
Представено от Славчо Димитров искане с информация по Приложение №2 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуващ склад в 
овцеферма“ 

 
Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС за инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуващ склад в 
овцеферма“ и на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда РИОСВ – Хасково: 

 
С Ъ О Б Щ А В А 

 
Съгласно чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда, от възложителят е внесено искане за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с 
вх. № ПД-130/02.03.2018г. Към искането е приложена и информация по приложение №2 от 
същата Наредба. 

Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на 
съобщаването в РИОСВ – Хасково. 

Съобщението е поставено и на информационното табло в сградата на РИОСВ – Хасково 
на 07.03.2018г. 
 
 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

Характеристики на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

Чрез реализацията на това инвестиционно предложение се предвижда разширение и 
реконструкция на овцеферма за 400 овце, шилета и агнета в поземлен имот № 020042 с обща 
площ 4,927 дка в местността „Мустафаери”, землището на с. Чуково, община Момчилград, 
обл. Кърджали. 

Основната сграда и съоръжения, предвидени в овцефермата са: 

 Производствена сграда за отглеждане на 300 броя овце и техните приплоди до 
отбиването с обща площ от 500 м2. 

 Двор за разходка с обща площ 829 м2, в който ще се разположат Производствена 
сграда за отглеждане на агнета след тяхното отбиване с капацитет 330 бр. животни и 
площ от 160 м2. След угоителния период, агнетата ще се продават. В последствие 
сградата ще се използва за отглеждане на млади ремонтни животни. 

 Дворчета за разходка на агнета – всеки с площ 372 м2. 

 Производствена сграда за кочове – с площ 67 м2. В нея ще се отглеждат мъжките 
разплодни животни. 

 Двор за разходка на кочове – с площ 147 м2. 

 Сеновал за съхранение на груб фураж – с площ 160 м2. 

 Склад за съхранение на концентриран фураж – с площ 160 м2. 

 Торова площадка за съхранение на тор с обем 50м3. 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 осъществи по специален път. 

 Битова сграда със санитарен възел – с площ 69 м2. 

Всички помещения са разположени в определена технологична последователност.  
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Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение: 

Преустройството на съществуващ склад в овцеферма, ще бъде осъществено чрез спазване на 
най-новите изисквания в животновъдството, с което ще се предоставят  добри условия за 
отглеждане на животните, както и безопасните и  здравословни условия на труд и ще 
минимизиране на  влиянието върху различните аспекти на околната среда. Осъществяването 
на инвестиционното предложение, е изграждане на екологосъобразен комплекс за 
овцевъдство. Осъществяването на инвестиционното предложение е извън населеното място и 
не се очакват отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда . 

2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности: 

Реализирането на настоящето инвестиционно предложение ще се осъществи съгласно проект, 
разработен в съответствие с действащата нормативна уредба (ЗОЗЗ и ЗУТ). 

Изграждането на торището е с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати на 
селскостопанските източници (91/676/ЕИО) (ОВ Л 375,31.12.1991 г.). 

3. Подробна информация за разгледаните алтернативи: 

За  инвестиционното предложение не се разглеждат други алтернативи, поради липса на 
подходящи терени, отговарящи по площ и по отстояние от населено място, собственост на 
Възложителя. 

4. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 
дейности по време на строителството: 

Овчарникът е обособен върху поземлен имот с № 020042 с обща площ 4.927 дка в местността 
„Мустафлаeри” в землището на с. Чуково, общ. Момчилград, обл. Кърджали. 

За временни дейности по разширението и реконструкцията на овцефермата ще се използват 
свободните площи от имота.  

5. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет: 

Всички технологични решения в настоящия проект за типа на сградите и тяхното оборудване, 
механизацията и организацията на цялостния производствен процес са съобразени с 
изискванията на Наредба № 44/ 20 април 2006 г. за ветеринарно медицинските изисквания към 
животновъдните обекти. 

Овцете ще се отглеждат пасищно-оборно: 

Оборен период (зимен) – обхваща времето от средата на месец април до края на месец 
октомври. Овцете ще се отглеждат основно чрез пашуване през по-голямата част на годината. 
Храненето им ще става основно вечер и целодневно през по-голямата част от годината. При 
невъзможност да се излиза на паша: храненето им ще става основно вечер и целодневно през 
зимата. Овцете ще се хранят на двора. Хранилките за тях са комбинирани, двустранни, с 
дължина 2-3 м. Те трябва да осигуряват фронт за хранене 30-10 см.  

Отбитите агнета ще се угояват пасищно и подхранване с концентриран фураж.  

Поенето е на воля, по всяко време на денонощието. Поенето ще е от автоматични групови 
поилки или открит водопой, с възможност за осигуряване на фронт за поене 5-10 см. 
Поилките трябва да осигуряват постоянен и неограничен достъп на животните с питейна вода, 
поради което ще бъдат поставени в сградата и дворчето.  

6. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: 

Ще бъде използвана наличната на района. Няма да бъде изграждана нова или да се променя 
съществуващата пътна структура. 

7. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет: 

След приключване на част или на цялата разрешена дейност, инвеститорът ще обезопаси 
и/или премахне всички замърсени почви , сгради и оборудване, както и всички материали и 
отпадъци на площадката, които могат да доведат до замърсяване на околната среда.  

8. Прилагани методи на строителство: 
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9. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията: 

По време на строителството на инвестиционното предложение ще бъдат използвани инертни 
материали, бетонови смеси, вода и дървесина от лицензирани доставчици. 

10. Отпадъци, които се очакват да се генерират видове, количества и начин на 
третиране: 

По време на строителството се очакват минимални количества строителни отпадъци, които ще 
бъдат оползотворени в самия ход на строителството. 

Дълбочина на съществуващите  основи е 0.80 см. Отпадъците, които ще се генерират по време 
на експлоатацията на обекта са: 

Битови: ще бъдат генерирани от работещите в овцефермата (до 2 души постоянен персонал). 
Обектът е включен в графика за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Момчилград. 

Производствени:  

- от отглеждане на овцете: животните ще се отглеждат на дълбока постеля, която ще се чисти 
1-2 пъти годишно. Този период е достатъчен за протичане на необходимите ферментационни 
процеси и деконтаманация, преди оползотворяването му върху земеделските площи, 
собственост или арендувани от възложителя. Торовата маса от дворчетата за разходка, ще се 
съхранява в открита, вкопана торова площадка и след угниване, ще се транспортират до 
земеделските земи за наторяване. 

Ще бъде изградена торищна площадка от водонепропускваеми бетонни под и стени. 

С изграждането 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 ефективното 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. 

11. Информация за разгледаните мерки за намаляване на отрицателното въздействие 
върху околната среда: 

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот, намиращ се извън населеното 
място, поради което отрицателното въздействие върху околната среда ще бъде минимално. 
Предвидени са слените мерки: 

- Ще бъдат изпълнени изискванията на чл.7 от ЗУО / ДВ.бр.86/2003 г./ при строителството на 
обекта; 

- Няма да се допуска разхвърляне и складиране на строителни материали и строителни 
отпадъци в прилежащите терени;  

- Строителните отпадъци ще се събират на определено място с цел предотвратяване на 
разпиляването им и своевременно ще бъдат оползотворявани. 

- Изграждане на торище и редовното почистване на обора и двора за разходка; 

12. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 
строителство, третиране на отпадъчните води): 

13. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение: 

14. Замърсяване и дисконфорт на околната среда: 
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С реализацията на обекта не се очаква генериране на емисии, отпадъци и замърсяване в 
количества, които са окажат отрицателно въздействие и дисконфорт на околната среда. 

15. Риск от инциденти: 

Рискът от възникване на инциденти е минимиран. 

Местоположение на инвестиционното предложение 

     1.   План, карти и снимки, показващи границите на  инвестиционното предложение, 
даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, 
както и за  разположените в близост елементи от Националната екологична  мрежа и 
най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията до тях. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот № 020042, с площ 4.927 дка , 
местност „Мустадаери”, землище на с. Чуково, община Момичлград, област Кърджали. 
Имотът граничи с дере, местен път, пасища и мери.  

Имотът за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени територии от 
Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близо разположената защитена зона е BG 0001032 
„Родопи Източни”. 

     2.   Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им  към площадката или 
трасето на обекта на инвестиционното  предложение и бъдещи планирани ползватели на 
земи. 

Инвестиционното предложение не е свързано с усвояването на нови площи. Имотът е 
собственост на Славчо Христов Димитров, гр. Момчилград, ул. „Кирил и Методи” 15, 
съгласно Нотариален акт за покупко-продажба № 173, том І, рег. № 899, нот. дело № 172 от 
2005 г.  

     3.   Зониране или земеползване съобразно одобрени  планове. 

4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони,  уязвими зони, защитени 
зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за титейно-
битово водоснабдяване и около водоизточниците на минетални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична 
мрежа. 

4а. Качеството и регенеративната способност на  природните ресурси. 

Преустройството на склада в  стопанска сграда за отглеждане на овце, не води до изменение 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси.  

     5.   Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. 

По отношение на местоположението, не са разгледани алтернативни решения, тъй като се 
касае за разширение и реконструкция на вече съществуващ и действащ овчарник, собственост 
на възложителя.   

 

Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните 
въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение): 

     1.   Въздействие върху хората и тяхното здраве, земе-  ползването, материалните 
активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, 
природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите 
елементи и защитените територии на  единични и групови паметници на културата, 
както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, 
различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни 
източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани 
организми. 
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За етапа на строителство, въздействието от реализиране на инвестиционното предложение ще 
е незначително, локално и временно, като предвид характера на дейностите, не се очаква 
превишаване на нормите за качеството на атмосферния въздух.  

В периода на експлоатацията, не се очаква замърсяване на атмосферния въздух. Може да се 
получат внезапни замърсявания при аварийни ситуации или замърсявания, които са локални и 
с ниска вероятност на възникване. 

В процеса на строителство и експлоатация няма да се отделят емисии на вредни вещества в 
повърхностните и подземните води, няма да се образуват отпадъчни води. 

Не се очакват генериране на емисии и отпадъци във вид и количество, които да окажат 
значително отрицателно въздействие върху околната среда. 

Предвид това, че инвестиционното предложение не е обвързано с усвояването на  нови земи, 
негативни въздействия върху почвите от строително-ремонтни работи не се очакват.  

Няма шумови емисии. 

С реализирането му не се очаква негативно влияние върху геоложката основа. 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже влияние върху минералното 
разнообразие и няма да доведе до промени, които да преобразуват ландшафта. 

Предвид това, че инвестиционното предложение не е обвързано с усвояването на  нови 
територии, не се очаква негативно влияние върху флората, фауната в района.  

Инвестиционното предложение не засяга регистрирани или известни обекти на културно-
историческото наследство. 

     2.   Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,   включително 
на разположените в близост до обекта на  инвестиционното предложение. 

 „Разширение и реконструкция на овцеферма в поземлен имот № 020042” не преминава 
през защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и през 
защитени зони по общоевропейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”.  

     3.   Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,  кумулативно, краткотрайно, 
средно- и дълготрайно, постоянно и  временно, положително и отрицателно). 

След реализиране на инвестиционното предложение се очаква подобряване на параметрите на 
жизнена среда и начина на отглеждане на животните. 

Въздействието на обекта може да се определи като краткотрайно и непряко. Кумулативни и 
комбинирани въздействия не се очакват.  

4.   Обхват на въздействието - географски район; засегнато население;  населени места 
(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.). 

Въздействието е в рамките на имота, които се намира извън населеното място, поради което 
няма да се засегне местното население нито по време на реконструкцията и разширението, 
нито по време на експлоатацията.  

     5.   Вероятност на поява на въздействието. 

 В предвид естеството на дейността, вероятността за поява на отрицателно въздействие 
е минимална и не предполага негативно въздействие върху околната среда . 

     6.   Продължителност, честота и обратимост  на въздействието. 

 Негативното въздействие върху компонентите на околната среда е в периода 
единствено на самата реконструкция и разширение на овцефермата, т.е. краткотрайно и 
обратимо  

     7.   Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 
свързани с предотвратяване,  намаляване или компенсиране на значителните 
отрицателни  въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 

- Ще бъдат изпълнени изискванията на чл.7 от ЗУО / ДВ.бр.86/2003 г./ при преустройството на 
обекта; 
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- Няма да се допуска разхвърляне и складиране на строителни материали и строителни 
отпадъци в прилежащите терени;  

- Строителните отпадъци ще се събират на определено място с цел предотвратяване на 
разпиляването им и своевременно ще бъдат оползотворявани; 

- Изграждане на торище и редовното почистване на обора и дворчетата за разходка. След 
угниване да се използва за наторяване на земеделски земи; 

- Умрелите животни да се предават на Екарисаж. 

     8.   Трансграничен характер на въздействията. 

 Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не 
предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация. 


