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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 33 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–Кърджали  

 
Р Е Ш И Х 

 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за «Кравеферма за свободно отглеждане и селекция на редки месни породи 
говеда /Родопско късорого говедо/ с капацитет 100 крави и техните приплоди» в УПИ в 
урбанизираната територия на с. Зорница, общ. Кърджали, обл. Кърджали, 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: Недрет Юсеин Мюмюн 
 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение е за изграждане на кравеферма за свободно групово 

отглеждане на крави от редки месни породи говеда /Родопско късорого говедо/ в село 
Зорница, общ. Кърджали, обл. Кърджали. Кравите ще се отглеждат на паша през по - голямата 
част от годината. Характерното за отглежданата порода е, че са много добре приспособени за 
целогодишно отглеждане на открито. Дребното сбито тяло и добре развитите крайници 
обуславят изключителната пъргавина на представителите на породата, която им позволява да 
се катерят и пасат по стръмните планински склонове. Предвидени са три сгради за отглеждане 
на кравите с площ съответно 174 м

2
, 234 м

2
 и 182 м

2
. Помещенията са предвидени с дълбока 

несменяема постеля. Характерното за тази технология на отглеждане е, че цялата площ на 
сградата ще се използва като зона за почивка. Това ще налага ежедневно внасяне на постеля. 
Ще се изгради наклонен преход от дъното на бокса към бетонирания двор за разходка. 
Храненето ще се извършва на бетонирания двор, където ще има специално изградена за 
целта ясла с навес, който да предпазва животните при неблагоприятни условия. Изнасянето 
на постелята, примесена с тор ще става 1- 2 пъти в годината.  

В отделна сграда с площ от 200 м
2
 ще се отглеждат новородените телета с техните 

майки до отбиването им, което ще се извършва на 3-4 месечна възраст. 
Ще бъде осигурен свободен достъп на животните до чиста питейна вода. Поенето ще е 

на воля по всяко време на денонощието. Поенето ще се извършва от групови поилки 
разположени както в помещенията, така и на двора. Кравите в родилния бокс и изолационното 
помещение ще се поят от единични поилки с клапън.  

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. Височината на оградата ще бъде до 2,00 м. 
съобразно терена. 
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Предвид естеството на дейността не възниква необходимост от изграждане на 
съпътстваща инфраструктура. Водовземането ще се извърши от съществуващ водопровод от 
селската водопроводна мрежа. Електроснабдяването ще е от съществуващ стълб до имота 

съгласно предварителен договор с „ЕВН ЕР” ЕАД - КЕЦ Кърджали. 
 

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.  

Обхватът на предлаганите дейности не попада в границите на защитени територии 

по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата 
Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена до 
имота за реализация на инвестиционното предложение е защитена зона BG0001034 “Остър 
камък”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с 
Решение № 661/16.10.2007г. 

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 
най-близко разположената защитена зона 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. Предвижда се изграждане на кравеферма за свободно групово отглеждане на крави от 
редки месни породи говеда /Родопско късорого говедо/. Животните ще се отглеждат 
основно за месо, но също така и за увеличаване на броя на животните и запазване на 
генетичния фонд на породата.  

2. Основните помещения, които са предвидени ще бъдат - тристранно заградени 
производствени сгради общо 3 на брой за свободно групово отглеждане на животните с 
обща площ от 576 м

2
, сграда за майки с бозаещи телета с обща площ 200 м

2
, 3 броя 

родилни боксове, изолационен бокс и битова сграда със санитарен възел за персонала. 
Всички помещения ще са разположени в определена технологична последователност, 
като някои ще са оборудвани с мивки и други съоръжения за почистване и 
стерилизиране.  

3. По време на строителството на инвестиционното предложение ще бъдат използвани 
инертни материали, бетонови смеси, вода и дървесина от лицензирани доставчици.  

4. Ще бъде изградена торова площадка за съхранение на течна и твърда тор. Към 
торищната площадка ще се изгради подземен резервоар за поемане на течната 
фракция тор и дъждовните води. Водите от покрива на сградите ще се насочват извън 
района замърсен от ежедневното пребиваване на кравите.  

5. Предвижда се торовата площадка да е с обем 450м
3
. Подът ще бъде изграден от 

бетонова настилка с дебелина 10см и наклон 5%. Ще бъде ограден с масивни 25см 
стоманобетонни стени. Подът ще бъде с наклон към канал с решетка за отцеждане на 
торовите и атмосферните води. Последните ще се заустват в шахтата за отпадъчни 
води, която ще се изгради в непосредствена близост до торохранилището. Тя ще се 
изгради от бетон или друг хидроизолиращ материал и ще се изчерпва и извозва 
периодично до подходящ приемник. 

6. Подземния резервоар за течна тор и откритата вкопана торова площадка ще се 
изпълнят със ст.бет.стени с водоплътен бетон с W =0,4. 
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7. Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизираната територия на с. 
Зорница, но няма опасност от пряко замърсяване и дискомфорт на жилищните имоти в 
регулацията на селото, тъй като е без постоянно живеещо население и обезлюдено. 

8. Риска от възникване на инциденти е минимизиран. Торовата площадка ще е оградена с 
предпазна ограда. Подземния резервоар се предвижда да е покрит. Кравите ще се 
отглеждат в определените за целта помещения и външен двор с предпазни огради. По 
време на строителството ще се спазват указанията за охрана на труда съгласно 
изготвен по изискванията на ЗУТ - План за безопасност и здраве. 

 

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 урбанизираната территория на село 
Зорница, общ. Кърджали, обл. Кърджали. 

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

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

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

 

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

1. Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че теренът за реализация на ИП 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. Близко разположена е ЗЗ 
BG0001034 “Остър камък”, за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. 

2. На основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС и въз основа критериите по чл. 16 от 
нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според 
която инвестиционното предложение „Кравеферма за свободно отглеждане и селекция 
на редки месни породи говеда /родопско късорого говедо/ с капацитет 100 крави и 
техните приплоди в УПИ в урбанизираната територия на с. Зорница, общ. Кърджали, 

обл. Кърджали” няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на 
опазване в близкоразположената защитена зона BG0001034 “Остър камък”.  

 

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. Торищната площадка ще се изгради по начин, който да не позволява замърсяване на 
почвата или водоизточниците с водоплътни под и стени /ст. бетон/. 

3. Съгласно становище на РЗИ-Кърджали с изх. № К-894#1/21.04.2015г., реализацията на 
инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие 
върху хората и тяхното здраве, поради следните мотиви: 

 село Зорница е безлюдно, къщите са порутени или полупорутени; 

 за селото няма изготвен кадастрален план; 

 в община Кърджали и кметство Широко поле не са постъпили възражения, мнения и 
становища за заявеното инвестиционно предложение. 

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация 
на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 
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5. 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 Кърджали, кмета на село Широко поле (с. Зорница), общ. 
Кърджали за своето инвестиционно предложение, а засегнатото население, чрез обява 
във вестник „Нов живот” от 28.02.2015г. 

2. Възложителят е предоставил изготвената информация по приложение 2 на кмета на 
община Кърджали, кмета на село Широко поле (с. Зорница), общ. Кърджали в 
изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. В тази връзка: 

 Община Кърджали, с писмо с изх. № 91-00-23/16.04.2015г. информира за осигурения 
обществен достъп до информацията, чрез публично обявяване на информацията на 
27.03.2015г., както и че не са постъпвали възражения, мнения и становища. 

 Кмета на с. Широко поле (с. Зорница), общ. Кърджали с писмо с изх. № 78/06.04.2015г. 
информира за осигурения обществен достъп до информацията, чрез поставяне на 
обява на сградата на кметството на 23.03.2015г., както и че не са регистрирани 
становища за инвестиционното предложение от заинтересовани лица. 

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

 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 

Настоящото решение за «Кравеферма за свободно отглеждане и селекция на редки месни 
породи говеда /Родопско късорого говедо/ с капацитет 100 крави и техните приплоди» в УПИ в 
урбанизираната територия на с. Зорница, общ. Кърджали, обл. Кърджали 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: 08.05.2015г. 


