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Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я  
Министерство на околната среда и водите 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 93 - ПР / 2013г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда 

 
на основание чл. 93, 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 Закона 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), 
представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6 от 
Наредбата по ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и становище на РЗИ Кърджали 

 

Р Е Ш И Х  
  
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на кравекомплекс за свободно отглеждане в индивидуални боксове 
на 250 броя крави за мляко и техните проплоди”, в имот с № 046012, землище с. Пчеларово, 
общ. Черноочене, обл. Кърджали, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху компонентите на околната среда, природни местообитания, популации и 
местообитания на видове и човешкото здраве 
 

възложител: Тунджай Хасансабри Йълдъръм 

 
Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кравеферма за свободно боксово 
отглеждане на крави за мляко. Основните помещения, които ще бъдат предвидени са: 
производствена сграда за свободно боксово отглеждане на крави с обща площ от 2000 кв.м., 
доилна зала, сектор с хладилна камера и вана за млякото, машинно отделение, родилни 
боксове, изолационен бокс, санитарен възел за персонала. Предвидени са 55 броя клетки за 
отглеждане на телета до три месечна възраст, както и сгради за телета в стартерен, растежен и 
развъден период. Почистването на торовата маса от торовите и технологични пътеки ще се 
осъществява посредством скрепери, които ще отвеждат торовата маса към специално 
изградена за целта торосъбирателна шахта /с водонепропускливи стени и под/ с вместимост 12 
куб.м. От там посредством специална помпа торовата маса ще се насочва към торищна 
площадка с обем 3775 куб.м. Подът и ще бъде изпълнен от бетонова настилка с дебелина 10 см. 
и наклон от 2%. 
Доенето ще се извършва в доилна зала тип „Рибена кост”. Храненето на животните ще е на 
ясла-пътека. Дажбите ще бъдат съобразени с тяхната възраст и физиологично състояние. 
Предвидено е хранене с основна дажба и допълнително раздаване на концентриран фураж. 
Осигурен е свободен достъп на животните до чиста питейна вода. Поенето е на воля по всяко 
време на денонощието. Поенето ще се извършва от групови поилки, разположени в 
производствената сграда. Поилките трябва да осигуряват постоянен и неограничен достъп на 
животните до питейна вода. Кравите в родирния бокс и изолационното помещение ще се поят от 
единични поилки с клапан. 
Към торищната площадка ще се изгради подземен резервоар за поемане на течната фракция 
тор – урина утаена от общата торова маса в торището; замърсени с тор води от измиване на 
двора за разходка и транспортните средства извозващи торта от торището.  
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В този резервоар се предвиждат обеми за дъждовните води върху площта на двора и откритата 
торищна площадка. Обемът на вкопаната торищна площадка се определя от вида и броя на 
животните, от продължителността на оборния период на отглеждане, от ефективността на 
използване на средствата за механизация, също и от необходимата степен на узряване на 
торовата маса преди тя да се внесе в почвата. 
Имотът, където ще се реализира инвестиционното предложение е собственост на възложителя 
Тунджай Хасансабри Йълдъръм, съгласно нотариален акт № 320 , том І , рег. № 1287 , дело № 
32 от 23.05.2013 г. 
Електрозахранването на обекта ще се осъществи с изграждане на нова КЛ 20 kV тип 
NA2XS(F)2Y от съществуващ СБС № 27 на ВЕЛ 20 kV – извод „Петелово” до нов ТП 20/0,4 kV. 
Захранването на обекта с вода ще се извърши от водопроводно отклонение от съществуващ 
водопровод. 
Битовите отпадни води от кравекомплекса ще се събират и отвеждат в локално пречиствателно 
съоръжение или изгребна яма в зависимост от решението на работния проект. 
Отоплението на сградите ще бъде комбинирано – със слънчева и електрическа енергия. 
Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване 
на околната среда (т.1, д) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Съгласно 
разпоредбите на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и 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, ДВ. Бр. 73/2007г., изм. и доп. с Постановление № 227 от 7 
октомври 2010г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за 
съвместимост и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от 
ОВОС и 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: 
 

 Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда изграждане на кравекомплекс за 
свободно отглеждане в индивидуални боксове на 250 броя крави за мляко и техните 
проплоди, в имот с № 046012, землище с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали. 
Имотът е собственост на възложителя, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот. 

 Кравефермата ще се състои от: производствена сграда за свободно боксово отглеждане 
на крави с обща площ от 2000 кв.м., доилна зала, сектор с хладилна камера и вана за 
млякото, машинно отделение, родилни боксове, изолационен бокс, санитарен възел за 
персонала.  

 Проектът ще бъде съобразен с всички Европейски изисквания и нормативни актове 
действащи в Република България – Наредба № 44 от 20.04.2006г. за 
Ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, издадена от 
Министерството на земеделието и горите и хуманно отношение при отглеждане на 
животните. 

 Предвид естеството на дейността не възниква необходимост от изграждане на 
съпътствуваща инфраструктара. Ще бъде използвана наличната инфраструктура на 
района – съществуващ път с баластрена настилка.  

 В РИОСВ – Хасково са постъпвали и други инвестиционни предложения за разглеждания 
район. Предвид характера и местоположението 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 въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда 
или т.нар. кумулиранe с други предложения.  

 



 3 

 По време на строителството на инвестиционното предложение не се предвижда 
използване на природни ресурси, освен стандартни строителни материали. 

 Получената при отглеждането на кравите – течна и твърда тор ще се събира в открита 
торищна площадка за отлежаване и оттам ще се транспортира до полето. Към торищната 
площадка ще се изгради подземен резервоар за поемане на  течната фракция тор: – 
урина утаена от общата торова маса в торището. В този резервоар се предвиждат обеми 
за дъждовните води върху откритата торищна площадка. 

 С изграждането и въвеждането в експлоатация на торовата площадка ще се постигне: 
-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 
оплзотворяването на торовата маса. 

-подобряване на организацията на работа и хигиената във кравефермата. 

 Не се очаква експлоатацията на проекта да оказва отрицателно въздействие върху 
околната среда, при правилна експлоатация и поддръжка на електро, вентилационна и 
канализационна системи, спазване на технологичните инструкции и правилно управление 
на генерираните отпадъци.  

 Строителните и битови отпадъци ще се събират разделно и ще се извозват периодично 
на съответните депа за строителни и битови отпадъци.  

 Предвидено е помещение, в което ще се разположи контейнер за СМР – специфично 
рискови материали.  

 
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: 
 

 Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с № 046012, землище с. 
Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали.  

 Проектът ще се реализира на територията на имот - собственост на възложителя 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. 

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

 В резултата 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: 
 
Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се установи, 
че терена 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 разположена е ЗЗ BG 0001031 “Родопи Средни”, за 
опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 
122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 
След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата по 
ОС и въз основа на чл. 15 и критериите по чл 16 от Наредбата по ОС, е направена преценка на 
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на 
опазване в горецитираната близкоразположена защитена зона  поради следните мотиви: 

1. Не се очаква дейностите по изграждане на кравекомплекса да нарушат целостта и 
кохеретността на горепосочената близкоразположена защитена зона, както и до 
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прекъсване на биокоридорните връзки от значение  за видовете предмет на опазване в 
зоната; 

2. Реализацията на ИП не предполага загуба на площ от местообитания, фрагментация на 
местообитания или популации на видове и безпокойство на видове предмет на опазване 
в  горецитираната близкоразположена  защитена зона; 

3. Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се 
очакват кумулативни въздействия, които могат да окажат въздействие върху 
близкоразположената защитена зона; 

 
IV Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, 
вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
 

 Териториалният обхват на въздействие ще бъде в рамките на разглежданата площадка.  

 Съгласно Становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-2529#1/23.10.2013г. реализацията на 
инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие 
върху хората и тяхното здраве.  

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, не е свързано с емисии във въздуха, водите и почвите.  

 Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на 
обекта и ще бъде постоянно. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:  
 
Възложителят е уведомил за намерението си община Черноочене с писмо вх. № 24-00-
187/11.10.2013г., кметство село Пчеларово с писмо вх. № 67/20.09.2013г. а засегнатото 
население е уведомено чрез обява във вестник „Нов живот” от 3 септември 2013г. Към момента 
на представяне на документацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС в 
РИОСВ Хасково, кметство общ. Черноочене и кметство с. Пчеларово, не са изразени устно или 
депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното 
предложение. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково не са постъпили 
жалби или възражения срещу инвестиционното предложение.  

 
  Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му капацитет. Настоящото решение за „Изграждане на кравекомплекс за свободно 
отглеждане в индивидуални боксове на 250 броя крави за мляко и техните проплоди”, в имот с 
№ 046012, землище с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали, 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: 30.10.2013г. 


