
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

                          6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14                                          Директор: (+359 38) 66 46 08 
         www.haskovo.riosv.com                                                Факс: (+359 38) 60 16 11 

                        e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg                       Телефони: (+359 38) 60 16 14 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 25 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 Хасково 

 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на жилищна сграда и кравеферма до 100 броя крави и телета” в поземлен имот с 

№011011 в землище на с. Ламбух, общ. Ивайловград, обл. Хасково, 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: Нури Мехмед Мустафа 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение е за изграждане на жилищна сграда и нова кравеферма за 

вързано отглеждане до 100 броя крави за мляко и телета в поземлен имот № 011011, землище 
с.Ламбух, общ.Ивайловград, обл.Хасково. Площта на парцела е 8,994 дка. Жилищната сграда ще 
бъде на един етаж и ще включва спалня, стая-дневна, кухненски бокс и санитарен възел. 
Кравефермата ще се състои от едноетажна масивна сграда /обор/, в която ще се помещават легла за 
100 бр. крави. Към нея ще има допълнителни едноетажни постройки за помощните помещения - за 
съхранение на мляко, специализирани боксове - родилни и изолационни боксове, санитарен филтър, 
битовка за персонала. Като самостоятелни отделни постройки ще се изградят – сеновал и склад за 
фураж. За отделената от кравите тор – течна и твърда, ще се изгради водоплътна торова 
полувкопана торова площадка с шахта. 

В основната сграда  кравите ще се отглеждат вързано на ясла и ще се издояват на място 
посредством доилна инсталация с централен млекопровод. До всяко легло ще достига млекопровод и 
вакуумпровод, като надоеното мляко ще се събира в ПСМ – помещение за събиране на мляко в 
млекосъбирателната вана. Специализираните боксове – 2 бр. родилни и 2 бр. изолационни ще бъдат 
в близост до основната сграда, като самостоятелна постройка. Торта от животните – течна и твърда 
консистенция ще се събира в общ канал и с верижни транспортьори и автоматизирано ще се 
разтоварва в торището.  

Санитарния филтър ще е пристроен към основната сграда и ще съдържа – гардеробна, баня, 
тоалетна и общо предверие със санитарна мивка.  

За отглеждане до 2 мес. на родените телета ще бъде изграден навес закрит от три страни и 
отворен на юг.   

Сеновалът ще представлява също масивна постройка, която е с обем да побере едногодишно 
необходимата слама за кравите. Складът за фураж е едноетажна масивна постройка съобразена с 
обема необходим фураж за кравите за 6 мес.период. 
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Двора на кравефермата за разходка на кравите ще се покрие с бетонова настилка, от където  
торта ще се събира и извозва на торището.  

Площта от имота, в която ще се разположи кравефермата ще бъде оградена с плътна ограда 
по външната имотна граница и телена ограда по линията отделяща площа предвидена за 
кравеферма от останалата площ на имота. Височина на оградата ще бъде до 1,80 съобразно терена.  

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.  

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена 
територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в ЗЗ „Язовир Ивайловград” 
BG0002106 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-845/17.11.2008г. и защитена 
зона „Родопи Източни” BG 0001032 за опазване на природните местообитания, приета от МС с 
Решение № 122/02.03.2007г.  

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. Инвестиционното предложение включва изграждане на жилищна сграда и кравеферма до 100 

броя крави и телета в поземлен имот с №011011 в землище на с. Ламбух, общ. Ивайловград, 
обл. Хасково. 

2. Кравите ще са разположени в едно общо помещение, двустранно, групирани по десет, с 
възможност за поетапно изграждане и въвеждане в експлоатация. Кравите ще се отглеждат 
вързано на ясла със затворена инсталация на доене и съхранение на млякото. При вързано 
отглеждане, кравите са фиксирани към постоянните им легла чрез връзващо устройство. 
Всички технологични процеси  по обслужване на животните, хранене, почистване и доене се 
извършват на място, без те да се преместват.  

3. Леглата за отглеждане на кравите ще се разположат в редици с размер дължина 175см и 
ширина 120см. Подът на леглата ще бъде от перлитобетон с наклон 1.5-2% към торова пътека. 
Торовата пътека ще е насочена към канал, в който ще се движи ВПТ- верижно планков 
транспортьор. Между леглата ще се монтират метални прегради/делители/, които 
предотвратяват косото лягане на животните. Делителите представляват метални тръби, които 
са с височина 90–110см и 20-30см по-къси от боксовете, за да не пречат при почистването на 
тора и движението на животните по технологичната пътека. Торова-технологичната пътека ще 
е с ширина 185см, която ще позволява свободно придвижване на животните и обслужващия ги 
персонал.  

4. Пред леглата е разположена хранителна пътека с ширина 130 см. Храненето на животните ще 
е съобразено с тяхната възраст, физиологично състояние и начин на отглеждане. Предвидено 
е хранене с основна дажба и допълнително раздаване на комбиниран фураж, според млечната 
продуктивност и физиологичното състояние за всяко животно. 

5. Осигурен е свободен достъп на животните до чиста питейна вода. Поенето е на воля по всяко 
време на денонощието. Поенето ще се извършва от индивидуални поилки с клапан, 
разположени между всеки две легла. Поилките трябва да осигуряват постоянен и неограничен 
достъп на животните с питейна вода. Индивидуалните поилки ще се разположат вътре в 
сградата, а групови поилки с поплавък ще има на дворчетата за разходка. Кравите в родилните 
боксове и изолационните помещения ще се поят от единични поилки с клапан.  

6. Кравите ще се доят вързани на местата си посредством доилна инсталация с централен 
млекопровод. До всяко легло ще достига млекопровод и вакуумпровод, като надоеното мляко 
ще се събира в ПСМ – помещение за събиране на мляко, в което е разположена 
млекосъбирателната вана.  



 3 

7. За временно съхранение на торовата маса от кравите  се предвижда изграждане на открита 
торова площадка вкопана на дълбочина от 2,0 м под нивото на прилежащия терен. 
Площадката се предвижда да поеме 680 м³ торовата маса- течна и твърда консистенция  от 
100 бр. крави за 6 мес. период.  Площта заета от вкопаната торова площадка е 455 м²  и се 
предвижда складираната тор да достига максимум до 2 м височина. Площадката е с лек 
наклон за оттичане на течната тор и насочването и в шахта от която регулярно ще бъде 
изчерпвана течната фракция и регулирано ще бъде извозвана към договорена с общината 
площ за наторяване. В торището ще се насочват и водите от измиване на дворчето за 
разходка на кравите и дъждовните води, както и водите от измиване на транспортните 
средства обслужващи кравефермата и замърсени съответно с тор. 

8. Подземните съоръжения – изгребна водоплътна яма за битови води от санитарните възли и 
откритата вкопана торова площадка ще се изпълнят с водоплътен бетон. Съоръженията за 
съхранение на тор – течна и твърда, са стоманобетонни монолитни конструкции, които  ще се 
обработват отвън с обмазване с битумни смеси или хидроизолация, а вътрешно с 
водонепропускливи и устойчиви на химическото въздействие на урината замазки. 

9. Водоснабдяването на обекта ще се извършва чрез изграждане на допълнителен клон от 
селския водопровод, тъй като няма изградена водопроводна мрежа до имота или собствен 
водоизточник. Електроснабдяването ще е от нов трафопост за имота. Не се налага изграждане 
на нова пътна инфраструктура, до имота има съществуващ полски път. 

10. При извършване на дейността по инвестиционното предложение не се очаква генериране на 
емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно 
въздействие върху околната среда. Отпадъците генерирани от дейността , ще се извозват 
след отлежаване за преработка и наторяване. Битовите отпадъци ще се събират в подходящи 
за целта съдове и ще се предават на сметище, а отпадъчните води ще се заустват в изгребна 
яма , която периодично ще се почиства.  

11. 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 – 
Хасково 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.  

12. Торовата маса ще се съхранява във водоплътни съоръжения и ще е изолирана от 
подпочвените води. Имота не е в близост до водовземни съоръжения. Ще се вземат мерки за 
спазване на санитарните норми при отглеждане на животните - дезинфекция при входа и 
плътно ограждане на външните имотни граници на кравефермата. При което не се очаква 
възникване на дискомфорт на околната среда. 

13. При правилна експлоатация и поддръжка на електро, вентилационна и канализационна 
системи, спазване на технологичните инструкции и правилно управление на генерираните 
отпадъци, рискът от инциденти се свежда до минимум.  

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 с № 011011 с обща площ 8.994 дка в 

местност „Коил кашла”, землище на с. Ламбух, общ. Ивайловград, обл. Хасково. Имотът е 
собственост на възложителят съгласно нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот, с 
начин на трайно ползване нива и категория на земята осма. 

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се очаква 
въздействие върху земеползването и почвите в района.  

3. В резултата 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. Инвестиционното предложение не попада в ЗТ по ЗЗТ и в площта му няма регистрирани 

находища на редки и защитени растителни и животински видове по ЗБР. 

2. ИП попада в ЗЗ „Язовир Ивайловград” BG0002106 за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД-845/17.11.2008г. и защитени зони „Родопи Източни” BG 0001032 за опазване 
на природните местообитания, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г.  

3. ИП е допустимо спрямо режима на дейностите в ЗЗ „Язовир Ивайловград” BG 0002106 
определен със Заповед № РД-845/17.11.2008г. 



 4 

4. Реализацията на ИП не предполага отнемане на площи от местообитания в зоната т.к.  
имотите, в които ще се реализират дейностите са с НТП нива и към момента се ползват като 
такава.  

5. Имотът, в които ще се реализира ИП е с малка площ, поради което не се очаква значително 
увеличаване степента на фрагментация.  

6. Не се очаква засилване на степента на безпокойство на видовете, т.к. ИП е в близост до 
урбанизирана територия.   

7. Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се очакват 
кумулативни въздействия върху защитените зони. 

8. Преценката по чл.15, от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от значително отрицателно 
въздействие на ИП върху ЗЗ „Язовир Ивайловград” BG0002106 и ЗЗ „Родопи Източни” BG 
0001032. 

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 разглежданият имот. 
2. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-535/11.04.2012г. реализацията на 

инвестиционното предложение не предполага риск за здравето на населението. 
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 

Ивайловград и кмета на с. Ламбух, общ. Ивайловград. Обществеността е осведомена чрез 
обява във вестник „Новина Юг” от 11 ноември 2011г. До подготовката на настоящето решение 
в РИОСВ – Хасково не са постъпили жалби или възражения срещу инвестиционното 
предложение.  

 

ПРИ СПАЗАВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ: 

 

1. Дървесната растителност по източната граница на имота  да не се отстранява. 
 

 

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: 04.05. 2012г.    


