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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 58 - 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 и Становища от РЗИ – Хасково 
 
 

Р Е Ш И Х  
 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане 
на кравеферма за 50 крави”, в УПИ І-290 квартал 22 по плана на село Белица, община Любимец, област Хасково, 
което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни 
местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 
 
Възложители: ЕТ „Красимир Димитров – Чекатчиев” с адрес на управление: 6557 село Белица, община Любимец, 
област Хасково, ЕИК 203062906 
 
Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кравеферма за 50 крави в УПИ І-290 квартал 22 по плана 
на село Белица, община Любимец, област Хасково. Имотът е в регулацията на село Белица в западната част на 
населеното място. Граничи от двете страни с улици и регулацията на селото, след която се разполага земеделска 
територия в землището на село Белица. Имотът е собственост на Емил Красимиров Димитров съгласно 
Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот  № 170 том V рег. 5937 дело 708 от 2012 г., Служба по 
вписванията – Районен съд Свиленград – вх.рег. № 4482/24.10.2012 г., акт.№63, том 16, дело № 1678/2012 г. 
Имотът се предоставя за ползване от ЕТ „Красимир Димитров – Чекатчиев” съгласно договор между собственика на 
имота и възложителя. УПИ І-290 квартал 22 по плана на село Белица е с площ от 1242 м2 и включва жилищна 
сграда, стопанска постройка, лятна кухня и дворно място 1800м2. За имота има съществуващо водоснабдяване и 
ел.снабдяване. В двора ще се изгради едноетажна сграда, в която ще са разположени помещение за отглеждане на 
животните, складови  и обслужващи помещения. Също така е предвидена торова площадка и нова ограда. 
В помещението за отглеждане на животни ще има обособени места за 50 броя крави. Храненето им ще е съобразно 
възрастовото и физиологичното им състояние. Доенето ще се извършва с доилни апарати. Почистването на 
торовата маса ще е механизирано. За обслужващия персонал се предвиждат битов и санитарен възел. За временно 
съхранение на твърдата и течна торова маса се предвижда торова площадка. Обемът и се оразмерява за 
предвидения максимален брой 50 крави и необходимото технологично време за превръщане на торовата маса в 
биотор. Освобождаването на торището ще става периодично, като торовата маса ще се транспортира и разпръсква 
на земеделски площи, собственост на възложителя, който е земеделски производител. 
Имотът е в регулацията на село Белица и граничи от двете страни с улици. Водоснабдяването и 
електроснабдяването се осигурява от съществуващата инфраструктура за имота. Кравефермата ще има постоянна 
ограда с височина не по-малка от 150 см., осигуряваща безопасността на обекта. Обекта ще разполага със 
съоръжения за дезинфекция на транспортните  средства и хората. В предвидената едноетажна сграда ще се 
обособят съответно помещения за животните, обслужващи, складови площи и за персонала.  
В помещението за отглеждане на животните ще има обособени места за 50 броя крави. Подът ще е от тухли или 
бетон. До леглата за кравите ще има осигурена поилка за доставяне на вода. Водата ще отговаря на изискванията 
за питейна вода. Пред леглата се разполага ясла. Оформя се хранителна пътека, по която става зареждането на 
яслите с фураж. 
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Храненето ще е съобразно с възрастовото и физиологично състояние на животните. Доенето ще се извършва 
механизирано с доилни апарати. Млякото ще се съхранява в отделно помещения. Непосредствено зад леглата на 
кравите се разполага торов канал и торова-технологична пътека, позволяваща придвижването на животните, на 
обслужващия персонал  и техниката за почистване на торовата маса. Към кравефермата са предвидени битов и 
санитарен възел за обслужващия персонал. Към помещението за отглеждане на животните има предвидено 
помещение за родилен бокс и изолационно помещение, а също така и склад за съхранение на комбиниран фураж и 
сеновал за слама и сено.Част от имота е предвиден за двор за разходка. Този терен ще се  бетонира и ще се 
почиства механизирано. 
Получената при отглеждането на кравите – течна и твърда тор ще се събира в открита торищна площадка за 
отлежаване и оттам ще се транспортира до полето. Към торищната площадка се обособява резервоар за поемане 
на течната тор – урината утаена от общата торова маса в торището, също и замърсените с тор води от измиване на 
двора за разходка на животните. В този резервоар се предвиждат и обеми за дъждовните води върху площта на 
двора и откритата торищна площадка. Така торовата маса ще се съхранява във водоплътни съоръжения и ще е 
изолирана от подпочвените води. Обемите на съоръженията за торовата маса се оразмеряват  за предвидения 
максимален брой 50 крави и необходимото технологично време за превръщане на торовата маса в биотор. 
Освобождаването на торовите съоръжения ще се извършва периодично. 
Урегукираният имот УПИ І-290, кв.22 по плана на с. Белица, общ. Любимец, в които се предвижда изграждане на 
кравеферма за 50 крави 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 е разположене 
защитена зона BG0001034 „Остър камък”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните 
местообитания (приблизително 1230 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. 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 близко разположена 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 в УПИ І-290 квартал 22 по плана на село Белица, община 
Любимец, област Хасково да се изгради  кравеферма за отглеждане на 50 броя  крави.  

2. Строителните работи ще се изпълнят по одобрен проект. Проектът ще бъде съобразен със Закона за 
устройство на територията и изискванията на Наредба № 44 от 20.04.2006г. за Ветеринарномедицинските 
изисквания към животновъдните обекти и действащите нормативи за този род обекти.  

3. Предвижда се изграждане на един брой торохранилище – 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.) 

4. 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. От торовата площадка не се 
предвижда отделяне на вредни емисии във въздуха, водите и почвите, не се очаква въздействие върху 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. 
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5. 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. 

 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. 
6. Ще бъде използвана наличната инфраструктура на района. Реализирането на предложението не налага 

необходимост от нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп до 
имота е осигурен по съществуващи улици, с които имота граничи. 

7. Имота е електроснабден и водоснабден, за извършените промени ще бъдат уведомени ЕВН България 
Електроразпределение АД, Пловдив. Водоснабдяването на обекта е осигурено от съществуващата 
водопроводна мрежа за село Белица, община Любимец.  

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. Урегулиран поземлен имот УПИ І-290 квартал 22 по плана на село Белица, община Любимец, област 

Хасково, с площ от 1242 м2 и включва жилищна сграда, стопанска постройка, лятна кухня и дворно място;  
2. Имотът е в регулацията на село Белица, в западната част на населеното място, като граничи от двете 

страни с улици и регулацията на селото, след която се разполага земеделска територия в землището на 
село Белица, община Белица.  

3. Имотът е предоставен на възложителя за безвъзмездно ползване, с Договор за заем за послужване (за 
безвъзмездно ползване) от 07.05.2015г.   

4. Целият терен е с площ от 1,242 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, както и в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. Най- близко до имота е разположене защитена зона BG0001034 „Остър 
камък”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания 
(приблизително 1230 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: 

 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 предмет на опазване в BG0001034 „Остър камък“;  

 

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 урегулиран поземлен имот УПИ І-290 квартал 
22 по плана на село Белица, община Любимец, област Хасково, с площ от 1242 м2 и включва жилищна 
сграда, стопанска постройка, лятна кухня и дворно място.  
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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 – 02-775#1/04.06.2015г. реализацията на 
инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и 
тяхното здраве. 

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 Любимец и кмета 
на с. Белица, общ. Любимец от 07.05.2015г, а засегнатото население е уведомено, чрез обяви в общината и 
кметството от 07.05.2015г.  

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

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

 
 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 
 

1. При въвеждане  в експлоатация на обекта да бъде уведомена РИОСВ-Хасково. 
2. Торовата площадка за временно съхранение на торови маси да се експлоатира 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: 01.07.2015г. 


