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Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я  
Министерство на околната среда и водите 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 9 - ПР / 2012г. 

 

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, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и представената писмена документация от 
инвеститора по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 31 ал. 4 и ал.6 от Закон 
за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 8, т. 2, чл. 40 ал. 4 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 (ПМС 
201/31.08.2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.)  
 

Р Е Ш И Х  
  
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за  
инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма за свободно боксово 
отглеждане на 50 броя крави за мляко с телета”, в имоти с №№ 001005, 001009, 001018, 
001019, землище на с. Книжовник, общ. Хасково, обл. Хасково, което няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона 
по НАТУРА 2000 “Остър Камък” BG 0001034 за опазване на природните местообитания  
възложител: Ирфан Юсеин Халил 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кравеферма за свободно боксово 
отглеждане на 50 броя крави за мляко с телета, в землище на с. Книжовник, общ. Хасково. 
Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти с №№ 001005, 001009, 001018, 
001019 по плана на с. Книжовник, общ. Хасково, които са собственост на възложителя.  
С инвестиционното предложение възложителят - Ирфан Юсеин Халил ще кандидатства за 
финансиране по Европейските програми за развитие на селските райони.  
Предвижда се сграда за крави и сграда за телета с битови помещения и санитарен възел, 
сеновал, склад за фураж и торова площадка. 
Кравефермата ще има постоянна ограда с височина не по-малка от 150см осигуряваща 
безопасността на обекта и здравното благополучие на животните. Кравефермата е 
проектирана така, че на входа са разположени дезинфекционна площадка за транспортни 
средства с дължина 700см и с дълбочина на ваната за дезинфекционен разтвор 30см, 
дезинфекционна пътека за хора, представена от пътека с дължина не по-малка от 80 см и 
мивка за измиване и дезинфекция на ръцете, контейнер за СРМ – специфично рискови 
материали /служи за временно съхранение на труповете на умрели животни до предаването 
им на екарисажната кола/. 
Кравите ще се отглеждат свободно боксово в индивидуални боксове. При този начин на 
отглеждане кравите могат да се придвижват свободно и да осъществяват контакт с другите 
животни. При свободното отглеждане са обособени зони за почивка, движение, доене и 
хранене, вътре в сградата. Телетата ще се отглеждат свободно групово, като в сградата за 
телета са предвидени родилни и изолационни боксове.  
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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 физиологичното състояние на 
животните.  
За съхранение на оборския тор ще се използва водонепропускливо корозионно-устойчиво 
торохранилище с правоъгълна форма и водоустойчиво дъно, което не позволява проникване 
в почвата или замърсяване на водоизточници с отделената торова маса. Обема на 
торохранилището е определен от вида и броя на животните, технологията на отглеждане, 
продължителността на оборния период на отглеждане, от ефективността на използване на 
средствата за механизация, също и от необходимата степен на узряване на торовата маса 
преди тя да се внесе в почвата. Торохранилището ще се освобождава от торовата маса 
съхранявана в него, чрез изпомпване от цистерна за течен тор с обем 10-12 куб.м, 
агрегатирана към колесен трактор. Изпразването на тороема от цистерната ще става 
ежедневно или сезонно в зависимост от метеорологичните условия, състоянието и 
развитието на културите върху земеделските площи като се спазват и забранените за 
торене периоди. С помощта на цистерната, течната (разредена) торова маса се 
транспортира и разпръсква до собствени или арендувани земеделски площи. Ще бъде 
използвана наличната инфраструктура на района.  
Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на Закона за 
опазване на околната среда (т.1, д) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. 
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и 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. с Постановление № 227 от 7 
октомври 2010г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за 
съвместимост и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от 
ОВОС и 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 свободно боксово отглеждане на 50 броя крави за мляко с телета в 
землище на с. Книжовник, общ. Хасково. Инвестиционното предложение ще се 
реализира в имоти с №№ 001005, 001009, 001018, 001019 по плана на с. Книжовник, 
общ. Хасково.  

 Кравите ще се отглеждат свободно боксово в индивидуални боксове, като ще бъдат 
обособени зони за почивка, движение, доене и хранене вътре в сградата. 

 В РИОСВ – Хасково са постъпвали други сходни инвестиционни предложения за 
разглеждания район. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на 
инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че площадката на обекта е 
съгласувана с РЗИ – Хасково и са взети мерки за намаляване на отрицателните 
въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от 
въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. 
кумулиранe с други сходни предложения.  

 По време на реализация на инвестиционното предложение и при експлоатация на 
площадката ще бъдат използвани стандартни строителни материали и вода. 
Реализирането на предложението не налага необходимост от нова или промяна на 
съществуващата пътна инфраструктура. Транспортния достъп до обекта е осигурен 
от полски пътища, минаващи около имотите.  

 Торохранилището ще се изгради от корозионноустойчиво, неводопропускливи под и 
стени /бетон/ и ще се изгради по начин, който да не позволява проникване на течност 
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в почвата или замърсяване на водоизточниците. Размерът на торохранилището ще 
бъде 14м ширина, 14м дължина и 2.50м дълбочина или общ обем 490 куб.м. -
достатъчен за поемане на отделената торова маса.  

 Изпразването на тороема от цистерната може да става ежедневно или сезонно в 
зависимост от метеорологичните условия, състоянието и развитието на културите 
върху земеделските площи като се спазват и забранените за торене периоди. С 
помощта на цистерната, течната (разредена) торова маса се транспортира и 
разпръсква до собствени или арендувани земеделски площи. 

 Строителните и битови отпадъци ще се събират разделно и ще се извозват 
периодично на съответните депа за строителни и битови отпадъци.  

 Настилките в района на кравефермата ще са водонепропускливи - асфалтови. Ще се 
предвиди съхранение на отпадъците във водоплътни съоръжения за отлежаване. 
Рискът от разливи и други аварийни ситуации ще бъде минимизиран с провеждане на 
предварителен инструктаж на работещите и спазване на правилата за безопасна 
работа. Периодично ще се почистват районите около работните участъци. Ще се 
извърши обозначаване на местата за съхранение с необходимите заграждения. 
Стриктно спазване на противопожарни и санитарно-хигиенни изисквания и норми. 

  
 
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: 
 

 Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти с №№ 001005, 001018, 
001019 землище на с. Книжовник, общ. Хасково, с обща площ 10.601 дка, собственост 
на възложителя, съгласно нотариален акт за покупко – продажба и начин на трайно 
ползване – др. производителна база и животновъдна ферма. Имот с № 001009, 
землище на с. Книжовник, общ. Хасково с площ 5.214 дка е собственост на държавен 
поземлен фонд, но намиращия се в имота краварник с площ 1040 кв.м е собственост 
на Ирфан Юсеин Халил.  

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

 В резултата 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: 
 

Преценката по чл.39, ал.3 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от съществено 
отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху близко разположената 
ЗЗ “Остър камък” BG 0001034 за опазване на природните местообитания, поради следните 
мотиви: 

 Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кравеферма за свободно 
боксово отглеждане на 50 броя крави за мляко с телета. Имотите, върху които ще се 
реализира инвестиционното предложение са с начин на трайно ползване - др. 
производствена база и животновъдна ферма. Обектът ще заема цялата площ на 
имотите и се намира извън регулационната граница на с. Книжовник. 

 Генерираните при строителството отпадъци ще се депонират в регламентираното 
депо на община Хасково. Битовите отпадъците ще се депонират на депо за битови 
отпадъци. За отделената торова маса ще бъде изградено торище. Не е необходимо 
изграждането на нова пътна инфраструктура. 

 Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по ЗЗТ, не е в 
обхвата на защитени зони и характера му не предполага отрицателно въздействие 
върху близко разположените защитени зони или техни ключови елементи, както и 
отнемане на площи от местообитания, фрагментация на местообитания или 
популации на видове, безпокойство или унищожаване на видове и популациите им. 
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IV Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 
големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
 

 Териториалният обхват на въздействие ще бъде в рамките на разглежданата 
площадка.  

 При експлоатацията на кравефермата не се предполага риска за здравето на 
населението, съгласно становище изх. № РД-02-2555/21.12.2011г. на РЗИ Хасково.  

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, не е свързано с емисии във въздуха, водите и почвите.  

 Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта и ще бъде постоянно. 

 
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии:  
 
Възложителят е уведомил за намерението си община Хасково с писмо вх. № 94 И-2032-
1/5.12.2011г., както и кметството на с. Книжовник с писмо вх. № 15/21.11.2011г. 
Засегнатото население е уведомено, чрез обява във вестник „Новинар юг” от 29.11. 
2011г.  

 
При спазване на следните условия: 

 
 
1. Да бъдат спазвани изискванията на Програмата от мерки за ограничаване и 
предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони, по 
отношение на съхраняването оборския тор, поради местоположението на инвестиционното 
предложение в нитратно уязвима зона, определена със Заповед №РД-930 от 25.10.10г на 
Министъра на околната среда и водите,.  
 
  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. 
 
За Директор РИОСВ: 
(инж. Л. Дайновски)  
Съгласно заповед за Упълномощаване  
№ 2/01.02.2012 на Директора на РИОСВ - Хасково  
 
Дата: 08.02.2012г. 


