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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 28 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: „Промяна предназначението на съществуващ сеновал за кравеферма и 
торосъбирателна яма” в имот с №011088 землище на с. Дюлица, 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: Ресме Фахриева Драганова 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение е за промяна предназначението на съществуващ 

сеновал за кравеферма, реконструкция и ремонт на същата, изграждане на 
торосъбирателна яма за 32 бр. крави и закупуване на оборудване и техника в имот с 
№011088 землище на с. Дюлица, общ. Кирково, обл. Кърджали. Кравефермата ще се 
състои от общо помещение с легла за 32 крави, където 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 млекосъбирателната вана. Ще се обособят и родилен 
бокс, изолационен бокс, санитарен филтър – две гардеробни, тоалетна и баня, склад за 
фураж за зареждане на хранилките на дворчето за разходка, склад за концентриран 
фураж и два склада - за сено и слама.  

Торта от животните – течна и твърда консистенция ще се събира в улеи с верижни 
транспортьори и автоматизирано ще се разтоварва в торището. За временно съхранение 
на торовата маса от кравите се предвижда изграждане на открита торова площадка 
вкопана на дълбочина от 2 м. под нивото на прилежащия терен. Площадката се 
предвижда да поеме торовата маса - течна и твърда консистенция от кравите за 6 
месeчен период.  

Двора на кравефермата за разходка на кравите ще се покрие с асфалтова 
настилка, от където торта ще се събира и извозва с ръчни колички на торището.  
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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 е 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, 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. 

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 промяна предназначението на 

съществуващ сеновал за кравеферма и торосъбирателна яма в имот с №011088 с 
площ 16.247 дка в землище на с. Дюлица, общ. Кирково, обл. Кърджали. 

2. В имота ще се изгради обор за вързано отглеждане на 32 бр.крави 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. Кравите ще се отглеждат в две редици легла. Подът на леглата ще бъде от тухли 
или бетон с наклон 1.5-2% към торовия канал, в който ще се движи ОВПТ-обиколен 
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 торта и 
движението на животните по технологичната пътека. Непосредствено зад леглата 
е разположен торов канал за ОВПТ с размер 40 см ширина и 15-25 см дълбочина, 
а зад него торова-технологична пътека с размер 192см, която позволява свободно 
придвижване на животните и обслужващия ги персонал.  

4. Пред леглата е разположена ясла с размер 80см ширина. Между двете ясли се 
намира хранителна пътека с размер 200см, по която ще се зареждат яслите с 
фураж. 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 ще се 
извършва от индивидуални поилки с клапън, 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 родилния 
бокс и изолационното помещение ще се поят от единични поилки с клапън.  

6. Водоснабдяването на обекта ще се извършва от съществуващ водопровод, 
преминаващ през имота. Електроснабдяването ще е от стълб до имотната 
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граница.. Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура, до имота има 
съществуващ полски път. 

7. 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.  

8. По време на експлоатацията на обекта ще се генерират битови и производствени 
отпадъци. Битовите отпадъци  ще се събират в контейнери и извозват съгласно 
правилата и разпоредбите на кметство с. Дюлица. Отпадъците от отглеждането на 
кравите – течна и твърда тор ще се събират, чрез верижни транспортьори в 
открита вкопана торищна площадка за отлежаване и от там ще се транспортира на 
полето, съгласно регламентирани договори за наторяване и извозване съответно с 
общината или в специализирани предприятия за преработка на тор. Към 
торищната площадка ще се изгради и подземен резервоар за поемане на течната 
фракция тор: – урина утаена от общата торова маса в торището; замърсени с тор 
води от измиване на двора за разходка и транспортните средства извозващи торта 
от торището. В този резервоар се предвиждат и обеми за дъждовните води върху 
площта на двора и откритата торищна площадка.  

9. 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.  

10. 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. 

11. 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 №011088 с площ 16.247 

дка в землище на с. Дюлица, общ. Кирково, обл. Кърджали. Имотът е собственост 
на възложителят, съгласно удостоверение за наследници №68 от 18.04.2012г. и с 
начин на трайно ползване овцеферма. 

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 нпредложение, 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.  

2. Най-близко разположената защитена зона е “Родопи Източни” код BG 0001032, за 
опазване на природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на 
Министерски съвет.  

3. Предвид характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че 
не попада в границите на защитена зона, съгласно чл.15 от  Наредба за условията 
и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 
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проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони (приета с ПМС №201/31.08.2007г.), преценката за 
инвестиционното предложение е, че реализацията му няма вероятност от 
отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона “Родопи 
Източни” код BG 0001032, за опазване на природните местообитания, поради 
следното: 

 не се очаква фрагментиране на природните местообитания и 
местообитания на видовете  предмет на опазване в зоната. 

 

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 при експлоатацията на обекта ще бъде в 

рамките на разглежданият имот. 
2. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с Изх. №1210/07.05.2012г. реализацията на 

инвестиционното предложение не предполага риск за човешкото 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 и кмета на с. Дюлица, общ. Кирково. Обществеността е 
осведомена чрез обява във вестник „Нов Живот” бр.61 от 31.03-2.04.2012г. 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: 16.05. 2012г.    


