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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 94 - 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), 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–

Хасково 

 

Р Е Ш И Х 

 

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

предложение: „Обособяване на ПИ № 130001 в землището на с. Елена, общ. Хасково за 

производствени нужди – за животновъдство и разширение на съществуваща кравеферма”, 

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

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

 

Възложител: П. Я. С. 

Местоположение: ПИ № 130001 в землището на с. Елена, общ. Хасково 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда обособяване на ПИ № 130001 в землището 

на с. Елена, общ. Хасково за производствени нужди – за животновъдство. 

Имотът е с площ 2,727 дка и е разположен в местност „Илес кър” в село Елена, Община 

Хасково. Имотът попада в територията на бившия стопански двор в село Елена. В него е 

разположена една сграда – склад с площ 570 м
2
, като имота и сградата се ползват за 

животновъдство. За дейността възниква нужда от допълнителни постройки и се предвижда 

предназначение на имота – за „Производствени нужди” – за животновъдство. 

За имота има съществуващо електроснабдяване. Присъединяването към 

електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД е със 

следните технически характеристики: предоставена мощност за обекта – 15 kW, брой фази – 

три, ниво на напрежение – 0,380 kV. 

Обектът е присъединен към водопроводната мрежа на село Елена, община Хасково. 

Изготвено е Задание за изготвяне на Подробен устройствен план – План за застроявне 

на имота. Заданието е разгледано с Протокол № 13/28.06.2016 г., точка 3 на Експертен съвет 

по устройство на територията в Община Хасково. 

В момента в имота се отглеждат между 60-80 броя крави, като след разширението броят 

им ще се увеличи за 100 броя. Съществуващата в имота селскостопанска сграда се запазва и се 

предвижда втора сграда на един етаж с малка височина, разположена изцяло по 

серевозападната граница на имота. В имота има възможност за допълнително застрояване, 

като сградите ще са свободно разположени, с малка височина до 10 м – „ниско, свободно” 

застрояване, етажност – 1 до 3 етажа. 
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Основните сгради и съоръжения, които се предвиждат са следните: 

 помещение за отглеждане на животни – за 100 броя крави - В помещението за 

отглеждане на животните ще има обособени места за 100 броя крави. Подът ще е от тухли или 

бетон. До леглата за кравите ще има осигурена поилка за доставяне на вода. Водата отговаря 

на изискванията за питейна вода. Пред леглата се разполага ясла. Оформя се хранителна 

пътека, по която става зареждането на яслите с фураж. Храненето е съобразно възрастовото и 

физиологично състояние на животните. Доенето ще се извършва механизирано с доилни 

апарати. Млякото ще се съхранява в отделно помещение. Непосредствено зад леглата на 

кравите се разполага торов канал и торова-технологична пътека, позволяваща придвижването 

на животните, на обслужващия персонал и техниката за почистване на торовата маса. 

 битов и санитарен възел за обслужващия персонал; 

 контейнер за специфично рискови материали, който служи за временно съхранение 

на труповете на умрели животни до предаването им на екарисажната кола; 

 родилен бокс и изолационно помещение; 

 склад за съхранение на комбиниран фураж и сеновал за слама и сено; 

 двор за разходка; 

 торищна площадка - Получената при отглеждането на кравите – течна и твърда тор 

ще се събира в торищна площадка за отлежаване и оттам ще се транспортира до полето. Към 

торищната площадка се обособява резервоар за поемане на течната тор – урината, утаена от 

общата торова маса в торището, също и замърсените с тор води от измиване на двора за 

разходка на животните. Обемите на съоръженията за торовата маса се оразмеряват за 

предвидения максимален брой 100 крави и необходимото технологично време за превръщане 

на торовата маса в биотор. Освобождаването на торовите съоръжения ще се извършва 

периодично. 

За битово-фекалните отпадъчни води, тъй като в непосредствена близост до имота няма 

канализационна мрежа, се предвижда да постъпват във водоплътен вкопан стоманобетонен 

резервоар, чийто капацитет ще позволява отпадъчните води да се изпомпват периодично със 

специализирана техника и да се транспортират до най-близката ПСОВ. 

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 

извършване на ОВОС. 

За реализиране на предложението е необходимо изработването на подробен 

устройствен план – план за застрояване ПУП–ПЗ. Съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 2 от 

ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или № 2, се 

изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2, се допуска 

провеждането на една от изискващите се оценки по реда на глава шеста от ЗООС, която в 

случая е процедурата по преценяване необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС). 

Въз основа на представената от възложителя информация и направената справка се 

установи, че имот № 130001 с площ 2,727, НТП стопански двор в землището на с. Елена, общ. 

Хасково, в който се предвижда отглеждане на животни 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 разположена до имота е защитена 

зона BG0001034 „Остър камък”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на 

природните местообитания. 

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. 
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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. Инвестиционното предложение ще се реализира в бивш стопански двор. За фазите 

на строителство и експлоатация ще се използва съществуваща инфраструктура. Предвид 

характеристиката и параметрите на животновъдния обект, не се очаква реализацията на 

инвестиционното намерение да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на 

околната среда. 

2. Строителството ще се изпълни по традиционен начин. При извършване на 

изкопните работи ще се отстрани и съхрани хумусния слой, който ще се използва при 

озеленяване на обекта. Земните маси и строителни отпадъци ще се събират и извозват до 

площадка за строителни отпадъци. Строителството ще се извършва с материали, отговарящи 

на БДС и съгласно изискванията за изпълнение на СМР. 

3. При експлоатацията на фермата, като отпадъчен продукт ще се генерират основно 

торови маси, които ще се използват за наторяване на земеделски земи. 

4. Реализацията на ИП не включва дейности, които биха довели до аварии и 

инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве. 

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. Имотът е разположен в бившия стопански двор на село Елена, граничи с местен 

път, полски пътища, стопански двор и има удобно разположение за извършване на 

планираната дейност. 

2. Очакваните отпадъчни продукти са във вид и количества, които не създават 

предпоставки регенеративната способност на природните ресурси в разглеждания район да 

бъде повлияна негативно. 

3. ИП не следва да попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници 

за ПБВ или на водоизточници на минерални води. 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Най- близко разположена до имота е защитена зона BG0001034 „Остър камък”, 

приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 

2. На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 

информация и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната 

степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 

популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона. 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

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

вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие върху 

компонентите на околната среда и здравето на хората. 

2. Очакваните потенциални въздействия са локални, постоянни и без значим 

характер. 

3. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-1519#1/27.10.2016г. на 

основание предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда не би следвало да има риск за човешкото 

здраве при реализиране на ИП при спазване на ветеринарномедицинските изисквания към 

животновъдните ферми. 
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4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 

границите на Република България. 

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

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кметство с. 

Елена и община Хасково, а чрез тях и засегнатото население. 

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

осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 чрез вестник „Хасковска 

Марица“, като за 14-дневния срок не са постъпили възражения, мнения и становища. 

Предоставени са копия от информацията по Приложение 2 на кметство с. Елена и община 

Хасково. С писмо рег. Индекс 94 П-2085-2#3/19.10.2016г. Община Хасково 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 

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. 

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. М. КОЛЕВА 

За Директор РИОСВ – Хасково 

Съгласно Заповед №84/04.11.2016г. 

 

Дата: 10.11.2016г. 


