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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 27 ПР/2015г. 
 

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 «Преустройство на съществуващи сгради - овчарници в краварници за 
отглеждане на месодайни крави и тяхното поголовие и изграждане на торова площадка» в 

имот № 000374 по КВС на землище с. Младиново, общ. Свиленград, 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: Георги Димитров Ганчев 
 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда преустройство на съществуващи сгради – 

овчарници в краварници за отглеждане на месодайни крави и тяхното поголовие и изграждане 
на торова площадка в поземлен имот № 000374, местност „Юренско дере„ землище на с. 
Младиново, общ. Свиленград, с обща площ на имота 13.824 дка. и начин на трайно ползване – 
стопански двор. Кравите ще се отглеждат пасищно, при лоши метеорологични условия през 
зимата ще се прибират в сградите - свободно върху дълбока несменяема постеля, подменяща 
се веднъж в годината.  

При свободното отглеждане ще се обособят зони за почивка, за разходка и за хранене.  
Сграда 1 е предвидена за отглеждане на 100 броя крави.  Предвидени са четири 

родилни боксове, складове за фураж, битов сектор за персонала и санитарен възел. 
Сграда 2 е предвидена за отглеждане на получените във фермата приплоди. Ще се 

обособят групови боксове за всяка категория животни. Предвидени са четири бокса за 
отглеждане на телета съответно от 15 дневна възраст до 3 месечна възраст с площ от 63.02 
кв.м, от 3 до 6 месечна възраст с площ 130.97 кв.м, от 6 до 12 месечна възраст с площ 131.94 
кв.м и групов бокс за юници от 12 до 24 месечна възраст с площ 296.96 кв.м. В сградата ще се 
обособят още два броя родилни боксове, един изолационен бокс и помещение за фураж. 

Дворчето за разходка ще е с твърда настилка, като площта ще бъде съобразена с броя 
на предвидените животни във фермата. 

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна 
инфраструктура. Обектът е водоснабден и електрифициран. 
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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. По смисъла на чл. 
93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-
Хасково.  

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона 

BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение №661/16.10.2007г. за опазване на природните 

местообитания и в защитена зона BG0002021 „Сакар”, обявена със Заповед № РД-
758/19.08.2010г.за опазване на дивите птици. 

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. 81 от 15.10.2010 г.) 

и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
горе цитираните защитени зони 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 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. По отношение на технологията на отглеждане на кравите се предвижда те да се 

отглеждат – пасищно, а през зимата при лоши метеорологични условия в сградите.  
2. Основните процеси свързани с отглеждане на животните ще са съобразени с 

биологичните особености на вида – създаването на оптимални условия за запазване 
здравословното им състояние и за осигуряване на растежа и развитието на младите и 
получаване на качествена и висока продуктивност от възрастните. 

3. Строителството ще бъде механизирано, чрез съвременна, изправна строителна техника 
– малко габаритна и лесно подвижна и ръчно – за подравняване след механизацията. 

4. За отпадъците от животински произход ще бъде изградена торова площадка с два броя 
торохранилища – за твърда и за течна тор. Обема на торохранилищата ще бъде 
съобразен с вида и броя на животните, от продължителността на оборния период на 
отглеждане, от ефективността на използване на средствата за механизация, също и от 
необходимата степен на узряване на торовата маса, преди тя да се използва.  

5. Торохранилищата ще се изградят от непропускливи под и стени /бетон/ по начин, който 
да не позволява проникване на течност в почвата или замърсяване на водоизточници. 

6. Почистването на торовата маса от сградите и дворчетата ще се извършва с мини челен 
товарач. С помощта на малогабаритната техника, торовата маса ще се отвежда до 
торохранилището за твърда тор. 

7. Торохранилището за течна торова маса ще представлява вкопана шахта с обем от 
около 10.00 м³ и ще се освобождава, чрез изпомпване от цистерна за течна тор, 
агрегатирана към колесен трактор. Изпразването на торохранилището ще става 
сезонно в зависимост от метеорологичните условия, състоянието и развитието на 
културите върху земеделските площи, като се спазват и забранените за торене 
периоди. С помощта на цистерната, течната тор ще се транспортира и разпръсква на 
собствени или арендувани земеделски площи.  

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

9. По време на строително-ремонтните работи на обекта не се предвижда използване на 
природни ресурси, освен стандартни строителни материали (бетон, арматурно желязо, 
хоросан, изолационни материали и др.).  
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10. Не се налага ново водоснабдяване на обекта, тъй като вече съществува такова. 
Отпадъчните води от измиването на помещенията с животни и дворчето, битовите 
отпадъчни води и тези от сифоните в родилните боксове и изолационни помещения ще 
се събират от канализационна тръбна система и от там в изгребна водоплътна яма. 
Дворчето ще има наклон от сградата на вън за отичане на дъждовните води в 
резервоар и ще бъдат изчерпвани периодично. 

 

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. Местоположение на площадката е с. Младиново, общ. Свиленград, поземлен имот № 

000374, местност „Юренско дере„. 
2. За временно складиране на материалите и конструкциите за съоръженията ще се 

ползва свободна площ около 100 m
2 
в границите на самата строителна площадка. 

3. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е собственост на 
възложителя. 

4. Реализирането на фермата за отглеждане на кравите не води до изменение на 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

5. Фермата е съществуваща на територията на частен имот и няма отношение към 
сегашните или бъдещи планирани ползватели на земи в района, поради което не се 
налага приспособяване към обекта на инвестиционното предложение. 

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:  

 
1. Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че имот № 000374, с НТП стопански двор, обща площ 13.824 дка, в 
землището на с. Младиново, общ. Свиленград, в които се предвижда преустройство на 
съществуващи сгради - овчарници в краварници за отглеждане на месодайни крави и 

тяхното поголовие и изграждане на торова площадка не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в 

границите на защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение 

№661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания и в защитена зона 

BG0002021 „Сакар”, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г.за опазване на дивите 
птици. 

2. При проверка за допустимост по чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че 

реализацията на предвидените дейности не противоречи на режима на защитена 

зона BG0002021 „Сакар” за опазване на дивите птици, определен с горецитираната 
заповед за обявяването й. 

3. 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 за преустройство на съществуващи сгради - овчарници в краварници за 
отглеждане на месодайни крави и тяхното поголовие и изграждане на торова площадка 

в собствен имот № 000374 по КВС на землище с. Младиново, общ. Свиленград, няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в 
горецитираните защитени зони поради следните мотиви:   

 Предвид местоположението (в непосредствена близост до регулацията на 
с.Младиново), вида и обема на предвидените в инвестиционното предложение 
дейности, при реализирането им не се очаква значително увреждане и/или 
унищожаване на природни местообитания предмет на опазване в BG0000212 
„Сакар”;  

 Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки  
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от значение за видовете предмет на опазване в защитени зони BG0000212 
„Сакар” и BG0002021 „Сакар”; 

 Очаква се генерираните при реализация на инвестиционното предложение, вид 
и количества шум и отпадъци да не надвишават значително същите съм 
момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно 
въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху 
предмета и целите на опазване в защитените зони, в които попада; 

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

 

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-02-252#5/02.04.2015г., 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. 

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 кмета на община Свиленград, кмета на село Младиново, общ. Свиленград, а 
чрез тях и засегнатото население за инвестиционното предложение. 

2. Възложителят е предоставил изготвената информация по приложение 2 на кмета на 
община Свиленград и кмета на село Младиново, общ. Свиленград в изпълнение 
изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. В тази връзка: 

 Община Свиленград, с писмо с изх. № И-919/18.02.2015г. информира за осигурения 
обществен достъп до информацията, чрез съобщение на информационното табло в 
сградата на общината на 02.02.2015г., както и че не са постъпвали мотивирани 
възражения относно реализацията на инвестиционното предложение. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково в законоустановеният срок 
не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 

 

 

 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 
1. При въвеждане  в експлоатация на обекта да бъде уведомена РИОСВ-Хасково. 
2. Площадката за временно съхранение на торови маси да се експлоатира закрита, с цел 

предотвратяване на разпространението на неприятно миришещи органични вещества.  
3. Да се изградят отводнителни канавки около съоръжението за временно съхранение на 

торовите маси. 
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Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му обхват. 

Настоящото решение за «Преустройство на съществуващи сгради - овчарници в 
краварници за отглеждане на месодайни крави и тяхното поголовие и изграждане на торова 
площадка» в имот № 000374 по КВС на землище с. Младиново, общ. Свиленград 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, 
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 РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ 

ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ГРАД ХАСКОВО 
 
 
 
 

 

 

 

Дата: 21.04.2015г. 


