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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 62 - ПР / 2016г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

на основание чл. 93, ал.1, т. 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 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 за ОС) 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 Становище от РЗИ – 

Кърджали 

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение: „Строителство на селскостопанска сграда 2200м
2
 за оборно отглеждане на 1000 

кози с въвеждане на системи за автоматично хранене и доене, инсталация за преработка на 

оборска тор, използваща процеса на метаногенеза в биотор“, което няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 

популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 

 

Възложител: „АКВА ЛЕНОВО“ ООД 

Местоположение: имот 022012 местност „Градището” в землището на с. Пчеларово, общ. 

Черноочене 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Предвижда се изграждане на козеферма за отглеждане на 1000 броя кози за мляко. 

Козефермата ще се състои от: помещение за отглеждане на кози с площ от 2200м
2
 

разделено на сектори за различните технологични групи животни, зала за доене, сектор с 

хладилна вана за мляко, родилен кът, изолационен кът, санитарен възел за персонала, 

помещение за съхранение на концентриран фураж, сеновал, инсталация за преработка на 

оборска тор, използваща процеса на метаногенеза в биотор. Почистването на обора става 

посредством челен товарач и постъпване на торта заедно със сламата в лагуна, изградена от 

водонепропусклив бетон. Там се извършва смилане и хомогенизация. Получената диспергирана 

маса постъпва посредством шнекова помпа в био-реактор, който е херметизиран и достъпа на 

кислород е ограничен. В реактора активната маса престоява 35-40 дни при температура между 

35-38 градуса. За оптималното протичане на процеса на метаногенеза в биореактора е 

предвидена бъркалка, която подпомага контакта между субстракта и метаногенните бактерии. 

Процесът, който протича в реактора се разделя на три основни фази: хидролиза; ацидогенеза – 

образуване на киселини и метаногенеза – образуване на биогаз със състав – метан, въглероден 

диоксид и сероводород. Крайните продукти, които се получават са ферментирала биомаса и 

биогаз. Ферментиралата биомаса, която е обеззаразена, обезмирисена, екологически чиста тор 

за земеделието постъпва през шнекова помпа в торохранилище – лагуна, изградена от 

водонепропусклив бетон, където се складира за период от 120 дни покрита с покривало, и ще се 

извозва до земеделските производители. Отделеният биогаз се улавя в еластична мембрана. 
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Създава се необходимото налягане, за да може да се достигне заложеният филтър от активен 

въглен. Следва улавяне на въглеродния двуокис и сероводорда, полученият концентриран газ се 

изгаря през генератор за получаване на енергия. Топлинната енергия ще се ползва за био-

генератора, а ел. енергията ще се ползва за нуждите на стопанството. 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че имота, в който ще се реализира 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. Близко разположена е 

BG 0001031 „Родопи Средни”, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за 

опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет 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 и 

подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 

цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 

биологичното разнообразие, като същата е проведена през процедурата за преценяване на 

необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение. 

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. Предвижда се изграждане на селскостопанска сграда 2200м
2
 за оборно отглеждане 

на 1000 кози с въвеждане на системи за автоматично хранене и доене, инсталация за преработка 

на оборска тор, използваща процеса на метаногенеза в биотор. 

2. Електроснабдяването ще е от съществуващ стълб до имота, съгласно предварителен 

договор с ЕВН ЕР ЕАД КЕЦ-гр. Кърджали. 

3. Не се предвижда изграждане на нова, нито промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура. Има изградена пътна инфраструктура - отклонение от РПМ път І-5, по полски 

земен път осигуряващ достъп до козефермата. 

4. Съгласно становище на „ВиК” ООД – Кърджали имота може да бъде водоснабден от 

напорен резервоар на с. Пчеларово, но в посочения район дружеството не експлоатира 

канализационна мрежа и съоръжения за отвеждане на отпадъчните води. 

5. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. 

6. Производствени отпадъци – течна и твърда тор – постъпват в лагуна, изградена от 

водонепропусклив бетон към Инсталацията за преработка на оборска тор. 

7. Инсталацията за преработка на оборска тор, използваща процеса на метаногенеза в 

биотор е с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници. 

8. Полученият от преработката биотор е готов за използване в селското стопанство и 

има балансирани количества на азот, фосфор и сяра. Основният замърсител при естествения 

процес на гниене е отделения метан, който в предложената инсталация е оползотворен като 

гориво, захранващо генератор. 

9. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 

експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху компонентите 

на околната среда. 

10. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното 

предложение както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните 
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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, съществуващо ползване на 

земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 

способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното намерение ще се осъществи в имот 022012 в местността 

„Градището” с площ 7,648 дка - бивш стопански двор в землището на с. Пчеларово, община 

Черноочене, област Кърджали с ЕКАТТЕ 58829. 

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, поради което не се очаква 

въздействие върху земеползването и почвите в района. 

3. Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, уязвими, 

защитени и санитарно - охранителни зони. В резултат от реализиране на инвестиционното 

намерение, 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 предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в 

обхватана защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко 

разположена е BG 0001031 „Родопи Средни”, определена съгласно изискванията на Директива 

92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение 

№ 661/16.10.2007г. 

2. 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 „Строителство на 

селскостопанска сграда в имот с №022012, площ 7.648 дка, местност „Градището“, землище на 

с. Пчеларово, община Черноочене“ няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху 

природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет 

на опазване в горецитираната  защитена зона BG 0001031 „Родопи Средни”. 

 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, 

вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализиране на 

инвестиционното предложение, е ограничен и локален. 

2. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-1489#1/20.07.2016г. реализацията 

на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. 

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 

границите на Република България. 

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация 

на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на с. 

Пчеларово и община Черноочене, а засегнатото население – чрез обява във вестник „Родопи“ 

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 

осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обява във вестник 

„Родопи“, като за 14-дневния срок не са постъпили възражения, мнения и становища. 
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Предоставени са копия от информацията по Приложение 2 на кмета на Пчеларово и община 

Черноочене. В резултат на извършеното оповестяване, в РИОСВ-Хасково са постъпили писма, 

както следва: 

 Община Черноочене с писмо изх. № 24-00-187/27.07.2016г. уведомява РИОСВ-

Хасково, че от 08.07.2016г. до 25.07.2016г. е осигурен обществен достъп до 

информацията по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили 

възражения, мнения и становища. 

 Кметство село Пчеларово с писмо изх. № 39/22.07.2016г. уведомява РИОСВ-

Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като в 

изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, мнения и становища 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно 

установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 

инвестиционното предложение. 

 

И ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ: 

 

1. Дейностите на площадката да се извършват по начин, недопускащ 

разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. 

 

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. Л. Дайновски 

За Директор РИОСВ – Хасково 

Съгласно Заповед №3/15.01.2016г. 

 

 

Дата: 02.08.2016г. 


