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СЪОБЩЕНИЕ  

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта 
от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 

инвестиционно предложение. 

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната 
среда и водите – Смолян съобщава за постановено на 03.11.2016 г. Решение №
СМ-016-ПР/2016г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) за инвестиционно предложение: „Овцеферма“, в ПИ 008033, м. „Атьов гроб“, 
землището на с. Фъргово, общ. Сатовча, обл. Благоевград, с възложител: Веселин 
Здравков Райков - да не се извършва ОВОС. Решението е поставено за обществен 
достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) на 
адрес ул. „Дичо Петров" №16, на 03.11.2016 г. за период от 14 дни. 

Решението се намира и в отдел „Превантивна дейност", дирекция 
„Контролна и превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за 
достъп до обществена информация. 

(публикувано на 03.11.2016г.)
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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-016-ПР/2016г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда 

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 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 Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, 
ал.4, във връзка с ал.3 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 (Наредба за ОС), писмена 
документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и 
по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на БД ЗБР – Благоевград и 
РЗИ – Благоевград. 

Р Е Ш И Х: 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 

инвестиционно предложение: за изграждане на „Овцеферма“, в ПИ 008033, м. „Атьов 
гроб“, землището на с. Фъргово, общ. Сатовча, обл. Благоевград, което няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и 
факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. 
възложител: Веселин Здравков Райков, с. Фъргово, общ. Сатовча, обл. Благоевград 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда отглеждане на 109 бр. овце в 

съществуваща сграда – овчарник, изградена в ПИ №008033, м. „Атьов 
гроб“,землище на с.Фъргово, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Имотът, в чийто 
граници ще се осъществява дейността е с площ 2,747 дка и начин на трайно 
ползване – нива. Намеренията на възложителя са свързани с отглеждане на овце за 
мляко, месо, вълна и агнета. Овчарникът е с разгъната застроена площ 300 кв.м и 
включва овцеферма и помещения за фураж. Пред постройката ще се обособи двор 
с хранителна площадка. Храненето на животните ще бъде оборно и пасищно. През 
зимните месеци животните ще се хранят с фураж, който ще се подава ръчно. 

Технологията на отглеждане на животните включва следните процеси: 
 Хранене – оборно и пасищно.  
 Поене - от водопойно корито, разположено встрани от хранителната 

площадка; 
 Доене – механизирано или ръчно; 
 Почистване – механизирано или ръчно. Торовата маса ще се събира в 

изолирано торохранилище, разположено в границите на имота и изградено 
съобразно нормативните изисквания – с водонепропусклив под и стени. След 
угниване на торовата маса, същата ще се използва за наторяване на земеделски 
земи. Обектът е водоснабден от водопроводната мрежа на с. Фъргово. 
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Формираните битово отпадъчни води ще се отвеждат в водоплътна изгребна яма, 
която ще се изгради в границите на имота и ще се почиства периодично от 
лицензиран оператор. 

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, 
т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, 
невключени в приложение 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите 
на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от 
Закона за биологичното разнообразие и 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, поради което подлежи на оценка за съвместимост. 

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, 
не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: 
BG0001030 „Родопи западни” за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 
661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 2,08 км. 

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение 
върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на 
представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по 
ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящето инвестиционно 
предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), 
предмет на опазване в горепосочената защитена зона. 

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от 
Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Пловдив (БД ЗБР), относно 
допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в 
утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район 
(ПУРБ на ЗБР). 

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС е проведена 
консултация с РЗИ – Благоевград.  

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. Сградата за отглеждане на овце представлява паянтова едноетажна 
постройкасъс застроена площ 300 кв.м и капацитет за отглеждане на 109 бр.овце. 
Към нея се предвижда да се обособи двор за разходка и хранителна площадка.  

2. Дейностите по отглеждане на овцете са свързани с добиване на мляко, месо, 
вълна и агнета. Храненето на животните ще бъде оборно и пасищно. През зимните 
месеци животните ще се хранят с фураж, който ще се подава ръчно. Поенето ще се 
извършва от водопойно корито, разположено встрани от хранителната площадка. 
Доенето ще се извършва механизирано или ръчно. 

3. Почистването на торовата маса ще се извършва механизирано или ръчно. 
Торовата маса ще се събира в изолирано торохранилище, разположено в границите 
на имота и изградено съобразно нормативните изисквания – с водонепропусклив 
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под и стени. След угниване на торовата маса, същата ще се използва за наторяване 
на земеделски земи. Обектът е водоснабден от водопроводната мрежа на с. 
Фъргово.  

4. Формираните битово отпадъчни води ще се отвеждат в водоплътна изгребна 
яма, която ще се изгради в границите на имота и ще се почиства периодично от 
лицензиран оператор. 

5. Снабдяването на обекта с ел.енергия ще се осъществи от централната 
електроснабдителна мрежа. 

6. Имотът ще бъде захранен с вода, за питейно битови и противопожарни 
нужди от съществуващата водопроводна мрежа на с. Фъргово. 

7. Инвестиционното предложение не е във взаимовръзка и не се кумулира с 
други предложения с подобен характер в района. 

8. Отчитайки характера на предложението и включените в него дейности и 
процеси не се очаква замърсяване и дискомфорт върху околната среда. 

9. Всички дейности на площадката ще се извършват по начин, който не допуска 
излъчване на шум в околната среда над граничните стойности. 

10. При реализация на дейността не съществува риск от инциденти при 
стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност 
на труда. 

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 предвижда отглеждане на 109 бр. овце в 
съществуваща сграда – овчарник, изградена в ПИ №008033, м. „Атьов 
гроб“,землище на с.Фъргово, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Имотът, в чийто 
граници ще се осъществява дейността е с площ 2,747 дка и начин на трайно 
ползване – нива. Намира се на около 170 м североизточно от с. Фъргово и на около 
3.9 км югозападно от с. Сатовча. 

2. С реализацията на предложението не се налага изграждане на нова или 
промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотът се намира в близост до 
съществуващ полски път. 

3. Изборът на местоположението на инвестиционното предложение е направен 
съобразно собствеността върху терена, както и наличие на постройка – овчарник и 
подходящи природни условия. 

4. Не се предвиждат други дейности, освен предвидените в така заявеното 
инвестиционно предложение. Всички дейности ще се извършват в границите на 
терена, отреден за неговата реализация.  

5. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при 
строителството и експлоатацията на обекта. 

6. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района 
не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложени в 
съгласувателните документи на специализираните компетентни органи. 

ІІІ. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна 
среда: 

1. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради 
което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и 
фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. 
птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и 
върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи Западни”. 

2. Предвид местоположението и характерът на предложението, няма 
вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
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значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и прекъсване на 
биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 
2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на 
местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената 
защитена зона. 

3. Отчитайки местоположението на инвестиционното предложение спрямо най-
близко разположената защитена зона (около 2 км) и характерът на предвидените 
дейности не се предполага генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и 
количества, които да окажат отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-
близко разположената защитена зона, включително и безпокойство на видове. 

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, 
вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо 
процедирани и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или 
инвестиционни предложения.  

ІV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Съгласно полученото писмо, с вх.№ КПД-14-491-(13)/26.10.2016г. на РЗИ – 
Благоевград, е изразено писмено становище, че при спазване на разпоредбите на 
чл.6 и приложението към него от Наредба №2 за опазване на водите от нитрати от 
земеделски източници (обн. ДВ, бр. 27/2008г., изм. ДВ, бр.97/2011 г.), не се очаква 
възникване на здравен риск от реализацията на предложението и за него не е 
необходимо извършване на ОВОС. 

2. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение 
ще бъде ограничен и локален в рамките на имота. 

3. Съобразено с полученото становище с изх. № П-01-280/21.07.2016г. на БД 
ЗБР - Благоевград, предложението е допустимо от гледна точка на постигане на 
целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите. 
При реализацията на предложението не се очаква негативно въздействие върху 
водите в района значимо увеличаване на въздействието върху водите и водните 
екосистеми, с основен мотив отсъствието на директно заустване на отпадъчни води 
и при задължително спазване на предложените условия в становището. 

4. При стриктно спазване на предложените мерки за ограничаване на 
въздействията върху околната среда, при строителството и експлоатацията на 
обекта не се очаква значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

5. Продължителността на въздействие съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта. 

6. По време на експлоатацията на обекта, въздействията могат да се 
определят като локални, обратими и управляеми. 

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

1. Съгласно писмо с вх. № КПД-14-491-(7)/19.08.2016г. на Кмета на община 
Сатовча, обл. Благоевград е осигурен обществен достъп до информацията по 
Приложение №2 от Наредбата по ОВОС на интернет страницата и 
информационното табло на общината за период от 29.07.2016 г. – 12.08.2016 г. В 
резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма 
постъпили становища /възражения/мнения и др. от заинтересовани 
лица/организации. 

2. Съгласно писмо с вх. № КПД-14-491-(15)/02.11.2016г. на Кмета на кметство 
Фъргово, община Сатовча, обл. Благоевград е осигурен обществен достъп до 



ilH$opMaLlhflra no flprnoxeHrae Ns2 or Hapeg6ara no OBOC Ha nHrepHer crpaHnUa'ra n

nH$opuaqr,4oHHoro ra6no na o6qrnara 3a nepno4 or 01.08.2016 r. - 18.08.2016 r. B
pe3ynrar ' or oct,trypeHuF 14-4HeaeH o6r.qecreeH Aocrbn Ao mn$oprrraqnnra HFMa

nocrbnhnn craHoqnula /euepaxeHvnlwaesnn n flp. or 3ailHTepecoBaHh
nrqa/opraHV3aLIAVi.

3. Curnacso nracnro c BX. Ne Kn[-1 4-491-(14)102.11.2016r., Bb3noxr4rener e
o6senn ransopnlraqnnra no nphnoxeHne Ns2 or Hapeg6ara 3a OBOC Ha

ranQoprvraqnoHHoro ra6no B KMercrBo Ouproao, o6r4rHa Caroeqa, o6n. SnaroeBrpaA 3a
nepho,qa or 01.08,2016r-, - 18.08.2016r. B pe3ynrar or ocilrypeHnfl o6qecreeH iqocrbn
Ao uHSopnaaqunra He ca nocrbnBanu Bb3paxe+ttfl wlnnv craHoBr4qa or Apyru
3a u HTepeco Ba H fi n n qa/op ra HtrcaLlvtA KbM Bb3n oxilTenff T.

4. B cpoxa Ha o6ReflBaHero u KbM Hacroqulhn MoMeHT e PilOCB - CuonsH He ca
nocTbnBafl 1/ Bb3paxeHhrr cpeu_ly peanu3aLlnflfa Ha npeEnoxeHilero.

nPr n3nbnHEHilE HA CnEEHI4TE YGflOBl4f :

1. Aa He ce AonycKa 3aMbpcnBaHe Ha noBbpxHocrHhre r nog3eMHil Bo,.qn or
gerZHocrrre no peanil3hpaHe 14 eKcnnoarallilF Ha npeAfloxeHhero.

2.!a ce cKflloqil AoroBop c flr4lleH3ilpaHa Snprua 3a cBoeBpeMeHHo l43Bo3BaHe Ha

orna4bqHilTe BoAr4 Ao Br,rK oneparop, eKcnnoarilpaul cenuu1Ha KaHanh3alliloHHa Mpexa
3a npheMaHe n npeqilcTBaHe Ha oTna,qbl{HilTe BoAt4;

3.Aa He ce ,qonycKa HepernaMeHTnpaHo il3xBbpnFHe Ha o6opcxa rop vt

3aMbpcFBaHe Ha noqBnTe.

Hacmont4omo peueHue ce omHacs caMo 3a KoHKpemHo 3aseeHomo npednoxenue
u e nocoqeHufl My Kanaqumem. Hacmoat4omo peueHue He omMeHfl sadunxeuusma Ha
eb3no)Kumeng 3a u3flbflHeHue Ha u3ucKeaHunma Ha 3axona sa ona3eaHe Ha oKonHama
cpeda /3OOC/ u dpyeu cflerr,uaflHu 3aKoHu u nodsaxoHoeu HopMamueHu aKmoae u He
Mo)Ke da cnyKu Kamo ocHoeaHue 3a omnadaue Ha omeoeopHocmma cbenacHo
de(tc m e at4am a HopMam ue H a ypedda.

Ha ocHoeaHue un.93, an.6 om 3OOC npu npoMflHa Ha eb3no)Kumenfl, Ha
flapaMempume Ha uHeecmuquoHHomo npednoxenue unu Ha HsKou om
o6cmosmencmeama, npu Koumo e usdadeuo Hacmosr4omo peaaeHue, eb3noKumenflm
unu Hoeuem a'b3noKumefl mpn6ea ceoeepeMenno da yeedouu PUOCB, ep. Cuonnn.

ITpu xoncmamupaHe Heu3nbflHeHue Ha ycnoeuflma u MepKume e peueHuemo,
euHoeHume nuqa Hocflm omeoeopHocm no un. 166, m. 2 om 3axona 3a ona3eaHe Ha
oKonHama cpeda.

Ha ocHoeaHue un.93, an.7 om 3OOC, Hacmontqomo peueHue ey6u npaeHo
deilcmeue, aKo e cpox 5 eodunu om damama Ha usdaeanemo My He e 3afloqHaflo
ocbw,ecmefleaHemo Ha uHeecmuquoHHomo npednoxeHue.

Peueuuemo Morrc da 6ude o6xaneauo epe3 PUOCB-CMorrflH nped Munucmupa Ha
oKonHama cpeda u eodume u/unu nped AdmunucmpamueeH cud - ep.Cmonnn e 14-dneeen
cpoK om cuodt4aeaHemo My Ha sauHmepecoeaHume nu4a flo peda Ha
Ad u u n u c m p am u e H o-n p o qecyafl u us xo dexc.

flara:03. 11 .2016r.

;n/
14 HX. E KATEP]4 HA TAEXE#A
flupexmop ua PI4OCB-Cuonsu
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