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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 82 - 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: „Реконструкция, пристройка и надстройка на масивна сграда в кравеферма за 

свободно боксово отглеждане на 34 броя крави за мляко с мандра за млечни продукти към нея“, 

което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, 

природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 

 

Възложител: Х.Т.Д. 

Местоположение: ПИ № 019075 в землището на с. Груево, община Момчилград, област 

Кърджали, местност „Тикен Тарла” 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

В поземлен имот № 019075 с начин на трайно ползване: „Др. произв. Сграда“ се 

предвижда реконструкция на съществуваща сграда в кравеферма за свободно боксово 

отглеждане на крави за мляко с мандра за млечни продукти към нея. 

Основните сгради и съоръжения, които са предвидени са следните: 

 Производствена сграда за 34 броя крави за мляко с обща площ от 306,1м
2
 с включени 

към нея изолационен и родилни боксове; 

 Доилна зала тип „Рибена кост” 2х3 с площ от 43,47м
2
 с включено машинно 

отделение към нея; 

 Мандра за производство на прясно мляко, кисело мляко, кашкавал и извара с площ 

101,2м
2
; 

 Съоръжение за съхранение на тор с площ от 50 м
2
; 

 5 броя клетки за телета; 

 Битов кът със санитарен възел за персонала с площ 30 м
2
. 

Кравефермата е разделена условно на 3 основни зони: зона за почивка, зона за движение 

и зона за хранене. В зоната за почивка ще са обособени индивидуални боксове, разделени 

помежду си с прегради. Зоната за движение /между боксовете за почивка и яслата/ ще е с 

ширина 250 и 360 см. Торовата и торово- технологичните пътеки ще са с ширна съответно 250 

см и 360 см. Почистването на торовата маса ще се осъществява посредством скреперна 

инсталация, като събраната торова маса ще попада в бетонова вкопана шахта, разположена 

извън сградата. Тя ще бъде с обем 3м
3 

- достатъчен да поеме количеството торова маса за едно 
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денонощие. От там посредством специална помпа торовата маса ще се насочва към 

съоръжението за съхранение на тор. Храненето на животните ще е на ясла пътека, разположена 

по единия надлъжен край на производствената сграда. Дажбите ще бъдат съобразени с 

възрастта и физиологично състояние на животните. Осигурен е свободен достъп на животните 

до чиста питейна вода. Поенето е на воля по всяко време на денонощието. Поенето ще се 

извършва от групови поилки, разположени в производствената сграда. Кравите ще се доят в 

доилна зала, разположена до производствената сграда. Ще бъдат оформени два реда доилни 

боксове по 3 места. Надоеното мляко от доилната зала ще отива в хладилен танк за сурово 

мляко с вместимост 1000л, намиращ се в цеха за преработка на мляко. Предвижда се 

изграждането на млекопреработвателен цех за собствена продукция за преработка на 1 тон 

сурово краве мляко на ден. Ще се произвеждат следните продукти: прясно пастьоризирано 

мляко, кисело мляко, кашкавал и извара. Предвижда се изграждането на работно помещение, 

както и съблекалня и тоалетна за персонала. Предвиден е и склад за съхранение на 

допълнителни суровини и материали, както и камера за зреене на кашкавал и хладилна камера 

за съхранение на готовите продукти при температура от 2 до 6°С. Ще бъде изградена и ЦИС 

(централна измиваща система), с помощта на която автоматично ще се измиват млечните 

пътища. 

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 обхвата 

на  защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е 

ЗЗ BG 0001032 „Родопи Източни” за опазване на природните местообитания на дивата флора 

и фауна, приета с Решение № 661/16.10.2007г. на Министерски съвет. 

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“ 

и т.7, буква „в“) 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 реконструкция на съществуваща сграда в кравеферма за свободно 

боксово отглеждане на 34 броя крави за мляко с мандра за млечни продукти към нея за 

преработка на 1 тон сурово краве мляко на ден. 

2. Обектът ще бъде присъединен към електроразпределителната мрежа от стълб до 

имота съгласно Предварителен договор с ЕВН ЕР ЕАД КЕЦ Момчилград. 

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

инфраструктура. 

4. За нуждите на кравефермата ще се прокара захранващ водопровод от 

водопроводната мрежа на селото. 

5. Формираните от дейността на мандрата отпадъчни води ще се отвеждат във 

водоплътна изгребна яма. Отделената като отпаден продукт при производството на кашкавал 

суроватка се събира в специален за целта танк. Същата ще се използва за храна на животните. 
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6. Торовата маса от обекта ще се съхранява в съоръжение за съхранение на тор за 

отлежаване и ще се транспортира от там на полето, съгласно регламентирани договори за 

наторяване и извозване съответно с общината или в специализирани предприятия за преработка 

на тор. Съоръжението за съхранение на тор ще се изгради от водонепропускливи под и стени 

/ст.бетон/, и ще се изгради по начин, който да не позволява проникване на течност в почвата 

или замърсяване на водоизточниците. 

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, 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 ПИ № 019075 в землището на с. 

Груево, община Момчилград, област Кърджали, местност „Тикен Тарла”. 

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 обхвата 

на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е 

ЗЗ BG 0001032 “Родопи Източни” за опазване на природните местообитания на дивата флора 

и фауна, приета с Решение № 661/16.10.2007г. на Министерски съвет. 

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 „Реконструкция, 

пристройка и надстройка на масивна сграда в кравеферма за свободно боксово отглеждане на 

34 бр. крави за мляко с мандра за млечни продукти към нея в ПИ с №019075 в землище на с. 

Груево, общ. Момчилград“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

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

предмет на опазване в горецитираната близко разположена защитена зона ЗЗ BG 0001032 

“Родопи Източни“. 

 

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-2055#1/04.10.2016г. реализацията 

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

община Момчилград и село Груево, 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, като за 14-дневния срок не 

са постъпили възражения, мнения и становища. Предоставено е копие от информацията по 

Приложение 2 на кмета община Момчилград и село Груево. С писмо изх. № 3200-

82/05.10.2016г. Община Момчилград уведомява РИОСВ-Хасково за начина и мястото на 

обявяване на информацията по Приложение №2 и че в законно установения срок не са 

постъпили жалби и възражения относно разглежданото инвестиционното предложение. 

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

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

предложение. 

 

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

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

разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. 

2. Да се създаде и поддържа досие на хладилните и/или климатични инсталации, 

съгласно приложение № 3 в съответствие с изискванията на чл.30, ал.1 и 2 от Наредба за 

установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 842/2006 (заменен от Регламент (ЕС) 

№ 517/2014) относно някои флуорирани парникови газове, в което да се отразява 

периодичността на проверките за херметичност от квалифицирани лица, притежаващи 

документ за правоспособност, издаден от Българската браншова камара по машиностроене, 

гр.София. 

3. Ежегодно да се изготвя и актуализира информация за хладилното и/или климатично 

оборудване съгласно формата по приложение № 6 във връзка с изискванията на чл.36,ал.1 и 2 от 

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 842/2006 (заменен от 

Регламент (ЕС) № 517/2014) относно някои флуорирани парникови газове. 

4. Водоплътната яма за отпадни води да отговаря на изискванията за изграждане на 

водонепропусклива изгребна яма, с необходимата хидроизолация, с достатъчен обем за 

акумулиране на определеното количество отпадъчни води. Съоръжението да се поддържа в 

добро състояние и да се осъществява периодична проверка и ремонт при необходимост. 

5. Отделената суроватка да се използва за храна на животните. Да не се допуска 

смесване на суроватката с формираните отпадъчни води или изхвърлянето й във водни обекти 

или върху почвена повърхност. 

6. Да се сключи и изпълнява договор с ,,В и К“ООД, Кърджали за периодично 

изчерпване на отпадъчните води от водоплътната яма и извозването им за пречистване в 

съществуваща ГПСОВ. 

7. Да се води дневник за предадените за третиране в ГПСОВ количества отпадъчни 

води. За доказване на предадените количества да се съхраняват и представят при поискване 

съответните счетоводни документи.  

 

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 
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не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата 

нормативна уредба по околна среда. 

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 осъществяването 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. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите – Хасково 

 

 

Дата: 18.10.2016г. 


