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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 24 ПР/2017 г. 
 

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. 6 от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС), 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), 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 и 
становище от РЗИ-Кърджали  

 
Р Е Ш И Х 

 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за изграждане на „Овцеферма“ в поземлен имот с идентификатор 30106.11.262, 
местност „Корболиво“, землище на с. Завоя, общ. Кирково, обл. Кърджали, което няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, 
природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитени зони и човешкото здраве 

 
възложител: Александър Радомиров 

 
Кратко описание на инвестиционното предложение(ИП): 

Инвестиционното предложение е ново и е за изграждане на овцеферма с капацитет 200 
броя овце. Технологията на отглеждане на овцете ще е оборно- пасищна, като оборния период 
се предвижда да е с продължителност около 120 дни, а пасищния – 240 дни.  

Храненето на животните в производствените сгради ще става вечер и целодневно през 
зимата, когато не е възможно да се извеждат на паша. Храненето им ще бъде с концентрирани 
(зърнени) и груби фуражи (люцерна, сено, слама и др.), които ще се произвеждат от 
инвеститора върху собствени или арендувани земеделски земи или ще се закупуват. 
Залагането на фуражите ще се осъществява автоматично - посредством лентов транспортьор. 
Отбитите агнета също ще се хранят в производствената сграда.  

Предвидени са автоматични поилки в отделенията за овце и агнета. Поилките ще 
осигуряват постоянен и неограничен достъп на животните с питейна вода.  

През оборния период овцете ще се отглеждат в стада и групи, в зависимост от 
физиологичното им състояние - бременни, оагнени, майки с агнета. За по - добра организация 
на труда по време на родилната кампания овцете ще се разделят в отделните отделения на 
сградата с помощта на сглобяема тръбна конструкция, както следва: в едното ще са 
бременните овце, във второто - оагнените, в третото агнетата, а в четвъртото ще са овцете, 
които през следващите дни ще раждат.  

След отбиването овцете - майки ще се прехвърлят в друг сектор, където ще се 
преминава на машинно доене, с помощта на доилен апарат, предвижда се двуредова доилна 
зала за едновременно издояване на повече овце. 
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Животните ще се отглеждат върху дълбока несменяема постеля, която ще се почиства 
посредством трактор с челен товарач 2-3 пъти годишно (основно през пасищния период).  

Ще се предвиди изграждане на торохранилище с необходимата вместимост 
позволяваща да се съхранява получената тор за период от 6 месеца, време напълно 
достатъчно той да узрее и да се превърне в органичен тор, подходящ за наторяване на 
земеделски земи. А също така ще се спазят изискванията относно съхраняването на торовата 
маса през периода, когато съществува забрана за внасяне на азотсъдържащи торове в 
почвата, при неблагоприятни климатични условия. Торохранилището ще се предвиди да се 
изгради от вкопани (или полувкопани), в зависимост от дълбочината на подпочвените води 
хидроизолирани стени и под (от железобетон или друг подходящ материал, напр. синтетично 
покритие). Максималната му височина ще е 1,5 метра. Подът ще бъде с наклон от 2,0% към 
канал с решетка за отцеждане на торовите и атмосферните води. Последните ще се заустват в 
предвидената за целта шахта за събиране на течната фракция, която ще се изгради в 
непосредствена близост до торохранилището. Торовата шахта ще е с размери 15 куб.м. и ще 
бъде изградена от единия край на торовата площадка. Тя ще се изгради от бетон или друг 
хидроизолиращ материал и ще се изпразва през 6 месеца. След изтичане на 6 месечния 
период торохранилището ще се почиства посредством трактор с челен товарач. Годната за 
торене торова маса ще се използва за торене на собствени или арендувани земи. 

 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д” 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.  

Имотът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в 
обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко разположена е 
защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. 

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 съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие. 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, 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в най-близко 
разположената защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”. 

 
М О Т И В И: 

 
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. Предмет на инвестиционното предложение е промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди представляваща поземлен имот с идентификатор 
30106.11.262, местност „Корболиво“, землище на с. Завоя, общ. Кирково, като се предвижда в 
имота да се изгради овцеферма – сграда за овце – майки, агнета и доилна зала с 
необходимите помощни сгради – помещение за събиране на мляко, санитарно-битов филтър 
за персонала, сеновал и склад за концентриран фураж, торохранилище.  

2. Ще се предвидят сгради и съоръжения с хигиенно и профилактично предназначение: 
пункт за обслужване на овцефермата и млеко-събирателния пункт; вход-изход за 
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торохранилището и сеновала и пропусквателен пункт с дезинфекциионна площадка за хора с 
приспособления за измиване и дезинфекция на ръцете. 

3. Една част от производствените процеси, свързани с експлоатацията на бъдещия 
обект ще са механизирани, a друга - автоматизирани. Тези процеси са: хранене на животните, 
поене, почистване на помещенията и оползотворяване на торовите отпадъци. 

4. Предвижда се нискоетажно свободно застрояване с височина до 10м., съобразено с 
необходимите отстояния от граници и дъно парцел в устройствена предимно производствена  
зона, с плътност на застрояване до 80%. Градоустройствените нормативи са съответни на 
стойностите за територии от разновидността за предимно производствена устройствена зона. 

5. За имота ще се разшири водопроводната мрежа, като се включи към изградения 
съществуващ водопровод на селото, съгласно изработената ВиК план-схема към ПУП. 

6. При експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква да се формират 
битови отпадъчни води, които посредством сградна канализация ще се отвеждат във 
водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично. 

7. При експлоатацията на животновъдния обект, като отпадъчен продукт ще се 
генерират основно торови маси, които ще се използват за наторяване на земеделски земи. 
При невъзможност за своевременното оползотворяване на генерирания от овцете тор, той ще 
се съхранява на торовата площадка, която ще се изгради в същия имот.  

8. За реализиране на ИП не се налага изграждане на нова или промяна на пътната 
инфраструктура, обслужването на обекта ще се осъществява по съществуващ общински път. 

9. Предвид характера на дейността, не се създават предпоставки за аварии с негативни 
екологични последици. 

10. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 
експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда. 
 

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: 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 
30106.11.262 в местността „Корболиво” по КК на землището на с. Завоя, общ. Кирково, обл. 
Кърджали.  

2. Площта на имота е 4,968 дка. с начин на трайно ползване ливада от девета 
категория при неполивни условия, собственост на възложителя. 

3 Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, поради което не се очаква 
въздействие върху земеползването и почвите в района. Бъдещето ползване на обекта няма да 
окаже въздействие върху съседните територии и няма да затрудни режима на ползване и 
стопанисване, също така 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.Предвид, характеристиките на инвестиционното предложение, не се очаква 

реализацията му да доведе до значително увреждане и/или унищожаване на природни 
местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 
целостта и кохерентността на близко разположената защитената зона, както и до увеличаване 
степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете 
предмет на опазване в нея.  

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на 
опазване в близко разположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо 
одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със 
сходен характер. 

4. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на инвестиционното 
предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите 
към момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, 
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включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в 
близко разположената защитена зона.   

 
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 
процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 
предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на 
околната среда. 

2. Съгласно становище с изх. № К-391#1/17.02.2017 г. РЗИ – Кърджали счита, че 
реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно 
въздействие върху хората и тяхното здраве.  

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация 
не се очаква трансгранично въздействие. 

 
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 Община Кирково и кметство с. Завоя за своето инвестиционно 
предложение, а засегната общественост, чрез обява в местен вестник. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обяви в общината и 
кметството за мястото и срока на достъп, като за четиринадесет дневния срок не са постъпили 
възражения, мнения и становища. Предоставени са копия от информацията по Приложение № 
2 на кмета на Община Кирково и кметство с. Завоя. В резултат на извършеното оповестяване, 
в РИОСВ-Хасково са постъпили писма, както следва: 

- Община Кирково 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. 

- Кметство село Завоя 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. 
 

До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково няма постъпили други 
жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. 
 

 
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 
1. Дейностите на площадката на овцефермата да се извършват по начин, недопускащ 

разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. 
2. Торохранилището да бъде проверявано редовно и при откриване на дефекти да се 

предприемат незабавни действия за отстраняването им. 
3. За отпадъчните води от обекта да се изгради водоплътна яма с подходящ обем. За 

почистването на изгребната яма да се сключи договор с оторизирано за такава дейност 
юридическо лице. 
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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. 7 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. 8 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. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково 
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