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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 99 ПР/2016 г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

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), 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 и становища от РЗИ-Хасково и 
Община Маджарово  

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за изграждане на „Ферма за отглеждане на биологични говеда – месодайно 
направление“ в имот № 022177 в землище на с. Горно поле, общ. Маджарово, обл. Хасково, 

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 

 

възложители: Николай Василиев и Благовеста Василиева 

    

Кратко описание на инвестиционното предложение(ИП): 

Инвестиционното предложение е свързано с отглеждане по биологичен начин на крави-
майки и поголовие – месодайно направление. За целта се предвижда изграждане на обор за 
общо 235 броя крави, навес, торище и водоплътна изгребна яма. 

Технологичния процес се характеризира с машинно и ръчно обслужване и отглеждане 
на кравите. Животните в кравефермата ще се отглеждат на оборно-пасищен принцип, като 
през по-голямата част от годината ще се отглеждат и хранят свободно върху пасища, а през 
студените зимни месеци се предвижда животните да се отглеждат в предвидения за 
изграждане обор и прилежащия двор в имот № 022177, където ще се осигурят необходимите 
условия за отглеждане, хранене и поене на животните. 

Храненето на животните по време на престоя в обора ще се извършва, като храната се 
раздава върху централно разположената по дължина на сградата хранителна пътека. 
Достъпът до прясна вода ще се осигури от оборни групови поилки, като животните имат 
постоянен и неограничен достъп до прясна вода.  

Технологията за отглеждане на животните в обора предвижда подовете на груповите 
боксове за лежане да бъдат застлани с несменяема сламено-торова постеля, която е много 
мека, поради съставните си елементи и постелята наподобява сандвич.  

Предвижда се изграждане на стоманобетоново торище, където ще се събира твърдата 
оборска тор, почистена от торовата постеля. Получените количества твърда оборска тор 
престоява в обора, като несменяема сламено-торова постеля, където угнива на сухо в обора 
за период от три месеца преди да бъде почистена. Цялостното почистване на обора ще се 
извършва два пъти годишно от колесна техника (скрепери), като количествата торова маса се 
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прехвърлят за угниване на торищната площадка за период още от три месеца, преди да бъде 
неговото цялостно разхвърляне и оползотворяване на обработваемите земеделски площи и 
пасища, чрез специализирана техника през разрешения период.  

С инвестиционното предложение не се предвижда създаване на нова пътна 
инфраструктура. До имота има съществуващ полски път и транспортния достъп е осигурен.  

За обекта е определено място от КЕЦ Харманли за присъединяване към 
електроразпределителната мрежа: стълб 3 от ВЛ НН извод от трафопост Горно поле, извод 
СрН Тополово, подстанция Маджарово. 

Водоснабдяването на кравефермата ще се извърши съгласно указанията дадени от 
„ВиК“ ЕООД гр. Хасково с писмо №1508/16.08.2016 г. За целта е необходимо да бъде 
проектиран парцеларен план, специализирана план-схема на външно ВиК захранване и 
изготвяне на инвестиционен проект за външен водопровод, находящ се: по улична регулация 
от о.т. 7 през о.т. 2, о.т. 1 до о.т. 61 по плана на с. Горно поле, общ. Маджарово и извън 
регулацията на селото през имоти с номера 011164, 012007 и 022055. Проектирането ще бъде 
извършено по реда на чл. 150 от ЗУТ (комплексен проект), а изграждането, след това на 
обекта, ще бъде изпълнено съгласно одобрените инвестиционни проекти и Разрешението за 
строеж. 

 
Разглежданото инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д“ от 

Приложение № 2 на ЗООС и в съответствие с разпоредбата на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС 
подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
въздействието върху околната среда (ОВОС). 

 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че имот № 022177, с площ 17.723 дка, НТП нива в землището на с. Горно поле, общ. 
Маджарово, в който се предвижда изграждане на кравеферма и имоти №№ 011064, 012007 и 

022055, за които се предвижда изготвяне на парцеларен план за външно ВиК захранване не 

попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии, но попадат в обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от 
МС с Решение № 022/02.03.2007г. 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 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. 

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 
кравеферма в имот №022177, с площ 17.723 дка, НТП нива, изготвяне на парцеларен план за 
външно ВиК захранване по уличната регулация на с. Горно поле и през имоти №№ 011064, 
012007 и 022055 (НТП полски пътища) в землището на с. Горно поле, общ. Маджарово, няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 
популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона. 

 

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 включва: проектиране и изграждане на краварник за 

открито отглеждане на месодайни крави - метална конструкция с площ 1 800 кв.м., навес за 
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съхранение на сено и стопански инвентар - метална конструкция с площ 500 кв.м., торова 
площадка с площ 208 кв. м. и ажурна ограда, ограждаща имота в който ще се реализира ИП. 

2. По време на строителството първоначално ще се отдели хумусния хоризонт, който на 
следващ етап ще се използва за оформяне на ландшафта и озеленяването на имота. 
Поетапно ще бъдат изградени кравефермата, торището, водоплътната яма и навеса. 

3. Образуваните отпадъчни води ще бъдат предимно битови и ще се отвеждат в 
водоплътна изгребна яма, която ще бъде почиствана периодично от специализирана фирма 
на база сключен договор. 

4. Отпадъците, образувани по време на изграждането (строителни и битови отпадъци) и 
експлоатацията (битови отпадъци) на обекта ще бъдат третирани при спазване на 
разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

5. За целите на стопанството ще се изгради торова площадка, като капацитетът на 
торището ще бъде съобразен с броя животни и очакваните количества торова маса и ще бъде 
с обем от около 100,00 м

3
, което количество отговаря на обема, който се събира за период от 

три месеца. През този период събраната торова маса угнива първоначално в обора, като 
несменяема сламено-торова постеля, където се натрупва за период от три месеца, а след 
това и по време на престоя, след първото почистване за период от още три месеца, върху 
торището, което покрива нормативния период от шест месеца за угниване на твърда оборска 
тор преди използването й за наторяване на земеделски земи.  

6. Разхвърлянето на торта по обработваемите площи ще се извършва със 
специализирано ремарке за твърд оборски тор, теглено от трактор. С цел избягване на 
дифузно замърсяване извозването на торта по полетата ще се извършва на етапи, в 
зависимост от обработката на почвата. 

7. Предвидени са мерки за спазване на санитарните норми при отглеждане на 
животните – дезинфекция на транспортните средства и хората и ограждане на имота. 

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

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 № 022177 в землището на с. 

Горно поле, общ. Маджарово, обл. Хасково.  
2. Имотът е собственост на възложителите с обща площ 17.723 дка, с начин на трайно 

ползване нива. 
3. Разглеждания имот се намира в местността „ТОКАТЯ“ при граници и съседи: ниви - 

частна собственост и полски пътища – общинска собственост. 
4. За инвестиционното предложение в имот № 022177 в землището на с. Горно поле е 

получено становище от ОД Земеделие – Хасково за застрояване в земеделски земи, без 
промяна на предназначението. 

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

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1. Предвид, че имотът в който ще се реализира инвестиционното предложение е с НТП 

нива и в него не са установени местообитания, не се очаква реализацията на инвестиционното 
предложение да доведе до увреждане и/или унищожаване на природни местообитания 
предмет на опазване в защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 
целостта и кохерентността на защитена зона „Родопи Източни”, както и до увеличаване 
степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на 
биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната, т.к. е в близост 
до регулационните граници на с.Горно поле. 

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на 
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опазване в защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до 
момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

4. Не се очаква генерираните при реализация на инвестиционното предложение, вид и 
количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите съм момента, поради 
което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително 
увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитената 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 с изх. № РД-02-1258#8/09.11.2016 г. РЗИ-Хасково счита, че не 
би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното 
предложение.  

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, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителите са 

уведомили писмено Община Маджарово за своето инвестиционно предложение, а чрез нея и 
засегната общественост. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителите са 
осигурили обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обява във вестник за 
мястото и периода на достъп, като за четиринадесет дневния срок не са постъпили 
възражения, мнения и становища (получено писмо от възложителите с вх. № ПД-
341(7)/01.09.2016 г.).  

3. Предоставени са копия от информацията по Приложение 2 на кмета на Община 
Маджарово и кметство с. Горно поле. В резултат на извършеното оповестяване, в РИОСВ-
Хасково на 21.09.2016 г. е постъпило писмо от Община Маджарово с което уведомява, че за 
период от 30.08.2016 г. до 17.09.2016 г. е осигурен обществен достъп до информацията по 
Приложение № 2 в общината и кметството, като в този период е постъпила жалба от жители 
на село Горно поле по отношение на близостта на кравефермата до регулационните граници 
на селото и замърсяването с оборска тор, разпространението на неприятни миризми и 
насекоми. 

4. По повод постъпилата жалба се предприеха следните действия: 
4.1. На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС е поискано писмено 

становище от Община Маджарово по отношение на съответствието на инвестиционното 
предложение с Общинска наредба за реда и условията при отглеждане на животни. От 
общината е получено писмо с бележки и препоръки и уведомяват, че към настоящия момент 
няма приета „Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на 
територията на Община Маджарово“, които РИОСВ-Хасково е взела предвид при издаване на 
настоящото решение. 

4.2. Извършена е съвместна проверка с Община Маджарово, при която се установи че 
имотът се намира в непосредствена близост до регулационните граници на село Горно поле. В 
тази връзка е поискано от възложителя да представи точни разстояния замерени от геодезист 
от регулационните граници на село Горно поле до границата на имота, до мястото за 
изграждане на: сградата за кравеферма, торовата площадка и водоплътната изгребна яма.  

4.3. Получената допълнителна информация с точните разстояния е изпратена за 
становище по компетентност до РЗИ-Хасково. В тази връзка РЗИ изисква да се изготви  
Екологична Експертиза със Здравна оценка от независим експерт. 

4.4. Представената Екологична Експертиза със Здравна оценка е изпратена отново за 
становище до РЗИ-Хасково, въз основа на което РЗИ-Хасково изразява становище, че на 
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основание изготвената Екологична Експертиза със Здравна оценка от независим експерт и 
след запознаване с направените изводи в нея по отношение факторите и компонентите на 

околната среда в частта му разглеждащ здравно-хигиенните аспекти, не би следвало да има 

риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното предложение.   
 

До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково няма постъпили други 
жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. 

 
 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

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

разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. 
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 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: 15.11.2016 г. 

 

 
 


