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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 9 ПР/2016 г. 
 

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 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 
от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), 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 
(Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по 
приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, 
както и получено становище от РЗИ-Кърджали 

 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на животни, 
складови помещения и млекопреработвателно предприятие” в поземлен имот №003002, с 
площ 9.293 дка., НТП – нива, в землище на с. Соколино, общ. Момчилград, обл. Кърджали, 

което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната 
среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване 
в защитени зони и човешкото здраве 

 

възложител: Билял Адем 
 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 
Целта на настоящото инвестиционно предложение е за изграждане на производствени 

сгради с цел разширяване на дейността на съществуващо стопанство, в което ще се 
отглеждат млекодайни крави, юнички и телета, както и постройки, в които ще се съхраняват 
зърното и готовия фураж. С цел изхранване на животните с качествени фуражи в същата 
постройка ще се монтира и фуражна кухня, в която земеделския стопанин сам ще произвежда 
фуража. В отделна част от имота ще се изгради и млекопреработвателно предприятие, което 
ще преработва на първо време произведената от кравефермата продукция, с опция след 
време да се преработва мляко и от съседни ферми. В новоизградените сгради ще се 
отглеждат между 60-80 броя млекодайни крави, 40-60 юнички и около 40 малки телета. 
Млекопреработвателното предприятие на първо време ще преработва собствената си 
продукция, която е между 500-1000 литра на ден, а на по – късен етап е възможно и да се 
повиши производствения капацитет до 5000 литра/ден. Основните процеси при 
производството ще бъдат: пастьоризиране на сурово мляко, заквасване и производство на 
сирене, зреене на продукта, вакуумиране и съхранение в хладилни камери. Общата 
използвана площ няма да надхвърля 60% от площта на имота, който е с обща площ 9.293 дка.  

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура за нуждите на обекта. Достъпът до имота ще се осъществява по съществуващ 
полски път, собственост на общината. Снабдяването с вода ще става от водопровод 
преминаващ през територията на имота, обект на инвестиционното намерение. 

Захранването на обекта с електрическа енергия ще се осъществи от съществуващата 
кравеферма, базирана в съседeн имот, която е собственост на инвеститора. 
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Инвестиционното предложение представлява разширение и изменение на обект по 
Приложение № 2 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 7 буква „в” и т. 1 буква 
„д” от същото Приложение, поради което съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 
93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-
Хасково.  

Обхватът на предлаганите дейности не попада в границите на защитени територии 
по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на 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 1300 м). 

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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81 от 15.10.2010 г.) 

и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие и същата е проведена през процедурата за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС и отразена в настоящото решение.  

 

М О Т И В И: 

 

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. Инвестиционното предложение е за изграждане на производствени сгради с цел 

разширяване на дейността на съществуващо стопанство – кравеферма, което ще 
включва: административно битова част, обор за млечните крави и подрастващите 
животни, сеновал и складови помещения, торохранилище и млекопреработвателно 
предприятие. 

2. Капацитетът на млекопреработвателното предприятие ще бъде до 5 (пет) тона сурово 
мляко на ден за преработка и производство на млечни продукти (сирене, кашкавал). 

3. Строителството ще бъде изпълнено с метална конструкция с изолационни панели с 
пълнеж от пенополиуретан. Част от постройките ще се изпълнят монолитно, пригодени 
за дейностите, които ще се извършват след приключване на строителството. Обектът 
ще бъде ограден от комбинирана масивна и ажурна ограда, която ще възпрепятства 
свободното влизане на хора и животни в имота.  

4. Отпадъците, образувани по време на строителството и експлоатацията на обекта ще 
бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на 
отпадъците. 

5. Торовият отпадък образуван вследствие на отглеждане на животните ще се депонира в 
границите на имота в специално изградено торохранилище тип „торова лагуна”, с 
необходимия капацитет, съобразен с предвидения брой животни за отглеждане, което 
ще бъде изградено на предварително подготвена площадка. Торовият отпадък ще 
престоява за определен период в лагуната за угниване, след което периодично ще се 
изчерпва и ще се извозва за наторяване на селскостопански земи в определените за 
тази цел периоди. 

6. Всички формирани отпадъчни води – битови и производствени - ще се пречистват в 
модулна пречиствателна станция, след което ще се заустват във водоплътна изгребна 
яма. 

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. 
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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. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с № 003002, землище на с. 

Соколино, общ. Момчилград. Имотът е собственост на възложителя и е с начин на 
трайно ползване нива – десета категория. 

2. В съседен имот, който също е собственост на възложителя има изградена кравеферма, 
в която към момента се отглеждат животни.  

3. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

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

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:  
1. Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че ПИ № 003002, площ 9.293 дка, НТП нива в землището на с. Соколино, 
общ. Момчилград, в който се предвижда изграждане на селскостопанска постройка за 

отглеждане на животни, складови помещения и млекопреработвателно предприятие не 

попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. 

Най - близко до имота е разположена защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, 
приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания 
(приблизително 1300 м). 

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 изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на животни, 
складови помещения и млекопреработвателно предприятие в ПИ № 003002, площ 9.293 

дка, НТП нива в землището на с. Соколино, общ. Момчилград, няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации 
и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната близко разположена 
защитена зона. 

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 

процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 
предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху 
компонентите на околната среда. 

2. Съгласно становище на РЗИ-Кърджали с изх. № К-114#1/21.01.2016 г. реализацията на 
разглежданото инвестиционно предложение няма да предизвика поява на отрицателно 
въздействие върху хората и тяхното здраве. 

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация 
на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не 
се очаква трансгранично въздействие. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
1. Съгласно изискванията на чл. 4 от Наредбата за ОВОС възложителят е обявил на 

засегнатото население своето инвестиционно предложение, като е предоставил обяви в 
Община Момчилград и кметство с. Соколино. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил 
обществен достъп  до информацията по приложение № 2. В тази връзка е получено 
писмо в РИОСВ-Хасково от възложителя за начина и периода на обявяване и че в 
определения 14 дневен срок за изразяване на становища от заинтересовани лица няма 
изразени становища и постъпили възражения към инвестиционното предложение. 



 4 

3. Възложителят е предоставил изготвената информация по приложение № 2 на кмета на 
Община Момчилград и кмета на с. Соколино в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 
от Наредбата за ОВОС. В тази връзка: 

 Община Момчилград с писмо от 07.01.2016 г. уведомява РИОСВ-Хасково, че в 
определения период за обществен достъп на информацията по приложение № 2 не са 
постъпили жалби и възражения. 

 Кмета на с. Соколино с писмо от 13.01.2016 г. уведомява РИОСВ-Хасково, че в 
определения период за обществен достъп на информацията по приложение № 2 не са 
постъпили мнения, възражения или становища относно разглежданото инвестиционно 
предложение. 

4. До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ – Хасково няма постъпили жалби и 
възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. 

 

При спазване на следните условия: 

 
1. За битовите и производствени отпадъчни води да се изгради водоплътна яма с 

подходящ обем. За почистването на изгребната яма да се сключи договор с 
оторизирано за такава дейност юридическо лице. 

2. Торохранилището да бъде изградено с непропускащи стени и изградено по начин, който 
да предпазва изтичането на торова маса.  

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му обхват. 

Настоящото решение за „Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане 
на животни, складови помещения и млекопреработвателно предприятие” в поземлен имот 
№003002, с площ 9.293 дка., НТП – нива, в землище на с. Соколино, общ. Момчилград, обл. 
Кърджали не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на 
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. 

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 осъществяване 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. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково  
 
 
 

Дата: 28.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 
 


