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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 06.12.2016 г. Решение №
СМ-022-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 и фотоволтаична инсталация 
за собствени нужди“, в ПИ № 005455 и ПИ № 005456, в землището на с. Старцево, 
общ. Златоград, обл. Смолян с възложител: „ЕТ „МФ-Габриела Вежинова“, с. 
Старцево, П.К 4987, ул. „Дельо Войвода“ №34А, общ. Златоград, обл. Смолян - 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 07.12.2016 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 07.12.2016г.)
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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-022-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 
– Смолян. 

Р Е Ш И Х: 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 
инвестиционно предложение: „Кравеферма и фотоволтаична инсталация за 
собствени нужди“, в ПИ № 005455 и ПИ № 005456, в землището на с. Старцево, 
общ. Златоград, обл. Смолян, 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: „ЕТ „МФ-Габриела Вежинова“, с. Старцево, П.К 4987, ул. „Дельо 
Войвода“ №34А, общ. Златоград, обл. Смолян 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда реконструкция и пристройка на 

съществуваща сграда в кравеферма за вързано отглеждане на 28 броя крави за 
мляко. Предложението включва и монтаж на фотоволтаична инсталация за 
собствени нужди. Съгласно представена скица, ПИ 005455, м. „Горово“, землището 
на с. Старцево, общ. Златоград, обл. Смолян е с площ 0,800 дка и начин на трайно 
ползване – индивидуално застрояване. Имотът е предоставен на възложителя, 
съгласно договор за наем. За нуждите на предложението се предвижда:  

 помещение за вързано отглеждане на 28 броя крави с родилен бокс 
към нея с площ от 151 м2;

 помещение за приготвяне и съхранение на фураж с необходимото 
оборудване към него с площ 217,5 кв.м;  

 изолационен бокс с площ 9 м2;
 доставка и монтаж на доилна инсталация с централен млекопровод; 
 бетониран двор за разходка с площ 180 кв.м.; 



2/6

 торова площадка за съхранение на тор с площ 50 м2. Торохранилището 
ще се изгради в съседен на кравефермата имот № 005456. Подът ще бъде изграден 
от бетонова настилка с дебелина 10 см и наклон 2%. Ще бъде ограден с масивни 25 
см стоманобетонни стени.  

 Монтаж на фотоволтаична инсталация върху покрива на сградата за 
собствени нужди с мощност до 30 kW; 

Всички помещения ще са разположени в определена технологична 
последователност. Ще се осигурят отделни входове за постъпващи материали и за 
персонала. Кравефермата ще бъде оградена с ограда по външната имотна граница 
с височина около 1,80 м. Към обекта има съществуващ захранваш водопровод от 
водопроводната мрежа на с. Старцево. Необходимите водни количества са 1038,6 
M

3/г. Отпадъчните води ще се събират във водоплътна изгребна яма и ще се 
извозват от лицензиран оператор до съществуваща ПСОВ. Торовата маса, получена 
от дейността, ще се съхранява в открита вкопана торова площадка за отлежаване и 
след това ще се използва за наторяване на имоти, собственост на възложителя. 
Сградите в имота са присъединени към електроразпределителната мрежа на с. 
Старцево от стълб до имота. Предложението включва и изграждане на 
фотоволтаична инсталация за производство на енергия за собствени нужди. В 
обекта ще работят 2 души постоянен персонал. Достъпът до имота ще се 
осъществява чрез съществуващ път от север и изток. 

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 и не попада в границите на 
защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко 
разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище” 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.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 
96/2010г.) отстояща на около 1,79 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 горепосочените защитени зони от мрежата на „Натура 2000”. 

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

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС е проведена 
консултация с РЗИ – Смолян.  
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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 e свързано с реконструкция и пристройка на 
съществуваща сграда в кравеферма за вързано отглеждане на 28 броя крави за 
мляко. За нуждите на предложението се предвижда:  

 Помещение за вързано отглеждане на 28 броя крави с родилен бокс 
към нея с площ от 151 м2. При вързаното отглеждане мястото за почивка и за 
хранене е едно и също. Кравите ще са разположени в два реда, фиксирани в легло, 
което има ясла в предния край и торова пътека в задния край. 

 Помещение за приготвяне и съхранение на фураж с необходимото 
оборудване към него с площ 217,5 кв.м. Раздаването на фуража ще се извършва 
механизирано, посредством фуражораздаващо ремарке през специални отвори от 
втория етаж на сградата.  

 Изолационен бокс с площ 9 м2;
 Доставка и монтаж на доилна инсталация с централен 

млекопровод;Доенето на животните ще се извършва двукратно на място. Млякото 
посредством тръбопроводи ще се транспортира до хладилен танк. 

 Бетониран двор за разходка с площ 180 кв.м; 
 Торова площадка за съхранение на тор с площ 50 м2. Подът ще бъде 

изграден от бетонова настилка с дебелина 10 см и наклон 2%. Ще бъде 
ограден с масивни 25 см стоманобетонни стени. Зад плътните легла ще 
се оформи торов канал с ширина 40 см за събиране и отвеждане на 
торовата маса;  

 Монтаж на фотоволтаична инсталация върху покрива на сградата за 
собствени нужди с мощност до 30 kW. 

2.  Кравефермата ще бъде оградена с ограда по външната имотна граница с 
височина около 1,80 м. 

3. Към обекта има съществуващ захранваш водопровод от водопроводната 
мрежа на с. Старцево. Необходимите водни количества са 1038,6 м3/г. Отпадъчните 
води ще се събират във водоплътна изгребна яма и ще се извозват от лицензиран 
оператор до съществуваща ПСОВ. 

4. Сградите в имота са присъединени към електроразпределителната мрежа на 
с. Старцево от стълб до имота. 

5. Достъпът до имота ще се осъществява чрез съществуващ път от север и 
изток. 

6. Торовата маса, получена от дейността на кравефермата, ще се съхранява в 
бетонирана торова площадка за съхраняване на торта и след това ще се използва 
за наторяване на имоти, собственост на възложителя за наторяване. Почистването 
на торовата маса ще се извършва посредством обиколен верижно-планков 
транспортьор.  

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. 



4/6

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. Реконструкцията и пристройката на съществуваща сграда в кравеферма ще 
се извърши в поземлен имот с идентификатор 005455 с площ 0,800 дка и начин на 
трайно ползване – индивидуално застрояване. Торохранилището ще се изгради в 
съседен на кравефермата имот № 005456, с обща площ 1,014 дка и начин на трайно 
ползване - нива. Фотоволтаичната инсталация ще се монира върху върху покрива на 
сградата. 

2. Имотите, в чийто граници ще се реализира предложението са отдадени под 
наем на възложителя. 

3. Всички дейности, включени в предложението ще се извършват в границите 
на имотите, отредени за неговата реализация. 

4. Съобразено с получено становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-04-
554/16.11.2016г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на 
целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите. 

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 BG0000372 „Циганско Градище”. 

2. Предвид местоположението и характерът на предложението, няма 
вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
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 1,8 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 
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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 писмо с изх.№ 3291/30.11.2016г. на РЗИ – Смолян е изразено 
писмено становище, че реализацията и експлоатацията на инвестиционното 
предложение няма да окаже значително въздействие върху човешкото здраве 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 разглежданите имоти. 

3. Съгласно писмо на БД ИБР – гр. Пловдив с изх. № КД-04-554/16.11.2016г., 
реализацията на предложението няма вероятност да окаже значимо негативно 
въздействие върху водите и водните екосистеми, като основен мотив за това е 
мащаба и местоположението 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 Златоград с вх. №КПД-14-1135-(11)/05.12.2016г., 
в периода 18.11.2016 г.– 05.12.2016 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. Старцево, общ. Златоград с изх. 
№1046/06.12.2016г., в периода 18.11.2016 г.– 05.12.2016 г.,е осигурен обществен 
достъп до информацията по приложение №2 от Наредбата по ОВОС на 
информационното табло в сградата на кметството. В писмата е посочено, че в 
законоустановения срок не са постъпвали възражения срещу реализацията на 
предложението. 

3. Съгласно писмо на възложителя с вх. №КПД-14-1135-(13)/06.12.2016г., е 
уведомена обществеността за инвестиционното предложение и информацията по 
Приложение №2, чрез поставянето й на обществено достъпно място на село 
Старцево в периода 19.11.2016г.-03.12.2016г. 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. TopoxpaH[nnuiero ga 6upe il3rpaAeHo no HaqilH, Kol4To He no3BonflBa r3TrqaHe

na o6opcxa rop.
3.Ea He ce AonycKa cbxpaHeHile Ha o6opcxa rop 143BirH TopoBara flMa, c Llefl

HeAOnycKaHe 3aMbpcflBaHe il yBpelqaHe Ha noqBfiTe.

4. Aa He ce AonyCKa HaBflil3aHe Ha aruocSepHil BoAt4 B TopoBaTa flMa.

5.Ea He ce AonycKa 3aMbpcFBaHe Ha noBbpxHocrHoTo il noA3eMHoro BoAHo TFno

or gefiHocTilTe no peaflil37paHe il eKcnfloaTaLlrn Ha npegfloxeHheTO.

6. l4arpe6Hara FMa Aa 6uAe BoAonnbrHa h neproAil'.{Ho Aa ce noqilcrBa h H3BosBa

or nilqeH3npaH ,,BtaK" oneparop Ao cblJ]ecrByBaula [1COB.

Hacroauloro peueHlle ce oTHacg caMo 3a KOHKpeTHO 3atBeHOTO npeAnoxeHue }l B nocoqeHun My KanaqhTeT.

Hacronuloro peuleHne He orMeHr 3aABnxeHrrra Ha Br3noxxrenq 3a x3nBnHeHhe Ha r3llcxBaHu.sta }la 3axona 3a ona3BaHe

Ha oKonHaTa cpeaa /3OOCl n gpyrn cneqlranHil 3aKoHr,r u noA3aKOHOBl4 HOpMaTItBHll aKTOBe H He MOXe Aa Cnyxh KaTo

oCHOBaH14e 3a OTnaAaHe Ha OTroBOpHocTTa Ctrna6Ho AeftCreaulara HOpMaTUBHa ypeA6a.

Ha ocxoeaHue vn.93, an.6 or 3OOC npu npoMnHa Ha Bt3noxhrenq, Ha napaMerpxre Ha uHBecrlquoHHoro

npeAnoxeH[e nn\ Ha HqKoh or o6croqtencraara, npx Kor4To e h3AaAeHo Hacroquloro peuleHhe, Br,3noxrlrensr ],ln14 HoB149T

Br3noxuren rpn6ea cBoeBpeMeHHo Aa yBegoMer PI4OCB' rp. Cuonnn.
flpr,l xoxcrarrpaHe Heu3n-bnHeHhe Ha ycnoB[9Ta r MepKr4Te B peueH]leTo, BrlHoBHhTe nhlla HocrT oTroBopHocr no qn.

166, r. 2 or 3axoxa 3a ona3BaHe Ha oKonHara cpeAa.
Ha ocxoeaHle qn.93, an.7 or 3OOC, Hacroqqoro peueHhe ry6ra npaexo Aeicrehe, aKo B cpoK 5 roAruu or Aarara Ha

r3AaBaHeTO My He e 3anoqHano ocr,uecTBflBaHeTo Ha HHBecThql4oHHoTO npeanoxeHl're.
Peurexnero Moxe Aa 6u4e o6xanaaHo qpe3 PhOCB-Cr,ronnH npeA Munncrupa Ha oxonHara cpena l,'l eoAure ulunu

npeg AgrvrraxucrpaTxBeH cu4 - rp.Cmonrn s 14-AxeBeH cpoK or cuo6tUaaaHeTo My Ha 3ahHTepecoBaHxTe nhqa no pe,qa Ha

AIqMM H14crparu BHo-n poqecyanHufl KoAeKc.
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,[ara:06.1 2.2016r.
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r4HX. EKATEP]4HA TAEXEBA
frupexmop Ha PI4OCB-Cuonsu
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