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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 28 - 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, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното 
разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с ал. 3 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 по ОВОС) и представената писмена документация от 
възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, 
Становище от РЗИ –Кърджали и Констативен протокол от проверка № 299/20.04.2015г. 
 
 

Р Е Ш И Х  
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на козеферма за оборно отглеждане на 500 броя кози за мляко и техните приплоди в имот 
№ 000142 в землището на с. Садовица, общ. Момчилград, обл. Кърджали“, което няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и 
местообитания на видове и човешкото здраве. 
 
Възложители: Кенан Сабри Али, гр. Момчилград 
 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на козеферма за оборно отглеждане на 500 броя 
кози за мляко и техните приплоди в имот № 000142 в землището на с. Садовица, общ. Момчилград, обл. 
Кърджали.  
Основните сгради и съоражения, които са предвидени са: производствена сграда за оборно отглеждане на 
кози с обща площ от 687 м2 с двор за разходка с обща площ 865 м2, комбинирана сграда за ярета и 
дзвиски с площ 312 м2 с двор за разходка с площ от 488 м2, помощни помещения- предвидена е доилна 
зала, сектор с хладилна камера и вана за млякото и битова част със санитарен възел за персонала. 
Предвидено е също така и изолатор за животни. За целите на стопанството е предвидено да се изгради 
торова площадка в рамките на имота с  обем 250м3. Подът ще бъде изграден от бетонова настилка с 
дебелина 10 см и наклон 2%., като същата ще бъде ограден с масивни 25 см стоманобетонни стени. 
Достъпът ще се осъществява чрез специален път на територията на козефермата, като торта от сградата 
ще се извозва ръчно с колички. Всички помещения ще са разположени в определена технологична 
последователност, като някои ще са оборудвани с мивки и други съоръжения за почистване и 
стерилизиране. Осигурени ще са отделни входове за  постъпващи материали, за персонал, за дворовете и 
изход за готовата продукция - млякото. Козите ще се отглеждат оборно. Храненето им ще е в 
сградата.Козите ще се хранят и поят в помещенията . Хранилките за тях са комбинирани, двустранни, с 
дължина 2-3 м. Те трябва да осигуряват фронт на хранене 15-20 см за ярета и дзвиски и  30-40 см за кози 
-майки. Поенето е на воля по всяко време на денонощието. Предвидени са групови поилки както в 
помещенията, така и в дворчетата за  разходка на животните. Поилките са автоматични или открит 
водопой, с осигурен фронт за поене 5-10 см.  Поилките трябва да осигуряват постоянен и неограничен 
достъп на животните с питейна вода. Козите ще се доят в доилна зала тип „Паралел” 2 х 24, разположена 
до производствената сграда. 
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Имотa, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от Екологичната мрежа Натура 
2000. Най- близко до имота са разположени защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с 
Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 5 460 м) и 
защитена зона BG0002013 „Студен кладенец”, обявена със Заповед № РД-766/28.102008г.за опазване на 
дивите птици (приблизително 8 600 м). Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка 
за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 
31, ал.4 във връзка с 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., ДВ бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила 
от 30.11.2012 г) и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и 
отразена в настоящото решение. След преглед на предоставената документация и информация на 
основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена 
преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според коята инвестиционното предложение, 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 
популация и местообитания на видове, предмет на опазване в близката защитената зона. 
Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т. 1, буква „д“) на ЗООС и на 
основание чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, отразена в настоящото 
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. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 
инвестиционното предложение изграждане на козеферма за оборно отглеждане на 500 броя кози 
за мляко и техните приплоди в имот № 000142 в землището на с. Садовица, общ. Момчилград, 
обл. Кърджали, бивша кошара, начин на трайно ползаване на имота овцеферма.  

2. Основните сгради и съоражения, които са предвидени са: производствена сграда за оборно 
отглеждане на кози с обща площ от 687 кв. м с двор за разходка с обща площ 865 кв. м, 
комбинирана сграда за ярета и дзвиски с площ 312 кв. м с двор за разходка с площ от 488 кв. м, 
помощни помещения- предвидена е доилна зала, сектор с хладилна камера и вана за млякото и 
битова част със санитарен възел за персонала. Предвидено е също така и изолатор за животни. 
Цялото стопанство ще бъде оградено с плътна ограда до 2 метра, което ще ограничи достъпа на 
животните до съседни имоти и пасища. 

3. Намиращият се в имота овчарник с площ от 576 кв.м ще бъде разширен до площ от 687 кв. м, като 
сградите се предвижда ще бъдат изпълнена монолитно, като изграждането ще бъде от 
стоманобетоони конструкции и последващи довършителни дейности. 

4. Козите ще се отглеждат оборно. Храненето им ще е в сградата, както и поенето. Хранилките за тях 
са комбинирани, двустранни, с дължина 2-3 м. Те трябва да осигуряват фронт на хранене 15-20 см 
за ярета и дзвиски и  30-40 см за кози -майки. Поенето е на воля по всяко време на денонощието. 
Предвидени са групови поилки както в помещенията, така и в дворчетата за разходка на 
животните. Поилките са автоматични или открит водопой, с осигурен фронт за поене 5-10 см. 
Поилките трябва да осигуряват постоянен и неограничен достъп на животните с питейна вода. 
Козите ще се доят в доилна зала тип „Паралел” 2 х 24, разположена до производствената сграда. 

5. За целите на стопанството ще се изгради торова площадка в рамките на имота с обем 250м3. 
Подът ще бъде изграден от бетонова настилка с дебелина 10 см и наклон 2%., като същата ще 
бъде ограден с масивни 25 см стоманобетонни стени. Достъпът ще се осъществява чрез 
специален път на територията на козефермата, като торта от сградата ще се извозва ръчно с 
колички.  
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6. С изграждането и въвеждането в експлоатация 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 по-доброто 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 оплзотворяването на 
торовата маса. 

 подобряване на организацията на работа и хигиената в козефермата. 
7. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Водоснабдяване на обекта, 

се извърша от съществуващата ВиК мрежа на с. Садовица, общ. Момчилград. Козефермата ще 
бъде присъединена към електроразпределителната мрежа от стълб до имот Предварителен 
договор с ЕВН ЕР ЕАД КЕЦ Момчилград. 

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

9. В РИОСВ – Хасково не са постъпвали други сходни инвестиционни предложения за разглеждания 
район. 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. Поземлен имот № 000142, землище на с. Садовица, общ. Момчилград. Имота е собственост на 
възложителя придобити чрез нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот № 170, том I, 
рег. № 879, дело 170 от 2014г. Общата площ на имота е 3,451 дка., с начин на трайно ползване – 
овцеферма.  

2. Имота се намира на разстояние около 3 километра от гранците на с. Садовица, като 
непосредствено граничи с земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и полски път собственост на общ. Момчилград.  

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, поради което не се очаква въздействие 
върху земеползването и почвите в района.  

4. Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, уязвими, защитени и 
санитарно - охранителни зони. 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. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от 
Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до имота са разположени защитена зона 
BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на 
природните местообитания (приблизително 5 460 м) и защитена зона BG0002013 „Студен 
кладенец”, обявена със Заповед № РД-766/28.102008г.за опазване на дивите птици 
(приблизително 8 600 м). 

Преценката по чл. 15, въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС е, че няма 
вероятност от съществено отрицателно въздействие на инвестиционното предложение 
върху близко защитените зони, поради следните мотиви: 
1. Реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в 
горецитираните близко разположени защитени зони. 
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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. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на инвестиционното 
предложение, е ограничен и локален в рамките на разглежданият имот. 

2. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-746#1/02.04.2015г. реализацията на 
инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху 
хората и тяхното здраве. 

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, 
поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на 
Република България. 

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта. 
 

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на с. Садовица и 

община Момчилград, а засегнатото население е уведомено, чрез съобщение във вестник 
„Съвремие“ от 21.03.2015г. 

2. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез интернет 
станицата на община Момчилград на табло в кметство с. Садовица в изпълнение изискванията на 
чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС. 

3. По повод постъпилите възражение от кметският наместник на с. Садовица Ергин Емин и Мохамед 
Ресим Кехая жител на гр. Момчилград, свързано със свободното отглеждане на козите се извърши 
съвместна проверка с община Момчилград, при която се установи и потвърди от възложителя, че 
инвестиционното предложение е за оборно отглеждане на 500 боя кози. За целите на същото бе 
представена нова информация с която са запознати заинтересованите лица и отразено в 
констативен протокол от проверка № 299/20.04.2015г.  

 
  Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 
капацитет.  

Настоящото решение за: „Разширение на съществуващa кравеферма и склад за зърно 
намиращи се в имоти № 016020 и № 184005, изграждане на стопанска сграда за 18 броя малки 
теленца в имот № 016020, както и торохранилище в имот № 118002, землище на с. Крепост, общ. 
Димитровград“ 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. 

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 осъществяването на инвестиционното предложение. 
 
 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
 
Дата: 21.04.2015г. 


