за опазване на дивите птици обявена със 

Заповед № РД-758/19.08.2010г. на Министъра на околната среда и водите. 

3. След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от 

Наредбата по ОС и критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, е направена преценка на 

вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за 

„Изграждане на ферма за кози в бивши овчарници” – по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства” и мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 год. в имоти с № 058081 и № 058082 в землището на с. 

Студена, общ. Свиленград, обл. Хасково няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, 

включително птици, предмет на опазване в защитена зона BG 0000212 „Сакар” и защитена 

зона BG 0002021 „Сакар” поради следните мотиви: 

 ИП ще се реализира в бивши овцеферми в землището на с. Студена, което 

предполага липсата в него на видове предмет на опазване в BG 0000212 „Сакар” и BG 0002021 

“Сакар”; 

 не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на 

видовете предмет на опазване в зоните. 

 

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 Хасково с изх. № РД-02-1440/14.10.2015г. при спазване 

на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните ферми не би следвало да има 
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риск за човешкото здраве при реализацията на ИП. Обектът не следва да попада в СОЗ 

съгласно изискванията на Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, 

проектиране и експлоатация на санитарно-охранителни зони на действащи водоизточници. 

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. 

Студена и община Свиленград, а засегнатото население – чрез обява във вестник „Хасковска 

Марица“. 

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

община Свиленград и кметство с. Студена в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от 

Наредбата по ОВОС. С писмо изх. № И-5460/14.10.2015г. Община Свиленград 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. 

 

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: 19.10.2015г. 


