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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 20.11.2017 г. Решение №
СМ-040-ПР/2017г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) за инвестиционно предложение: „Отглеждане на едър рогат добитък“, в ПИ 
57282.4.391 м.Ючура, в землището на с.Полковник Серафимово, общ. Смолян, обл. 
Смолян, възложител: Благовест Радославов Делиев 

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в 
сградата на РИОСВ - Смолян (партер) на адрес ул. „Дичо Петров" №16, на 
20.11.2017 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 20.11.2017г.)
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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-040-ПР/2017г. 

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. 6 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 БДИБР – Пловдив и РЗИ 
– Смолян. 

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

инвестиционно предложение: за изграждане на „Отглеждане на едър рогат добитък“, 
в ПИ 57282.4.391 м.Ючура, в землището на с.Полковник Серафимово, общ. Смолян, 
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: Благовест Радославов Делиев 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда отглеждане на едър рогат добитък 

– 30 бр. телета за угояване, в ПИ 57282.4.391 м.Ючура, в землището на с.Полковник 
Серафимово, общ.Смолян, обл. Смолян. Имотът, в който ще се извършва дейността е 
с обща площ 2 дка, ведно с къща и плевня със застроена площ 0,5 дка и не застроена 
площ, попадаща в парцел от масив №87, имот с пл. №1435 по плана за 
земеразделяне на с. Полковник Серафимово. Технологията на отглеждане на 
животните е оборно- пасищно, като продължителността на пасищния период е около 
8 месеца. От март до октомври животните са на паша и се подхранват с концентрат 
от 0.200 - 0.500 кг., в зависимост от физиологичното им състояние. През зимния 
период, говедата ще се оглеждат в обор с площ 200 кв.м. В обора ще се обособят 
помещения за груб и концентриран фураж. За изхранването на всяко животно е 
необходимо 1-2 кг. концентрат и от 2-5 кг. сено на ден. Раздаването на фуража ще 
се извършва с ръчни колички. Поенето на животните в сградата ще се осъществява 
чрез корита с непрекъсната течаща вода. Почистването на торта през зимния 
период ще се извършва всекидневно с ръчна количка. Ще се изгради торова 
площадка. За обекта се предвижда обществено водоснабдяване. До имота има 
осигурен транспортен достъп и не се предвижда изграждането на допълнителен 
такъв. 
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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 3,46 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 Източнобеломорски 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). 

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

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. Предвижда се пасищно-оборно отглеждане, като в зависимост от 
състоянието на тревостоя и възможностите за паша, продължителността на 
пасищния период ще бъде не повече от 8 месеца.Отглеждането на животните през 
зимния период ще става в две съществуващи стопански сгради с обща площ около 
200 кв.м., взети под наем от възложителя. Сградите ще се използват като обори, 
като в тях ще се обособят склад за концентриран фураж и плевник за сено и слама. 
На този етап не се предвижда израждане на допълнителни сгради и съоръжения. 

2. Раздаването на фуража през зимата ще се извършва с ръчни колички, като 
необходимите количества на ден за всяко животно са: 1-2 кг концентрат и 2-5 кг 
сено. От март до октомври животните ще бъдат на паша и ще се подхранват с 
концентрат – 0,2- 05 кг на ден на животно в зависимост от физиологичното им 
състояние. Поенето на животните в сградата ще се извършва чрез корита с течаща 
вода. 
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3.  Събирането на течната и твърдата фракция, отделяни от животните по 
време на ясления период ще се събират по системата „твърд тор-течен тор 
(фекалии + постеля + урина). За постеля ще бъдат използвани слама или отпадъчно 
сено. Почистването на торта през зимата ще се извършва всекидневно с ръчна 
количка. Ще се изгради торова площадка с водоплътен под и стени, където ще се 
депонира торта. След угниване, торта ще се изгребва и транспортира за наторяване 
на селскостопански площи собственост или наети от възложителя. 

4. Двете стопански сгради са електрифицирани. Електроенергия ще се 
използва единствено за осветление в обора и плевника. Не е необходимо отопление 
на стопанските сгради. 

5. Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от съществуващ 
водоизточник, осигуряващ вода за м. Ючура. 

6. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура. До имота има изграден транспортен достъп. 

7. При стриктно спазване на заложените мерки за ограничаване на 
въздействията върху околната среда, при реализацията и експлоатацията на 
предложението, не се очаква значително замърсяване и дискомфорт на околната 
среда. 

8. Инвестиционното предложение не е във взаимовръзка и не се кумулира с 
други предложения в района. 

9. 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. Отглеждането на животните през зимния период ще става в две 
съществуващи стопански сгради в м. Ючура, взети под наем от възложителя. 
Поземленият имот, в който ще се извършва дейността е с обща площ 2 дка, ведно с 
къща и плевня със застроена площ 0,5 дка, попадаща в парцел от масив № 87, имот 
с пл. № 1435 по плана за земеразпределяне на с. Полковник Серафимово, общ. 
Смолян, обл. Смолян. 

2. Пасищното отглеждане на телетата ще се извършва върху разположени в 
съседство около 300 декара земеделски земи – 10 категория (пасища и ливади). 
Всички необходими площи за дейности ще са разположени в границите на имота 
или върху земи собственост или наети от възложителя. 

3. Съобразено с полученото становище, приложено към настоящото писмо с 
изх. № ПУ-01-87/30.08.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на 
постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние 
на водите, при спазване на следните условия:

 Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по 
реализиране и експлоатация на ИП; 

 Да се сключи договор с ВиК оператор за водоснабдяването на обекта; 
 Възложителят да спазва изискванията на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и всички останали наредби и правилници, 
касаещи дейността; 

 Възложителят да изгради място за временно съхраняване на оборската тор в 
собствен имот по начин, по който не се допускат разнасянето на неприятни миризми 
и изтичане на торова течност в съседен имот; 

 Съоръжението за съхранение на торова маса (торохранилище) да се изгради 
с водоплътни под и стени, което ще предпазва от изтичане на фракция от оборска 
тор и замърсяване на повърхностните и подземни води; 
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4. Изборът на местоположение на инвестиционното предложение е направен 
съобразно наличието на съществуващи стопански сгради и съпътстваща техническа 
и пътна инфраструктура.  

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 му 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 (3,46 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 изх.№ 2968/13.11.2017г. на РЗИ – Смолян, е 
изразено писмено становище, че при спазване на действащата нормативна уредба, 
очакваното въздействие върху човешкото здраве ще е незначително и за 
инвестиционното предложение и не е необходимо от изготвяне на доклад за ОВОС. 

2. Съобразено с полученото становище с изх. № ПУ-01-87/30.08.2017г. на БД 
ИБР - Пловдив, 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 въздействието върху 
водите и водните екосистеми, при задължително спазване на посочените условия. 

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

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. 
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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-11-679-(5)/24.10.2017г. на Община Смолян, обл. 
Смолян е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение №2 от 
Наредбата по ОВОС на интернет страницата и информационното табло на 
общината и на кметството в с. Полковник Серафимово, за период от 06.10.2017 г. – 
19.10.2017г. 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-11-679-(9)/15.11.2017г., на 25.09.2017г. 
възложителят е обявил информацията по приложение №2 от Наредбата за ОВОС 
на информационното табло в кметството в с. Полковник Серафимово, обл. Смолян.  

3. В срока на обявяването 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 на повърхностните и подземни води от 
дейностите по реализиране и експлоатация на предложението. 

2. Да се сключи договор с ВиК оператор за водоснабдяването на обекта. 
3. Възложителят да спазва изискванията на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и всички останали наредби и правилници, 
касаещи дейността. 

4. Възложителят да изгради място за временно съхраняване на оборската тор 
в собствен имот по начин, по който не се допускат разнасянето на неприятни 
миризми и изтичане на торова течност в съседен имот. 

5. Съоръжението за съхранение на торова маса (торохранилище) да се изгради 
в подходящ обем с водоплътни под и стени, като се почиства периодично, 
съобразно нормативните изисквания. 

6. По време на експлоатацията на предложението да не се допуска 
замърсяване с битови, строителни или други отпадъци; 

7. Да не се допуска нерегламентирано изхвърляне на оборска тор и 
замърсяване на почвите; 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение 
и в посочения му капацитет. Настоящото решение не отменя задълженията на 
възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната 
среда /ЗООС/ 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.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на 
параметрите на инвестиционното предложение или на някои от 
обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят 
или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян. 

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, 
виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на 
околната среда. 

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, настоящото решение губи правно 
действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало 
осъществяването на инвестиционното предложение. 



Peuenuemo MoKe da 6ude o6xaneano epe3 PnOCB-CMonsH nped Munucmapa Ha
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cpoK om cuo6t4aeaHemo My Ha 3auHmepecoeaHume nuqa no peda Ha
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