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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 39 ПР/2016 г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 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 „Изграждане на кравеферма за отглеждане до 54 броя крави за мляко” в 

имот № 016031 в землище с. Комунига, общ. Черноочене, 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: Аптула Джемалов 
 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кравеферма за вързано 

отглеждане до 54 броя крави за мляко. При този начин на отглеждане мястото за почивка и 
за хранене е едно. Кравите са фиксирани в легло, което има ясла в предния край и торова 
пътека в задния край. Кравефермата ще се състои от помещение за вързано отглеждане 
на крави с площ от 422,0 м

2
, сектор с хладилна вана за млякото, родилен кът, изолационен 

кът, санитарен възел за персонала, помещение за съхранение на концентриран фураж и 
сеновал. Предвидени са и боксове за телета съобразени с тяхната възраст.  

Между яслите се предвижда изграждане на хранителна пътека с ширина съобразена  
с начина на раздаване на фуража – посредством фуражораздаващо ремарке, прикачено 
към колесен трактор. В двата си края хранителната пътека ще бъде ограничена от бордюр, 
ограничаващ фуража от разпиляване. 

Зад плътните легла ще се оформи торов канал за събиране на фекалиите с ширина 
30 см. и дълбочина 30 см. По средата на торовия канал ще се оформи малък улей, който 
ще има свой наклон към събирателната шахта от 1 % до 1,5 % за отвеждане на течната 
фракция на торта. Почистването на торта ще е механично – посредством обиколен 
верижно – планков транспортьор. 

Ще бъде осигурен свободен достъп на животните до чиста питейна вода. Поенето 
ще се извършва от индивидуални поилки. Кравите в родилния бокс и изолационното 
помещение ще се поят от единични поилки с клапан. 
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Доенето на животните ще се извършва двукратно, като при така възприетата 
технология на отглеждане ще се осъществява на място. Млякото по тръбопроводи ще се 
транспортира до млечния релизер, а от там с помощта на помпа ще се изпраща в 
охладителен танк.  

Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура, достъпът до обекта ще се 
осъществява от съществуващ полски път, граничещ с имота за реализиране на 
инвестиционното предложение. 

Водоснабдяването на обекта ще се извършва от съществуващ водопровод. 
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, подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършването на оценка въздействието върху околната среда с 
компетентен орган за произнасяне с решение - Директорът на РИОСВ-Хасково. 

Въз основа на представената от възложителя информация и направената справка се 
установи, че ПИ № 016031, с площ 3.314 дка, НТП стопански двор в землището на с. Комунига, 
общ. Черноочене, в който се предвижда изграждане на кравеферма за отглеждане до 54 броя 

крави за мляко не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона BG0001031 „Родопи 

Средни”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на природните 
местообитания. 

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. 94 от 30.11.2012 г.) и 

подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
горе цитираната 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 извършване на 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. Според възприетия начин на отглеждане на животните, говедовъдните сгради се 
разделят условно на няколко зони – за почивка, за хранене, за движение и за доене.  

2. Според предназначението им, отделните зони се обзавеждат с различни технологични 
елементи. 

3. Площта от имота, в която ще се разположи кравефермата ще бъде оградена с плътна 
ограда по външната имотна граница с височина до 1,80 м съобразено терена. 

4. Отпадъците, образувани по време на строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат 
третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

5. За временно съхранение на торовата маса от кравите се предвижда изграждане на 
открита торова площадка вкопана с площ от 180,0 м

2
. Площадката се предвижда да поеме 

торовата маса – течна и твърда консистенция за 6 мес. период. Подът ще бъде с наклон 
от 2-3% към канал с решетка за отцеждане на торовите и атмосферните води. Последните 
ще се заустват в шахтата за отпадъчните води, която ще се изгради в непосредствена 
близост до торохранилището. Шахтата ще поема и всички отпадъчни води от 
кравефермата (урина, отпадъчни води от измиването на доилната инсталация, за 
хигиенизиране на помещенията и др.). С изграждането и въвеждането в експлоатация на 
торищната площадка се постига: 
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- 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 оползотворяването на 
торовата масса; 
- подобряване на организацията на работа и хигиената в фермата. 

6. Строителство на торохранилището е традиционно - подземните съоръжения – 
подземния резервоар за течна тор и откритата вкопана торова площадка ще се изпълнят 
със ст. бет. стени с водоплътен бетон с W = 0,4. Съоръженията за съхранение на тор – 
течна и твърда, са стоманобетонни монолитни конструкции, които се обработват отвън с 
обмазване с битумни смеси или хидроизолация, а вътрешно се измазват с 
водонепропускливи и устойчиви на химическото въздействие на урината замазки. 

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

8. 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. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с № 016031 в землище на с. 
Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали. Имотът е собственост на възложителя и е с НТП 
стопански двор. 

2. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

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

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

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 изграждане на 
кравеферма за вързано отглеждане на 54 бр. крави и техните приплоди в ПИ № 016031, с 

площ 3.314 дка, НТП стопански двор в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 

популации и местообитания на видове предмет на опазване в защитена зона BG0001031 

„Родопи Средни” поради следните мотиви: 

1. Предвид местоположението, вида и обема на предвидените в инвестиционното 
предложение дейности, при реализирането им не се очаква значително увреждане и/или 
унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в 
зоната. 

2. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до увеличаване 
степента на фрагментация в сравнение със същата към момента и прекъсване на 
биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в защитена зона 

BG0001031 „Родопи Средни”. 
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3. Очаква се генерираните 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 
защитената зона, в която попада. 

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 
въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в 
защитената зона, 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-Кърджали с изх. № К - 556#1/16.03.2016 г. 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, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

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 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил 
засегнатото население, чрез обява в местен вестник. 

2. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп по реда на чл. 6, ал. 9 и ал. 
10 от Наредбата за ОВОС. 

3. В РИОСВ-Хасково, Общинска администрация с. Черноочене (съгласно писмо изх. № 24-00-
82/21.03.2016 г.) и кметство с. Комунига (съгласно писмо изх. № 29/29.03.2016 г.) не е 
постъпвала информация за депозирани възражения срещу реализацията на инвестиционното 
предложение, както и не са постъпвали становища от засегнатото население. 

 

При спазване на следните условия: 

1. За битовите отпадъчни води да се изгради водоплътна яма с подходящ обем. За 
почистването й да се сключи договор с оторизирано за такава дейност юридическо лице за 
транспортиране до най-близката пречиствателна станция за битови отпадъчни води. 

2. Торохранилището да бъде изградено с непропускащи стени и изградено по начин, който да 
предпазва изтичането на торова маса.  

 

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

Настоящото решение 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. 
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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 Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково 
 
 
 

 

Дата: 15.04.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


