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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 21 ПР/2016 г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

 
на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 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-Хасково 

 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на кравеферма за 50 крави” в имот № 233017 в местността 
„Пехливан кър”, в землището на село Спахиево, община Минерални бани, област Хасково, 

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: „АГРОЗОО-ИНВЕСТ” ООД 

 

 
 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение е за изграждане на кравеферма за 50 крави в имот № 

233017 в местността „Пехливан кър”, в землище на село Спахиево, община Минерални бани, 
област Хасково. В имота ще се изгради едноетажна сграда, в която ще са разположени 
помещение за отглеждане на животните, складови и обслужващи помещения. В помещението 
за отглеждане на животни ще има обособени места за 50 броя крави. Към помещението за 
отглеждане на животните ще има предвидено помещение за родилен бокс и изолационно 
помещение. За обслужващия персонал се предвиждат битов и санитарен възел. Също се 
предвижда склад за съхранение на комбиниран фураж и сеновал за слама и сено. Храненето 
на кравите ще е съобразно с възрастовото и физиологичното им състояние. Доенето ще се 
извършва с доилни апарати. Почистването на торовата маса ще е механизирано. За временно 
съхранение на твърдата и течна торова маса се предвижда торова площадка. Обемът и се 
оразмерява за предвидения максимален брой 50 крави и необходимото технологично време за 
превръщане на торовата маса в биотор. Част от имота е предвиден за двор за разходка. Този 
терен ще се бетонира и ще се почиства механизирано. 

За ПИ № 233017 в землището на с. Спахиево, община Минерални бани е изготвен ПУП 
– План за застрояване. 

Към ПУП е изготвена ВиК схема и Парцеларен план. Водоснабдяването на имота ще е 
от минаващия в близост водопровод ПЕВПФ75мм, Н=2атм. и h=1,00м, съгласно писмо на 
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – град Хасково. Сградното водопроводно отклонение е 
предвидено с ПЕВП тръби. Трасето на водопровода ще е по съществуващия път от север на 
имота, не се засягат частни имоти и е с дължина 11,08м. Сервитута за обслужване на 
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водопровод Ф60 х 0,30м ще бъде от двете страни на трасето или общо 0,6 м за целия сервитут 
с диаметъра на тръбата. Измерването на изразходваните водни количества ще става през 
водомерен възел, монтиран във водомерна шахта. 

Към ПУП е изготвена Електро схема и Парцеларен план. За осъществяване на 
електроснабдяването се проектира въздушна електропроводна линия отклонение от 
съществуваща ВЛ-20кV извод „Саже” отклонение Спахиево СВС-№32 до стандартен МТП. 
Въздушната електропроводна линия започва от съществуващ ЪМ-20-951 № 32 в ПИ № 
000612, разполага се под ъгъл 6,66 гради спрямо съществуваща ВЛ 20 кV до нов ЖР с нов 
мачтов ТП в ПИ № 233017 собственост на възложителя, като преминава през имоти общинска 
собственост в землището на село Спахиево, община Минерални бани. Ширината на зоната с 
ограничение за ползване е 7,50 метра, съгласно Наредба № 16 от 09.06.2004 г. – 2,50 м от 
едната страна и 5,00 м от страната за обслужване. Дължината на трасето, извън имота на 
възложителя е 75,77 м, а площта на зоната с ограничение на ползване е 560 м

2
. В имота на 

възложителя, до новопроектираният стълб, дължината на трасето е 6,98 м, с което общата 
дължина на въздушната електопроводна линия става 81,85 м. 

 
Ще бъде използвана наличната пътна инфраструктура на района. Реализирането на 

предложението не налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният 
достъп до имота е осигурен по съществуващ път, с който имота граничи. 

 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д” и т. 3, буква „б” от 
Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, подлежи на процедура по 
преценяване на необходимостта от извършването на оценка въздействието върху околната 
среда с компетентен орган за произнасяне с решение - Директорът на РИОСВ-Хасково. 

Обхватът на предлаганите дейности не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, но имотите предвидени за изграждане на 
кравефермата (имот № 233017) и техническата инфраструктура към обекта, като 
електроснабдяване (имоти №№ 000612, 000691 и 000692) и водоснабдяване (имоти №№ 

000417 и 000692) попадат в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие - BG0001031 „Родопи Средни” определена, съгласно изискванията на 
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет 
с Решение № 661/16.10.2007 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 и същата е проведена през процедурата за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС и отразена в настоящото решение.  

 

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. Инвестиционното предложение е за изграждане на кравеферма за отглеждане на 50 

броя крави. За целта ще се изгради едноетажна сграда с помещения за отглеждане на 
животните, складови и обслужващи помещения. Също така е предвидено да се 
изградят торова площадка и ограда  

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 терена, а отделените земни маси ще се използват за оформянето на терена. 
Строителството ще се извършва с материали отговарящи на БДС и съгласно 
изискванията за изпълнение на СМР.  

3. Отпадъците, образувани по време на строителството и експлоатацията на обекта ще 
бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на 
отпадъците. 



 3 

4. Получената течна и твърда тор при отглеждането на кравите ще се събира в открита 
торищна площадка за отлежаване и оттам ще се транспортира до полето. Към 
торищната площадка ще се обособи резервоар за поемане на течната тор – урината 
утаена от общата торова маса в торището, също и замърсените с тор води от измиване 
на двора за разходка на животните. В този резервоар се предвиждат и обеми за 
дъждовните води от площта на двора и откритата торищна площадка. Така торовата 
маса ще се съхранява във водоплътни съоръжения и ще е изолирана от подпочвените 
води. Обемите на съоръженията за торовата маса ще се оразмеряват за предвидения 
максимален брой 50 крави и необходимото технологично време за превръщане на 
торовата маса в биотор. Освобождаването на торовите съоръжения ще се извършва 
периодично, като торовата маса ще се транспортира и разпръсква на земеделски 
площи, собственост на възложителя. 

5. Към обекта ще се осигури контейнер за специфично рискови материали, който ще 
служи за временно съхранение на труповете на умрели животни до предаването им на 
екарисажната кола. 

6. Водоснабдяването на имота ще е от минаващия в близост водопровод, за което има 
писмо за съгласуване от «ВиК» ЕООД гр. Хасково. 

7. Битово-фекалните води ще постъпват във водоплътен вкопан стоманобетонен 
резервоар, чийто капацитет ще позволява отпадъчните води да се изпомпват 
периодично със специализирана техника. 

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

9. 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. 

 

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 имот № 233017 с площ 6.495 дка в 

землището на село Спахиево, община Минерални бани. Имотът е земеделска земя, с 
начин на трайно ползване – нива, шеста категория на земята при неполивни условия. В 
тази връзка ще се проведе процедура за промяна предназначението на земеделската 
земя за неземеделски нужди с цел изграждане на кравефермата. 

2. За трасетата на водопровода и елпровода се провежда процедура по утвърждаване на 
трасе.  

3. Трасето на външния водопровод ще преминава през път ІІІ категория държавна 
собственост и селскостопански път собственост на Община Минерални бани. Като 
засегнатите имоти от водопровода са: 

 

№ на 
засегна
т имот 

вид 
територия 

НТП 
площ на 
имота 

площ с 
ограничение в 
ползването в 
сервитута 

вид 
собственос
т 

собственик 

кв.м кв.м 

000417 
територия 
за транспорт 

пътища ІІІ 
категория 

275 
554,23 

1,98 
Държавна 
публична 

Държавна 

000692 
селскостопа
нски фонд 

за 
селскостопански
, горски, 
ведомствен път 

2 859,12 5,33 
Общинска 
публична 

Община 
Минерални 
бани 

    7,31   

 
 

4. Трасето на въздушния елпровод ще преминава през храсти, полски път и прокар 
собственост на община Минерални бани. Имотите, през които ще преминава трасето на 
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въздушната електропроводна линия 20 кV с мачтов трафопост 20/0,4 кV за имот № 
233017 са: 

 

№ на 
засегнат 
имот 

вид 
терито
рия 

НТП 
площ на 
имота 

дължина 
на трасето 
през имота 

сервит
ут 
 

вид 
собственост 

собственик 

кв.м. м кв.м. 

000612 ССФ храсти 725 36,26 
352 

общинска 
Община 
Минерални 
бани 

000691 ССФ 
полски 
път 

2 739 3,90 
31 

общинска 
Община 
Минерални 
бани 

000692 ССФ Прокар 2 895 35,61 
177 

общинска 
Община 
Минерални 
бани 

    75,77 560   

 
5. Имот № 233017 е образуван от имот № 233001 и имот № 233002 в землището на село 

Спахиево, община Минерални бани, област Хасково и е собственост на „Агрозоо-
инвест” ООД. 

6. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

7. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите имоти, поради което не се очаква 
въздействие върху земеползването и почвите в района. 

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:  
1. След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от 

Наредбата за ОС и въз основа критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на 
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното 
предложение за „Изграждане на кравеферма за 50 крави” в имот с № 233017 в местност 
„Пехливан кър“ в землище на с. Спахиево, общ. Минерални бани, обл. Хасково и 
техническата инфраструктура - имоти с №№ 000417 и 000692 – трасе на водопровода и 

имоти с №№ 000612, 000691 и 000692 – трасе на ел. провода - няма вероятност да 
окажат отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитена зона 
BG0001031 “Родопи Средни” поради следните мотиви: 

- На терена за реализация на ИП в имот с № 233017 липсва природно местообитание 
предмет на опазване в горецитираната защитена зона /съгласно информация 
предоставена от възложителя - приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС/. 

- Техническата инфраструктура включваща имоти с №№ 000417 и 000692 – трасе на 
водопровода и имоти с №№ 000612, 000691 и 000692 – трасе на ел. провода ще се 
реализират в имоти с НТП «пътища», «горски път» и др., т. е. на терена за реализация 
липсват местообитания приоритетни за опазване в зоната. 

- Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на 
горепосочената защитена зона, както и да доведат до увеличаване степента на 
фрагментация спрямо първоначалното състояние и до прекъсване на биокоридорните 
връзки от значение  за видовете предмет на опазване в нея. 

- 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. 

- 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 местообитания на видове предмет на 
опазване в горепосочената защитена зона. 
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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 на РЗИ-Хасково с изх. № РД-02-174#1/02.02.2016 г. при спазване 
на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните ферми не би следвало 
да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното предложение. 

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 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил 

писмено Община Минерални бани и кметство с. Спахиево за своето инвестиционно 
предложение, а засегнатото население, като е предоставил обяви в Община 
Минерални бани и кметство с. Спахиево. 

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил 
обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обява във местен 
вестник, като за четиринадесет дневния срок не са постъпили възражения, мнения и 
становища. Предоставени са копия от информацията по Приложение 2 на кмета на 
Община Минерални бани и кметство с. Спахиево. В резултат на извършеното 
оповестяване, в РИОСВ-Хасково са постъпили писма, както следва: 

- Община Минерални бани с писмо изх. № 434/08.02.2016 г. уведомява РИОСВ-Хасково, 
че на 25.01.2016 г. е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, 
като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, мнения и становища. 

- Кметство село Спахиево с писмо изх. № 6/16.02.2016 г. уведомява РИОСВ-Хасково, че 
на 25.01.2016 г. е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, 
като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, мнения и становища. 

3. До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ – Хасково няма постъпили жалби и 
възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. 

 

 

При спазване на следните условия: 

 
1. За битовите отпадъчни води да се изгради водоплътна яма с подходящ обем. За 

почистването й да се сключи договор с оторизирано за такава дейност юридическо лице 
за транспортиране до най-близката пречиствателна станция за битови отпадъчни води. 

2. Торохранилището да бъде изградено с непропускащи стени и изградено по начин, който 
да предпазва изтичането на торова маса.  

 

 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 

Настоящото решение за „Изграждане на кравеферма за 50 крави” в ПИ № 233017 в 
местността „Пехливан кър”, в землището на село Спахиево, община Минерални бани, 
област Хасково 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, 
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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. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково  
 
 
 
 

 

Дата: 07.03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 
 


