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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 109 - 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), 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 Становища от РЗИ–

Кърджали и Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив 
 

Р Е Ш И Х 
 

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

предложение: „Изграждане на селскостопански постройки за отглеждане на говеда с 

обслужващи помещения и съоръжения, и изграждане на един шахтов кладенец за водопой на 

говедата”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

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

здраве. 
 

Възложител: „ЕКОАГРОБИО” ЕООД, ЕИК 175210711, село Черничино, община Ивайловград 

Местоположение: ПИ № 021007 и № 021010, с. Бряговец, общ. Крумовград 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на селскостопански постройки 

за отглеждане на говеда с обслужващи помещения и съоръжения, и изграждане на един 

шахтов кладенец за водопой на говедата в ПИ № 021007 и № 021010, с. Бряговец, общ. 

Крумовград. 

Имотите са с обща площ 17,231 дка и са разположени в местност „Курт дере” в 

землището на село Бряговец, Община Крумовград. Имотите са с начин на трайно ползване: 

нива. Застрояването в земеделски земи ще се извърши съгласно Наредба № 19 за застрояване 

на земеделски земи без промяна предназначението. 

В кравефермата ще се отглеждат 100 броя говеда за месо. Получените от тях телета ще 

се отглеждат в индивидуални клетки на открито. Кравите ще се отглеждат свободно групово 

върху дълбока несменяема постеля. При този начин на отглеждане говедата показват 

поведенчески реакции, каквито съответстват на привичките им от пасището, могат да се 

придвижват свободно и да осъществяват контакт с другите животни. При свободното 

отглеждане са обособени зона за почивка, зона за движение и зона за хранене. Говедата имат 

възможност за достъп до дворче за разходка с осигурена площ 6,00 кв.м на крава. 

Основните сгради и съоръжения, които се предвиждат са следните: 

 постоянна ограда с височина не по-малка от 150см; 

 дезинфекционна площадка за транспортни средства и хора, вход за животни; 

 контейнер за СРМ; 

 сграда за отглеждане на животни - Сградата, в която ще се отглеждат животните е с 

покрита площ от 1107,23 кв.м. Към сградата са предвидени помещение за съхранение на 

фураж, родилен и изолационен бокс. Вътре сградата е разделена на шест броя боксове с обща 
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площ 601,92 кв.м., за 100 броя говеда. Пред всеки бокс е разположена лента ясла за насипване 

на фураж с широчина 80см. Между двете ясли е предвидена хранителна пътека за движение на 

техниката, с която ще се раздава фуража с широчина 260 см. Във всеки бокс е предвидена 

групова поилка за поене на животните. В родилния и изолационния бокс са предвидени по 

един брой индивидуални поилки с клапан. 

 Битовка - стая за охрана, санитарен възел, стаи за почивка на персонала, офис; 

 Сеновал - покрита площ от 288 кв.м.; 

 навес за обслужващата техника - Навеса за обслужващата фермата техника е с 

покрита площ от 90,00 кв.м.; 

 торова площадка - покрита площ от 240,00 кв.м. 

Предвидената технология за съхранение на торовата маса ще обезпечава съхранението 

и третирането на торовите маси, съобразно изискванията на Наредба №2 от 13.09.2007 г. за 

опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Законодателството на 

ЕС. 

С изграждането и въвеждането в експлоатация на торовата площадка ще се постигне: 

1. 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. 

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

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

3. 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. 

4. Подобряване на организацията на работа и хигиената във фермата. 

Обема на торовата площадка е определен 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. 

Торовата площадка ще се изгради от водонепропускливи под и стени /бетон/, и ще се 

изгради по начин, който да не позволява проникване на течност в почвата или замърсяване на 

водоизточниците. Ще има наклон 5% към единия си край. В ниския край е предвидена шахта 

за събиране на течна торова маса, представена от канал с размер 50см широчина и 50 см 

дълбочина, покрит с решетка, който излиза извън торовата площадка на разстояние 100см и се 

влива в шахта за течна торова маса с размер 200/200/200см покрита с капак, за да може да се 

изчерпва при напълване. 

Поради невъзможността за алтернативно водоснабдяване на обекта се предвижда 

изграждане на един брой шахтов кладенец. Проектира се изграждането на кладенеца да 

попада на територията на имот №021007, село Бряговец, община Крумовград, собственост на 

инвеститора. Околните земи са частна, общинска и държавна собственост. 

Проектният шахтов кладенец ще е с дълбочина 6,0 м за водоснабдяване на фермата за 

крави. Географските координати на проектния кладенец са: N 41°37'25.8" и E 25°46'47.2". 

Необходимите водни количества ще са 0,250 l/s или 21,6 m
3
/d. 

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 

извършване на ОВОС. 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че терена, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 

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

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

BG 0001032 „Родопи Източни”, за опазване на природните местообитания на дивата флора и 

фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет и ЗЗ BG 0002071 „Мост 

Арда”, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-784/29.10.2008г. 

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 
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и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и 

подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 

цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 

биологичното разнообразие, като същата е проведена през процедурата за преценяване на 

необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение. 

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

режима на защитена зона BG 0002071 „Мост Арда”, за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД-784/29.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите. 

На основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС и критериите по чл. 16 от нея 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 защитена зона BG 0001032 „Родопи Източни” и 

защитена зона BG 0002071 „Мост Арда”. 
 

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. Предвид характеристиката и параметрите на животновъдния обект, не се очаква 

реализацията на инвестиционното намерение да окаже отрицателно въздействие върху 

компонентите на околната среда. 

2. 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. 

3. При изграждане на сондажа ще бъдат генерирани известни количества отпадъци, 

предимно от изкопани земни маси и смесени битови отпадъци. Отпадъците, образувани при 

строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите 

на Закона за управление на отпадъците. 

4. При експлоатацията на фермата, като отпадъчен продукт ще се генерират основно 

торови маси, които ще се използват за наторяване на земеделски земи. 

5. 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. 

6. Реализацията на ИП не включва дейности, които биха довели до аварии и 

инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото 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. Имотите са разположени в землището на село Бряговец, граничат с местен полски 

път и ниви. 

2. Съгласно становище за допустимост по чл.155, ал.1, т. 23 от Закона за водите на 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив с изх. № КД-04-420/20.09.2016 г. 

инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на 

околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на 

поставените в настоящото решение условия. 

3. ИП попада в повърхностно водно тяло „Кулиджийска река до вливането и в р. 

Арда“ с код BG3AR100R007. Не попада в чувствителна зона. 
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4. ИП попада в подземно водно тяло „Пукнатинни води – Централно Родопски 

комплекс“ с код BG3G000000Pt046. Подземно водно тяло с код BG3G000000Pt046 е в добро 

количествено състояние. Не попада в нитратно уязвима зона. 

5. По данни от Регистър за издадени разрешителни на БД ИБР към 09.2016г. в 

съседни имоти, където е разположено ИП няма издадени разрешителни за водовземане от 

подземно водно тяло с код BG3G000000Pt046. 

6. Имотът не попада и не граничи със СОЗ на водоизточници за питейно-битово 

водоснабдяване и минерални водоизточници. 

7. Изграждането на шахтовия кладенец няма да окаже значимо негативно въздействие 

върху повърхностното и подземно водни тела, основен мотив, за което е характерът и 

местоположението на ИП. 

8. Очакваните отпадъчни продукти са във вид и количества, които не създават 

предпоставки регенеративната способност на природните ресурси в разглеждания район да 

бъде повлияна негативно. 

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

1. Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредбата по ОС, реализацията на ИП е допустимо 

спрямо режима на защитена зона BG 0002071 „Мост Арда”, за опазване на дивите птици, 

обявена със Заповед № РД-784/29.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите. 

2. На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 

информация и въз основа на критериите по чл.16 от нея, 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 защитена 

зона BG 0001032 „Родопи Източни” и защитена зона BG 0002071 „Мост Арда”, поради 

следните мотиви: 

 ИП ще се реализира в имоти с № 021007 и № 021010 с НТП „Нива” , които се 

използват за земеделска дейност като ливади, което предполага липсата в тях на видове, 

предмет на опазване в BG 0001032 „Родопи Източни” и BG 0002071 „Мост Арда”. 

 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. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие върху 

компонентите на околната среда и здравето на хората. 

2. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализиране на 

инвестиционното предложение, е ограничен и локален. 

3. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-2370#1/18.11.2016г. 

реализацията на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и 

тяхното здраве. 

4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 

границите на Република България. 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кметство с. 

Бряговец и община Крумовград, а чрез тях и засегнатото население. 

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

осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като за 14-дневния срок не 

са постъпили възражения, мнения и становища. Предоставени са копия от информацията по 

Приложение 2 на кмета на с. Бряговец и община Крумовград. В резултат на извършеното 

оповестяване, в РИОСВ-Хасково са постъпили писма, както следва: 

 Община Крумовград с писмо изх. № 26-00-579/22.11.2016г. уведомява РИОСВ-

Хасково, че от 28.10.2016г. до 14.11.2016г. е осигурен обществен достъп до 



БП   5 

информацията по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили 

възражения, мнения и становища. 

 Кметство село Бряговец с писмо уведомява РИОСВ-Хасково, че е осигурен 

обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен 

период не са постъпили възражения, мнения и становища.. 

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. 
 

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 

1. Да не се премахват характеристиките на ландшафта (синори, единични и група 

дървета) при ползването на земеделските земи като такива. 

2. Дейностите на площадката да се извършват по начин, недопускащ 

разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. 

3. Водоплътната яма за отпадни води да отговаря на изискванията за изграждане на 

водонепропусклива изгребна яма, с необходимата хидроизолация, с достатъчен обем за 

акумулиране на определеното количество отпадъчни води. Съоръжението да се поддържа в 

добро състояние и да се осъществява периодична проверка и ремонт при необходимост. 

4. Да се сключи и изпълнява договор с ,,В и К“ООД, Кърджали за периодично 

изчерпване на отпадъчните води от водоплътната яма и извозването им за пречистване в 

съществуваща ПСОВ. 

5. Да се води дневник за предадените за третиране в ПСОВ количества отпадъчни 

води. За доказване на предадените количества да се съхраняват и представят при поискване 

съответните счетоводни документи.  

6. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по 

реализиране и експлоатация на ИП. 

7. Съгласно чл.4, ал.1, т.3 от Наредба № 44/20.04.2006г. за ветеринарномедицинските 

изисквания към животновъдните обекти – животновъдните обекти за отглеждане на 

селскостопански животни трябва да отговарят на следните изисквания: снабдени с питейна 

вода включително и от собствени водоизточници, която да отговаря на изискванията на 

Наредба № 9/2001г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели. 

8. Съгласно чл.50, ал.7, т.1 от ЗВ изграждането на съоръжения за подземни води 

подлежи на разрешителен режим. 
 

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. 

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 осъществяването 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: 30.11.2016г. 


