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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 09.05.2016 г.
Решение № СМ-008-ПР/2016г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване 
на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Кравеферма за 150 дойни крави”, в 
ПИ 021034, м. „Дерето-Белишка река“, землище на с.Борово, община Лъки, обл. 
Пловдив, с възложител: Чавдар Валентинов Симеонов - 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 
09.05.2016 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 09.05.2016г.) 
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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-008-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 ИБР – Пловдив и РЗИ 
– Пловдив. 

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

инвестиционно предложение: „Кравеферма за 150 дойни крави”, в ПИ 021034, м. 
„Дерето-Белишка река“, землище на с.Борово, община Лъки, обл. Пловдив, 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: Чавдар Валентинов Симеонов,  

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ферма за свободно 

боксово отглеждане на крави, разположена в ПИ 021034, м. „Дерето-Белишка река“, 
землище на с.Борово, община Лъки, обл. Пловдив, с обща площ 4582 кв.м. Във 
фермата ще се отглеждат 150 млечни крави. Общата годишна производителност на 
кравефермата се предвижда да бъде около 550 т/г мляко. Инвестиционното 
предложение е за ново строителство и предвижда изграждане на следните 
помещения: хале с боксове за кравите, помещения за доилно-млечен блок, битова 
част и офис, торова яма. Торовата яма ще бъде стоманобетонова, водоплътна, с 
обем около 1100 куб.м. Почистването на торовата маса ще бъде сухо. Битовите 
отпадъчни води ще се заустват в изгребна яма, като същите ще се извозват 
периодично по договор с лицензиран оператор. Вода за питейно-битови нужди, за 
водопой на кравите и за измиване на съоръженията в доилното ще се доставя с 
цистерна, която ще се пълни от узаконен водоизточник за обществено 
водоснабдяване и по специално от водопроводната мрежа на гр.Лъки. Не се 
предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура, тъй като имотът, в чийто граници ще се реализира предложението, 
граничи със съществуващ полски път.  
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Инвестиционното предложение и предвидените в него дейности попадат в 
обхвата на т.1, буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни 
предложения, невключени в приложение 1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 
1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с което е изискано да се 
проведе процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС ( обн., ДВ, бр. 73 
от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка 
за съвместимост. 

Инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия 
по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени 
зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: 

- BG0001031 „Родопи-Средни” 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.) 

- BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 
РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.) 

От направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата 
за ОС е установено, че предвидените дейности в инвестиционното предложение са 
допустими спрямо режима на защитена зона BG0002073 „Добростан” обявена със 
Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ 
бр.47/2010 г.).  

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 горепосочените защитени зони от мрежата на „Натура 2000”. 

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от 
Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно 
допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в 
утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 
(ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, с изх. № КД-04-
121/14.04.2016г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на 
целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите. 

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС е проведена 
консултация с РЗИ – Пловдив. Изразено е писмено становище, че предвид 
местоположението и характера на инвестиционното предложение при спазване на 
нормативното законодателство и здравословни и безопасни условия на труд не се 
очаква да възникне риск за здравето на хората. 

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 ново строителство и предвижда 
изграждане кравеферма, включваща следните помещения: хале с боксове за 
кравите, помещения за доилно-млечен блок, битова част и офис, торова яма. 
Кравите ще се отглеждат в хале /с боксове/ с площ 1000 кв.м., изградено от метална 
носеща конструкция. Кравите ще се отглеждат свободно, пасищно. Предвижда се 
производството на около 550т. мляко годишно. 
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2. Торовата яма ще е стоманобетонна, водоплътна с обем около 1100 куб.м. 
Торохранилището ще бъде с размери достатъчни да съхрани животинския отпадък 
за минимум 4 месеца. Почистването на торовата маса ще бъде сухо и не е 
съпроводено с формиране на отпадъчни води. Получената торова маса ще се
използва изцяло за наторяване на земеделски земи.  

3. Съгласно становище с Изх.№619/11.03.2016г., на „ВиК” ЕООД Пловдив, 
поради отдалечеността на имота от водоснабдителна и канализационна система, не 
може да се осигури питейна вода за имота и заустване на отпадъчни води. 
Водоснабдяването за питейни нужди по време на експлоатация ще се осъществява 
от диспенсери. Изчислени са следните необходими водни количества: вода за 
питейно - битови нужди на персонала-0,2 куб.м/ден; 73 куб.м/год. - общо 146 
куб.м/год.; за водопой на кравите - 6 куб.м/ден; 2190 куб.м/год.; за измиване на 
съоръженията в доилното-0,2куб.м/ден; 73 куб.м/год. 

4. Битовите отпадъчни води, формирани от дейността на фермата, ще се 
заустват в изгребна яма, ситуирана в границите на имота. Ямата ще се почиства 
периодично от лицензиран оператор. 

5. За енергийните нужди на обекта ще се използва електроенергия доставяна 
посредством електропроводно отклонение от въздушна линия ниско напрежение 
преминаваща в близост до имота. 

6. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура, тъй като имотът, в чийто граници ще се реализира предложението, 
граничи със съществуващ полски път.  

7. 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. 

8. Генерираните отпадъци ще се третират съгласно действащото екологично 
законодателство. 

9. Инвестиционното предложение няма връзка и не се кумулира с други 
инвестиционни предложения в района. 

10. Предложената алтернатива е оптимална по отношение на използване 
на съществуващата инфраструктура и условията за реализиране на 
инвестиционното предложение. 

11. 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 ще се реализира в имот с идентификатор 
021034, м. „Дерето-Белишка река“, землище на с.Борово, община Лъки, обл. 
Пловдив, с обща площ 4582 кв.м. Имотът е собственост на възложителя. 
Разположен е извън населеното място (на около 7 км от с. Борово). Съгласно 
представена скица на поземления имот, територията в чийто граници ще се 
реализира предложението е земеделска, с начин на трайно ползване – нива. 

2. Всички дейности, включени в предложението ще се извършват в границите 
на имота, отреден за неговата реализация. Не се предвижда строителство на 
временни обекти. 

3. Съгласно становище, с изх. № КД-04-121/14.04.2016г., на БД ИБР – Пловдив, 
предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на 
целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.  

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



4/6

5. 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. Реализирането на инвестиционното предложение няма да наруши целостта, 
структурата, функциите и природозащитните цели на защитени зони BG0001031 
„Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”, тъй като ще се засегне незначителен 
процент от площта на двете зони: 0,0002% за защитена зона „Родопи-Средни“ и 
0,00005% в периферията на защитена зона „Добростан“.  

2. Съобразно извършена проверка чрез информационната система за 
защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, с реализацията на 
инвестиционното предложение не се засягат природни местообитания, предмет на 
опазване в защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни”, поради което не се очаква 
да се предизвика унищожаване, увреждане, фрагментиране и трансформиране на 
такива, както и загуба на площ от природни местообитания.  

3. Предвиденото застрояване попада в обхвата на потенциални и оптимални 
местообитания на видове от фауната, предмет на опазване в защитена зона 
BG0001031 „Родопи-Средни”. Предвид местоположението на имота, в чийто граници 
ще се реализира предложението, наличието на съпътстваща техническа 
инфраструктура до обекта, както и характера на засегната територия (земеделска 
земя, с начин на трайно ползване – нива), няма вероятност да се засегнат в 
значителна степен местообитанията на видовете животни, предмет на опазване в 
зоната. Не се очаква дълготрайно и необратимо негативно въздействие върху 
видовия състав на характерната за района дива флора и фауна, предмет на 
опазване в двете защитени зони, респективно до намаляване на числеността и 
плътността на популациите им. 

4. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да 
доведе до значителна по степен фрагментация на местообитания спрямо 
първоначалното състояние, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение 
за видовете, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 2000. 

5. Усвояването на територията не предполага промяна в жизнено важни 
фактори, определящи функциите на местообитанията или екосистемите, използвани 
от видовете птици в сравнение с настоящия момент. Не се създава трайна 
преграда, която да фрагментира миграционни пътища на видове, както и не се 
очакват негативни въздействия, като унищожаване или дълготрайно и значително по 
степен безпокойство на видовете животни, вкл. птици, предмет на опазване в 
границите на защитените зони.  

6. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, 
които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване 
в границите на защитената зона. Генерираните отпадъци на обекта, вкл. отпадните 
води ще бъдат третирани съгласно действащата нормативната уредба. 

7. Възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими 
и в тази връзка не се очакват значителни негативни въздействия, като унищожаване 
или дълготрайно и значително по степен безпокойство на видовете, предмет на 
опазване в двете защитени зони, по време на строителството и експлоатацията на 
обекта.  

8. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните 
местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване 
в защитените зони, спрямо одобрените до момента други планове, проекти и 
инвестиционни предложения. 
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ІV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Съгласно писмо с изх.№ 2687/28.06.2016г. на РЗИ – Пловдив, е направено 
заключение, че предвид местоположението и характера на инвестиционното 
предложение при спазване на нормативното законодателство и здравословни и 
безопасни условия на труд не се очаква да възникне риск за здравето на хората. 

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

3. Съгласно писмо на БД ИБР – гр. Пловдив с изх. № КД-04-121/14.04.2016г., 
реализацията на предложението няма вероятност да окаже значимо негативно 
въздействие върху водите и водните екосистеми, като основен мотив за това е 
мащаба и характера на предложението. 

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

5.  При стриктно спазване на изискванията на екологичното законодателство и 
заложените мерки не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и 
факторите на околната среда. 

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

7. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие. 

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

1. Съгласно писмо на община Лъки с вх. №КПД-14-142-(13)/04.05.2016г., в 
периода 19.04.2016 г.–04.05.2016 г., е осигурен обществен достъп до информацията 
по приложение №2 от Наредбата по ОВОС на интернет страницата и 
информационното табло на общината. В писмата е посочено, че в 
законоустановения срок не са постъпвали възражения срещу реализацията на 
предложението. 

2. Съгласно писмо на кметство с. Борово, общ. Лъки с изх. №К-
203/04.05.2016г., в периода 19.04.2016 г.–04.05.2016 г. е осигурен обществен достъп 
до информацията по приложение №2 от Наредбата по ОВОС на информационното 
табло на центъра на селото. В писмата е посочено, че в законоустановения срок не 
са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението. 

3. Съгласно писмо на възложителя с вх.№ КПД-14-142-(13)/04.05.2016г., е 
уведомена обществеността за инвестиционното предложение и информацията по 
Приложение №2, чрез поставянето й на информационното табло в центъра на село 
Борово и в сградата на община Лъки. В писмото е посочено, че в 14 дневния срок за 
оповестяване, не са постъпвали възражения и предложения относно 
инвестиционното предложение. 

4. В срока на обявяванията и към настоящия момент в РИОСВ – Смолян не са 
постъпвали възражения срещу реализацията на предложението. 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

1. Да не се допуска замърсяване с битови и строителни отпадъци на съседни 
площи, както и повреждане и унищожаване на съществуващата в съседни терени 
тревиста, дървесна и храстова растителност. 

2. Да не се допуска съхранение на прясна оборска тор извън торовата яма, с 
цел недопускане замърсяване и увреждане на почвите.  

3. Да не се допуска навлизане на атмосферни води в торовата яма. 
4. Отпадъчните води от измиване на съоръженията в доилното помещение да 

се заустват в изгребна безоточна яма. 



5. Aa He ce AonycKa 3aMbpcffBaHe Ha noBrrpxHocTHoro t4 noA3eMHoro BoAHo rrno
or Aefixocrure no peaflt43l4paHe u eKcnnoaraqnn Ha npeAfloxeHnero.

6. l4arpe6nara eMa Aa 6rAe BogonnbrHa u nepnoA]4qHo Aa ce noqhcrBa or
nnqeH3npaH,,Bt4K' oneparop.

Hacronqoro peueHxe ce orHacR caMo 3a ttoHrp€rHo 3arBeHoro npegnoxeHxe x B noco{eH}rt My ttanaqxrer. Hacronuloro
pgueHxe He orMeHr 3aAbrlxeHrflTa Ha Bb3noxrrenf, 3a r3nbnHeH)re Ha ,3rcrBaHttra na 3aroxa 3a ona3aaHe Ha oronHaria
cpena /3OOC/ n Apyrvr cneqranHx 3aroHr x noA3axoxoBx HopmarxaHl arroBe ]r He iloxe Aa cnyxn Karo ocr{oBaHre 3a
ornalalre Ha orroaopHocrra cbrnacHo Aeficreaqara HopMarrBHa ypeA6a.

Ha ocnoEaxne ,fi.93, an.6 or 3OOC nplr npounHa Ha BL3noxxrenn, Ha napauerp]rre Ha rHBecrxrll,roHHoro np€AnoxeH]re
rlnr Ha Hnror or o6crorrencreata, npu [orro e rcAalleHo ]racroilqoro peueHrer Bb3noxxrenrr t,tnr HoB]rnr Bb3noxxrgn
rpn6ea cBoeapeMeHHo Aa yBeAoMx Pl,lOCB, rp. Cuonnx.

Ha ocxoaaxne rn.93, an.7 or 3OOG, xacronqoro perreHne ry6n npaBHo geicrere, aKo B cpor( 5 roArxr or Aarara Ha

,3AaBaHeTO My H9 e 3anoqHano ocLqecTBnBaHeTo Ha xHBecTxqxoHHoTo npeAnoxeHrg,
Peurexrero Moxe Aa 6uAe o6xanaaHo qpe3 Pl4OCB.Cuonnlr npeA Mrxncn pa Ha oKonlrara cpgAa x BoAxre hnn npeA

AAurxncrparxBeH cbA - rp.Cmonnx a ltl-Axeeer cpol( or cuo6qaeaxero My Ha 3axffisp€coBaHrre nrqa no poga Ha
AAurxrgrparxsHenpoqecyantrr KoA€Kc.

,[ara:09.05.2016r.
,a(4t
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r4HX. EKATEP]4HA rAg)tGBA
fiupexmop Ha PUOCB-Cuonnn
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