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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 106 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 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 получено становище от РЗИ 

– Кърджали 

 

Р Е Ш И Х 

 

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

предложение: „Реконструкция на овцеферма в козеферма за свободно отглеждане на 400 броя 

кози за мляко и техните приплоди с млекопреработвателен цех за собствена продукция към нея 

в ПИ 15216.18.30, в землището на с. Глухар, община Кърджали, област Кърджали“ няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни 

местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 

 

възложител: „ДМД СОСИЕТЕ“ ЕООД 

със седалище: гр. Кърджали, ул. „Булаир“ № 6, вх. Б, ет. 1, ап. 1, ЕИК: 202828992 

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на овцеферма в козеферма за 

свободно отглеждане на 400 броя кози за мляко и техните приплоди с млекопреработвателен 

цех за собствена продукция към нея в ПИ 15216.18.30, в землището на с. Глухар, община 

Кърджали. 

Основните сгради и съоръжения, предвидени в козефермата са: 

 Производствена сграда за отглеждане на 400 броя кози за мляко с обща площ от 567 м
2
. 

Сградата за кози майки ще има следните размери: ширина 9 метра и дължина 66 м. Животните 

ще се отглеждат върху дълбока несменяема постеля, което предполага ежедневното внасяне на 

слама. Козите ще се отглеждат изцяло оборно. Храненето на животните ще е от двустранни 

комбинирани хранилки, разположени на двора под навес с дължина 2-3 метра. Поенето ще бъде 

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. 

 Двор за разходка с обща площ 1301 м
2
 , в който ще се разположат хранилките под навес. 

 Доилна зала тип „Бърз фронтален изход“ 2х24 с площ 112 м
2
. 

 Комбинирани сгради за ярета и дзвиски - две на брой за по 220 броя ярета, всяка с площ 
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110 м
2
, с дворчета за разходка с площ - 215 м

2
 и 185 м

2
. 

Сградите за ярета ще имат следните размери: ширина 9,60 м и дължина 12,50 м. 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. При предвиден годишен ремонт на 

стадото от 25 % - това са 100 броя дзвиски. Помещенията също ще са на дълбока несменяема 

постеля.  

 Цех за преработка на 2 тона мляко с площ 150 м
2
, в който ще се произвеждат прясно 

пастьоризирано мляко, сирене и кашкавал. 

Предвижда се изграждането на работно помещение, както и съблекалня и тоалетна за 

персонала. Предвиден е и склад за съхранение на допълнителни суровини и материали, както и 

камера за зреене на кашкавал и хладилна камера за съхранение на готовите продукти при 

температура от 2 до 6°С. Ще бъде изградена и ЦИС (централна измиваща система), с помощта 

на която автоматично ще се измиват млечните пътища. 

 Реконструкция на съществуващ сеновал за съхранение на груб фураж, с площ 283 м
2
. 

 Склад за съхранение на концентриран фураж с площ 25 м
2
. 

 Торова площадка за съхранение на тор с площ 250 м
2
. Подът ще бъде изграден от 

бетонова настилка с дебелина 10 см и наклон 2%. Ще бъде ограден с масивни 25 см 

стоманобетонни стени.  Достъпът ще се осъществява чрез специален път. 

 Реконструкция на съществуваща битова сграда със санитарен възел с площ 103 м
2
. 

За нуждите на козефермата ще се прокара захранващ водопровод от водопроводната мрежа на 

с. Глухар. Козефермата ще бъде присъединена към електроразпределителната мрежа на „ЕВН  

България Електроразпределение“ ЕАД - КЕЦ Кърджали. 

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 и 

деконтаминацията, 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. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на  т. 1, буква „д“ и т. 7, буква „в“  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. На 

основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на 

РИОСВ - Хасково. 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение 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 разположени са   

- BG 0001032 „Родопи Източни“, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС 

за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 

661/16.10.2007г. и ЗЗ BG 0002013 „Студен кладенец“, определена съгласно изискванията на 

Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2018г 

на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 101 /2008г./ 

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. 

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: „Реконструкция на 

овцеферма в козеферма за свободно отглеждане на 400 броя кози за мляко и техните 
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приплоди с млекопреработвателен цех за собствена продукция към нея в ПИ 15216.18.30 в 

землището на с. Глухар, община Кърджали, област Кърджали“ няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 

местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в горецитираните  

защитени зони BG 0001032 „Родопи Източни“ и  ЗЗ BG 0002013 „Студен кладенец“. 

 

 

 

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. За реализиране на ИП не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

2. Изкопните работи са с предполагаема дълбочина на изкопите за фундаментите на около 

0,80 м. Не се предвижда използване на взрив. 

3. Строителството на торохранилището ще бъде традиционно. Ще се изпълни със 

стоманобетонни стени с водоплътен бетон. 

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; 

 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. 

4. Формираните от обекта отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма, 

която ще се почиства периодично. Отпадъчните води от мандрата ще преминават през 

мазниноуловител, като очакваните отпадни мазнини ще са под 100 гр. дневно. 

Отделената като отпаден продукт при производството на кашкавал суроватка ще се 

събира в специален за целта танк и ще се използва за храна на животните. 

5. Тороемът ще е ограден с предпазна ограда. Козите ще се отглеждат в определените за 

целта помещения. По време на строителството ще се спазват указанията за охрана на 

труда съгласно изготвения План за безопасност и здраве. 

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 ще се реализира в ПИ 15216.18.30, в землището на с. 

Глухар, община Кърджали, собственост на възложителя. 

2. Избраният имот за реализация на инвестиционното предложение е съотносим с 

предложената дейност, предвид разположението му и начина на трайното му ползване: 

стопански двор. 

3. Инвестиционното предложение не предвижда заустване на отпадъчни води във водни 

обекти. 

4. Предвид характера на дейността, не се очаква негативно влияние върху регенеративната 

способност на природните ресурси в разглеждания район. 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. ИП ще се реализира в имот с НТП „стопански двор“. 

2. Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на горепосочените  

защитени зони, както и да доведат до увеличаване степента на фрагментация спрямо 
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първоначалното състояние и до прекъсване на биокоридорните връзки от значение  за 

видовете предмет на опазване в тях. 

3. Усвояването на територията не предполага промяна в условията за предоставяне на 

храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната  на района и до 

намаляване числеността на техните популации.  

4. Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение при реализация 

на дейностите, заложени в него не се очаква трайно увреждане, унищожаване или 

фрагментиране на природни местообитания и местообитание на видове, предмет на 

опазване в горепосочените защитени зони. 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

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

вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Потенциалните въздействия за фазите на реализация и експлоатация са без значим 

характер и в локален мащаб. 

2. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се 

очаква трансгранично въздействие. 

3. Съгласно становище на РЗИ –Кърджали с изх. № К-2343#1/07.11.2016г. реализацията на 

инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие 

върху хората и тяхното здраве. 

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 за инвестиционното си предложение Община Кърджали, а засегнатото 

население – чрез обява във вестник „Нов живот“. 

2. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на кмета на 

Община Кърджали и на кмета на село Глухар, общ. Кърджали в изпълнение 

изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС. В тази връзка: 

3. С писмо с изх № 32-00-183/28.10.2016г. Oбщина Кърджали, уведомява РИОСВ - 

Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС на информационното табло в сградата и на интернет страницата на 

общината за 14 - дневен срок, не са постъпили становища/възражения/мнения относно 

разглежданото инвестиционно предложение. 

4. С писмо с изх. № 139/02.11.2016г. Кметство село Глухар, общ. Кърджали, уведомява 

РИОСВ - Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС на информационното табло в сградата на 

кметството за 14 - дневен срок, не са постъпили становища/възражения/мнения относно 

разглежданото инвестиционно предложение. 

5. 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. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ 

разпространението на неорганизирани емисии и миризми извън границите й. 

2. Торохранилището да бъде проверявано редовно и при откриване на дефекти да се 

предприемат незабавни действия за отстраняването им. 

3. Да се сключи договор с ВиК оператор за приемане на отпадъчните води в ПСОВ. 
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Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 

Настоящото решение 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. Д. ИЛИЕВ 

Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите - Хасково 

 

 

Дата: 22.11.2016г. 

 

 

ДС 


