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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 44 - 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, Становища от РЗИ – Хасково и Констативен протокол № 
380/18.05.2015г. 
 
 

Р Е Ш И Х  
 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане 
на кравеферма за свободно групово отглеждане на 120 броя крави за месо върху дълбока несменяема постеля”, в 
имоти с №№ 21001, 21002, землище на с. Брястово, общ. Минерални бани, обл. Хасково, което няма вероятност 
да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и 
местообитания на видове и човешкото здраве. 
 
Възложители: ЗП Димитър Стоев Димитров 
 
Характеристика на инвестиционното предложение:  

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кравеферма за свободно групово отглеждане на 
120 броя крави за месо върху дълбока несменяема постеля в имоти с №№ 212001, 212002, землище на с. Брястово, 
общ. Минерални бани, обл. Хасково. 
 В кравефермата и в момента се отглеждат крави от породата родопско късорого говедо. Животните от тази 
порода са ниско продуктивни, но са евтини за изхранване и са резистентни към заболявания. Тези животни са 
пригодени да живеят свободно в планински и полупланински условия, каквито са в района обект на настоящия 
проект. Кравите имат заложени способности да издържат и оцеляват целогодишно на пасищно хранене, с малка 
необходимост от даване на допълнителен фураж през най-снежните дни в годината. Кравите ще се отглеждат 
целогодишно на пасищата, които са заградени с електропастири. Само в най-студените дни в годината ще се 
прибират в кравефермата. Предвидена е битова сграда за обслужващия животните персонал. Тя е представена от 
битова стая за почивка на персонала, всекидневна стая и санитарен възел с баня.  
 Кравите ще се отглеждат свободно групово върху дълбока несменяема постеля. При този начин на 
отглеждане кравите показват поведенчески реакции, каквито съответстват на привичките им от пасището, могат да 
се придвижват свободно и да осъществяват контакт с другите животни. При свободното отглеждане са обособени 
зона за почивка, зона за движение и зона за хранене. Всяка крава може свободно да си лежи, почива и преживя, да 
отиде до място за водопой или до местата за хранене. 

Сградата ще е полуотворена, полезната използваема от животните площ ще е 864.00 кв. м. В сградата ще 
са обособени един изолационен бокс и два родилни бокса. Дворчето за разходка е с площ 902.00 кв.м. За хранене е 
предвидена стандартна ясла за късо легло при вързано отглеждане. Непосредствено до сградата с крави и телата, 
ще се обособи родилен и изолационен бокс, всеки с размер по 12.00 кв.м. Във фермата е предвидено  място за 
поставяне на контейнер за СРМ – специфично рискови материали. Относно отделената от животните торова маса и 
последващото й съхранение и обеззаразяване са предвидени торохранилища за твърд и течен тор. 
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Водоснабдяване: ще е необходимо за поене на животните вътре в производственото помещение. Също така и за 
битови цели (бани, WC, мивки и други). За целите на водоснабдявне на животновъдният обект, е предвидено 
изграждането на тръбен кладенец, след съгласуване и провеждане на приложимите процедури по реда на Закона 
за водите. Канализация: Отпадни води от измиването на помещението с животни, битовите отпадни води от 
тоалетна, баня, и тези от сифоните в родилния бокс и изолационното помещение ще се събират от канализационна 
тръбна система. Отопление в сградите не се предвижда. Вентилация: В производствената сграда ще се разчита на 
естествена вентилация. 
Имота, обект на реализацията на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии. Посочените имоти попадат в границите на защитена зона BG0001031 
„Родопи Средни”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания. 
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. 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, няма вероятност да окажат значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в 
горецитираната защитена 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, с 
инвестиционното предложение се предвижда изграждане на за свободно групово отглеждане на 120 броя 
крави за месо върху дълбока несменяема постеля в имоти с №№ 212001, 212002, землище на с. Брястово, 
общ. Минерални бани, обл. Хасково. 

2. Фермата ще е оградена с постоянна ограда с височина не по-малка от 150 см осигуряваща безопасността 
на обекта и здравното благополучие на животните. На входа на фермата са предвидени дезинфекционна 
площадка за транспортни средства с дължина от 700 см и с дълбочина на ваната за дезинфекционен 
разтвор 30 см и дезинфекционна площадка за хора представена от пътека с дължина 80 см, вход за 
животни. 

3. Сградата ще е полуотворена, полезната използваема от животните площ ще е 864.00 кв. м. В сградата ще 
са обособени един изолационен бокс и два родилни бокса. Дворчето за разходка е с площ 902.00 кв.м. 
Подовете на всички боксове са от подови керамични тухли. Таванът е окачен от гипсокартон, а стените 
постно боядисани. Вътрешните и дворови ограждащи прегради са от кръгло желязо. За хранене е 
предвидена стандартна ясла за късо легло при вързано отглеждане. 

4. Предвижда са изграждане на два броя торохранилища – за твърда и течна торова маса, с цел: опазване на 
водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (91/676/ЕИО) (ОВ L 375, 31.12.1991 г.  

5. Предвидената технология за съхранение на торовата маса ще обезпечава съхранението и третирането на 
торовите маси, съобразно изискванията на Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от земеделски източници  и Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от селско стопански източници и Директива на Съвета 96/61/ЕС относно комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването от Законодателството на ЕС.  

6. С изграждането и въвеждането в експлоатация на торовите площадки 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. 
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 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 във кравефермата. 
7. Предвид естеството на дейността не възниква необходимост от изграждане на съпътствуваща 

инфраструктура. Водовземането ще се извърши от водопровод стопанисван от ВиК Хасково. 
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. Имоти с № № 212001, 212002, землище на с. Брястово, общ. Минерални бани, обл. Хасково, собственост 

на възложителя, придобит с Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 34, том II, рег № 1837, дело 
№ 178 от 2005г.  

2. Целият терен е с обща площ от 4.374 дка. като дейностите 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. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии. Посочените имоти попадат в границите на защитена зона 
BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните 
местообитания. 

 
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 защитена зона, 
„Родопи Средни”, поради следните мотиви: 

 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.   

 Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до увеличаване степента на 
фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в 
защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”. 

 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 защитената зона, в която попада. 

 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. Инвестиционното предложение се развива на територията на имоти с № № 212001, 212002, землище на с. 
Брястово, общ. Минерални бани, обл. Хасково, собственост на възложителя, придобит с Нотариален акт за 
продажба на недвижим имот № 34, том II, рег № 1837, дело № 178 от 2005г. 

2. Не се предвижда приспособяване на съществуващи или бъдещи ползватели на земи към площадката, на 
която ще се осъществи инвестиционното предложение. 

3. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-559#1/04.05.2015г. реализацията на инвестиционното 
предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. 



  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14        Директор: (+359 38) 66 46 08 
  www.haskovo.riosv.com      Факс:         (+359 38) 60 16 11 
  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg      Телефони: (+359 38) 60 16 14  

 

4 

4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради 
естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България. 
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 община Минерални бани 
и кмета на Брястово, общ. Минерални бани от 07.04.2015г, а засегнатото население е уведомено, чрез 
обяви в общината и кметството от 07.04.2015г.  

2. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез интернет станицата на 
община Минерални бани в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС. 

3. За постъпилото възражение от страна на кметския наместник на с. Брястово, общ. Мин. Бани, срещу 
реализацията на ИП е извършена проверка и отразена в Констативен протокол № 380/18.05.2015г. По 
време на проверката се установи, че възражението е свързано със свободното отглеждане на едрия рогат 
добитък , който периодично навлиза в имотите на хората, като се унищожава реколтата от зеленчуци и 
плодни дръвчета. 

4. Така постъпилото възражение няма отношение към заявеното ново инвестиционно предложение на 
възложителя за отглеждане на 120 броя крави за месо върху дълбока несменяема постеля, което 
отглеждане ще бъде оборно с ограен двор и електрически пастири. 

 
 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 

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

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

 
 
  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. 

 
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. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО  
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ХАСКОВО 
 
Дата: 01.06.2015г. 


