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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 23 ПР / 2012г. 
 

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, т.1, 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. 8, т. 2 и 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 зонии (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от 
възложителя по приложение № 2 към чл. 6 Наредбата за ОВОС, както и получено писмено 
становище от РЗИ Кърджали 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на кравеферма до 100 крави” в поземлени имоти с №№ 
22928.14.937, 22928.14.931 и 22928.14.932 по КК на с. Домище, общ. Кирково, обл. 

Кърджали, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитени зони и човешкото здраве. 

възложител: Милена Емилова Гюдюлева 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение е за промяна предназначението на земеделска земя 

за неземеделски нужди с цел изграждане на кравеферма за вързано отглеждане на 100 
броя крави в поземлени имоти с №№ 22928.14.931, 22928.14.932 и 22928.14.937 по КК на 
село Домище, общ. Кирково, обл. Кърджали. Ще се изгради едноетажна сграда за 
кравеферма с необходимите обслужващи и складови помещения, предвижда се да се 
изградят три броя торища от стоманенобетонна конструкция с хидроизолация. Обемите на 
торищата са съобразени и оразмерени за предвиждания максимален брой 100 крави и 
необходимото технологично време за преработка на торовете в биотор. Ще се изградят три 
резервоара от стоманобетонна конструкция с хидроизолация за съхраняване на течната 
фракция. 

Не се предвижда изграждане на нова пътна мрежа, единият от имотите 
(22928.14.931) граничи със съществуващ местен път. Електроснабдяването на 
кравефермата може да осъществи чрез изграждане на нов трафопост в един от имотите 
(22928.14.932), като се прекара нов подземен ел. провод 20 kV от извод „Керамична” СРС 
№64. 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т.1, д) на 
Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от 
ОВОС.  

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на 
защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на 
защитени зони от екологична мрежа Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е “Родопи Източни” код 
BG0001032, за опазване на природните местообитания, приета с Решение № 
122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 
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Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и 
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, ДВ. Бр. 73/2007г., изм. и доп. с 
Постановление № 227 от 7 октомври 2010г.), инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по оценка за съвместимост и същата е проведена през процедурата за 
преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящето решение. 

 

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. Съгласно представената информация инвестиционното предложение е за 

изграждане на кравеферма за вързано отглеждане на крави до 100 броя в имоти с 
№№ 22928.14.931, 22928.14.932 и 22928.14.937 с обща площ 7.844 дка по КК на с. 
Домище, общ. Кирково, обл. Кърджали. 

2. Кравефермата ще бъде разположена на площ от 500 кв.м., ще има торище с площ 
от около 200 кв.м при височина на слоя 1.50м, ще се изградят и три броя подземни 
резервоара за течна тор (биоровове) с полезен обем 6.21 куб.м. 

3. В РИОСВ – Хасково са постъпвали и други инвестиционни предложения за 
разглеждания район. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на 
инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че площадката на обекта е 
съгласувана с РЗИ – Кърджали и са взети мерки за намаляване на отрицателните 
въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от 
въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. 
кумулиранe с други предложения.  

4. Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от вътрешната водопроводна мрежа 
на с. Домище от съществуващ етернитов водопровод ф100. Отпадъчните води от 
кравефермата ще се отвеждат във локално пречиствателно съоръжение, което ще 
се изгради за тази цел. 

5. Получената тор от отглеждането на кравите ще се използва за торене в 
земеделието.  

6. Строителните и битови отпадъци ще се събират разделно и ще се извозват 
периодично на съответните депа за строителни и битови отпадъци.  

7. Ще се предвиди съхранение на отпадъците във водоплътни съоръжения за 
отлежаване. Рискът от разливи и други аварийни ситуации ще бъде минимизиран с 
провеждане на предварителен инструктаж на работещите и спазване на правилата 
за безопасна работа. Периодично ще се почистват районите около работните 
участъци. Ще се извърши обозначаване на местата за съхранение с необходимите 
заграждения. Стриктно спазване на противопожарни и санитарно-хигиенни 
изисквания и норми. 

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. Кравефермата ще бъде изградена в имоти с идентификатори 22928.14.931, 

22928.14.932 и 22928.14.937 по КК на с. Домище, общ. Кирково, обл. Кърджали. 
2. Имотите са собственост на възложителя с обща площ 7.844 дка, с начин на трайно 

ползване ниви и ливада и категория на земята осма. 
3. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите имоти, поради което не се 

очаква въздействие върху земеползването и почвите в района.  
4. В резултат от реализиране на инвестиционното намерение, 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. Съгласно представената информация, 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. 
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Най-близко разположената защитена зона по НАТУРА 2000 е “Родопи Източни”  с 
код BG 0001032, за опазване на природните местообитания, приета с Решение № 
122/02.03.2007г. на Министерски съвет.  

2. Предвид характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че 
не попада в границите на защитена зона, съгласно разпоредбите на Наредба 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 (приета с ПМС №201/31.08.2007г. Изм. ДВ. Бр.3 от 
11.01.2011г.), преценката за ИП е, че реализацията му няма вероятност от 
отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона по 
НАТУРА 2000.  

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
1. Териториалният обхват на въздействие ще бъде в рамките на разглежданите имоти. 
2. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № 992/02.04.2012г. реализацията на 

кравефермата няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората 
и тяхното здраве  

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие.  

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта и ще бъде постоянно. 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 
1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кмета на 

Община Кирково с писмо с вх. № 94-00-194/26.01.2011г. и кмета на с. Домище, общ. 
Кирково с писмо с вх. № 20/26.01.2012г. Обществеността е осведомена чрез обява 
във вестник „Нов живот” от 24 февруари 2011г. До подготовката на настоящето 
решение в РИОСВ – Хасково не са постъпили жалби или възражения срещу 
инвестиционното предложение.  

 

 

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. 

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои 

от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 

възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни 

след настъпване на измененията. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред 

Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от 

съобщаването му. 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
 
 

Дата: 24.04. 2012г.    


