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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 70 - 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 Становище от РЗИ –
Кърджали

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно
предложение: „Изграждане на кравеферма за вързано отглеждане до 50бр. крави с
необходимите към нея обслужващи сгради и жилище за обитаване на домакинството“ в
поземлен имот №000101 в местността „Бакаджък“ по КВС на землището на с. Медевци, общ.
Кирково, обл. Кърджали, което няма вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на
видове и човешкото здраве.

Възложител: Алейдин Халибрям Юсуф

Характеристика на инвестиционното предложение:
Целта на инвестиционното предложение е да се промени предназначението на

земеделска земя за неземеделски нужди, представляваща поземлен имот с №000101 в
местността „Бакаджък” по КВС на землището на с. Медевци, община Кирково, област
Кърджали. За имота се предвижда нискоетажно свободно застрояване с отреждане за
селскостопански обект - кравеферма за вързано отглеждане до 50бр. крави с необходимите
към нея обслужващи сгради и жилище за обитаване от домакинството. При вързано
отглеждане, кравите са фиксирани към постоянните им легла, чрез връзващо устройство.
Всички технологични процеси по обслужване на животните, хранене, почистване и доене ще
се извършват на място без те да се преместват. Кравите ще се отглеждат в две редици легла
/25+25/ с размер дължина175 см. и ширина 120см. Подът на леглата ще бъде от тухли или
бетон с наклон 1.5-2% към торовия канал, в който ще се движи ОВПТ - обиколен верижно
планков транспортьор. Непосредствено зад леглата ще бъде разположен торов канал за ОВПТ
с размер 40см. ширина и 15-25 см. дълбочина, а зад него торова - технологична пътека с
размер 192см., която позволява свободно предвижване на животните и обслужващия ги
персонал. Пред леглата ще е разположена ясла с размер 80см. ширина. Между двете ясли ще
се намира хранителна пътека с размер 200см., по която ще се зареждат яслите с КФ.
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Храненето на животните ще е съобразено с тяхната възраст, физиологично състояние и начин
на отглеждане. Предвидено е хранене с основна дажба и допълнително раздаване на
комбиниран фураж, според млечната продуктивност и физиологично състояние на всяко
животно. Поенето ще се извършва от индивидуални поилки с клапан, разположени между
всеки две легла. Кравите ще се доят вързани на местата си посредством доилна инсталация с
централен млекопровод.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се
установи, че поземлен имот с №000101 в местността „Бакаджък” по КВС на землището на
с.Медевци, за който се предвижда изготвяне на ПУП-ПЗ с цел промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди-изграждане на кравеферма с жилище за обитаване от
домакинството 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 разположена защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с
Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 10 000
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 по ОС, 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.

След преглед на предоставената документация и информация на основание чл. 40, ал. 3
от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение,
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни
местообитания, популация и местообитания на видове, предмет на опазване в близката
защитената 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:
 Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване

на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда изграждане на кравеферма за
вързано отглеждане до 50 бр. крави с необходимите към нея обслужващи сгради и
жилище за обитаване от домакинството в поземлен имот №000101 в местността
„Бакаджък“ по КВС на землището на с. Медевци, общ. Кирково, обл. Кърджали.
Площта на имота е 5.060дка и е собственост на възложителя.

 Кравефермата ще се състои от: стопанска сграда - кравеферма с 450 м2 застроена площ,
битово обслужваща част, включваща: млекосъбирателно-20 м2; вакуумапаратно – 5-6
м2; стая за гледачи и ветеринар; фуражен склад-25 м2. Ще бъдат изградени и сеновал-
100 м2 и торохранилища. На втори етап ще се изгради жилище за обитаване от
домакинството с около 200 м2 застроена площ, която ще бъде с монолитна,
стоманобетонна конструкция.

 Всички технологични процеси по обслужване на животните, хранене, почистване и
доене ще се извършват на място без те да се преместват. Кравите ще се отглеждат в две
редици легла /25+25/ с размер дължина175 см. и ширина 120см. Подът на леглата ще
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бъде от тухли или бетон с наклон 1.5-2% към торовия канал, в който ще се движи
ОВПТ - обиколен верижно планков транспортьор. Непосредствено зад леглата ще бъде
разположен торов канал за ОВПТ с размер 40см. ширина и 15-25 см. дълбочина, а зад
него торова - технологична пътека с размер 192см., която позволява свободно
предвижване на животните и обслужващия ги персонал. Пред леглата ще е
разположена ясла с размер 80см. ширина. Между двете ясли ще се намира хранителна
пътека с размер 200см., по която ще се зареждат яслите с КФ. Храненето на животните
ще е съобразено с тяхната възраст, физиологично състояние и начин на отглеждане.
Предвидено е хранене с основна дажба и допълнително раздаване на комбиниран
фураж, според млечната продуктивност и физиологично състояние на всяко животно.
Поенето ще се извършва от индивидуални поилки с клапан, разположени между всеки
две легла. Кравите ще се доят вързани на местата си посредством доилна инсталация с
централен млекопровод.

 Всички сгради се предвижда да бъдат изградени с монолитна, стоманобетонна
конструкция и скатни покриви с дървена конструкция, покрити с керемиди.

 Предвижда се изграждането на два броя торохранилища за твърда и течна торова маса
с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати. Дълбочината на торовата площадка
ще е 2 м под нивото на прилежащия терен, като общата вместимост на
торохранилището ще бъде 150 м3 за твърда тор и 8 м3 за течна тор. Торохранилищата
ще се изградят от водонепропускливи под и стени, по начин който да не позволява
проникването на течност в почвата или замърсяване на подземните води.
Освобождаването на торохранилището за твърда торова маса от съдържание ще става с
помощта на трактор с челен товарачи агрегатирано към трактора ремарке за твърда
торова маса. Торохранилището за течна торова маса ще се освобождава от торовата
маса съхранявана в него, чрез изпомпване от цистерна за течна тор, сезонно в
зависимост от метеорологичните условия, състоянието и развитието на културите
върху земеделските площи, като се спазват и забранените за торене периоди от 1
ноември до 15 февруари.

 С изграждането и въвеждането в експлоатация на торовата площадка 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.

 Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имота граничи с
общински полски път и ще се проведе процедура за ППЗ за пътя с дължина 250 м с цел
осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка и прокарване на връзки
за ел.снабдяване и водоснабдяване. Предвижда се ел. захранване от съществуващ ЕТ на
ЖБ стълб от ВНН извод „Б“ от ТП „Медевци“ до имота и захранване с вода от
съществуваща вътрешна водопроводна мрежа на с. Медевци – водопровод Ø80.

 Битовите отпадъчни води ще се заустват във водоплътни изгребни ями (отделно за
кравефермата и отделно за жилището за обитаване от домакинството), които ще се
почистват периодично.

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

 Рисковите фактори за възникване на инциденти при експлоатацията на обекта ще се
сведат до минимум при спазване изискванията на действащите към момента правила и
нормативи, касаещи безопасността и правилното функциониране на площадката.

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:
 Поземлен имот №000101 в местността „Бакаджък“ по КВС на землището на с.

Медевци, общ. Кирково, обл. Кърджали - изграждане на кравеферма за вързано
отглеждане до 50 бр. крави с необходимите към нея обслужващи сгради и жилище за
обитаване от домакинството.

 Имотът е собственост на възложителя, придобит чрез покупко-продажба на недвижим
имот с договор №43/11.02.2013г., гр. Кърджали.

 Дейността ще бъде ограничена върху разглежданият имот, поради което не се очаква
въздействие върху земеползването и почвите в района.

 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:
 Имотът, предмет на инвестиционното предложение, 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
разположена защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение №
122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 10 000 м).

 След преглед на предоставената документация и информация на основание чл. 40, ал. 3
от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка
за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното
предложение, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху
природни местообитания, популация и местообитания на видове, предмет на опазване
в близката защитената зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват,
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина,
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
 Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на

инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглежданият
имот.

 Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-1575#1/06.08.2015г. реализацията на
инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие
върху хората и тяхното здраве.

 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.
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V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:
 Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на с.

Медевци и община Кирково, а засегнатото население е уведомено, чрез съобщение във
вестник „Нов живот“.

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

 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 капацитет. Настоящото решение за: „Изграждане на кравеферма за
вързано отглеждане до 50бр. крави с необходимите към нея обслужващи сгради и
жилище за обитаване на домакинството“ в поземлен имот №000101 в местността
„Бакаджък“ по КВС на землището на с. Медевци, общ. Кирково, обл. Кърджали 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. Д. Илиев
Директор на регионална инспекция по
околната среда и водите - Хасково
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