Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 4 – ПР/2015
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда
На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, 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. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и 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) и представената писмена документация от възложителя
по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС
представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.
РЕШИХ
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на
съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за
инвестиционно предложение Изграждане на краварник за отглеждане на 40 броя крави в
имот № 018001 в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня, което няма вероятност
да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и
местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
Възложител Енчо Иванов Енчев, с. Долно Сахране,общ. Павел баня, ул. „Възраждане“ № 3.
МОТИВИ:
I. Характеристики 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:


Инвестиционното предложение предвижда изграждане на краварник за 40 броя крави и
попада в Приложение № 2, т. 1, б. „д” на Закона за опазване на околната среда „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение
№ 1)”, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, следва да бъде извършена
преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
 Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на кравеферма за отглеждане
на 40 броя крави с битова част и хладилна вана,складова база за фураж и торище в
поземлен имот № 018001 в землището с. Долно Сахране, общ. Павел баня.Ще бъде
устроен животновъден обект- краварник, разположен извън жилищната зона на с.
Долно Сахране на разстояние на 1000 м от жилищната регулация.Кравите ще се
отглеждат свободно- пасищно през деня и вързано на ясла през нощта и ще са основно
за мляко. Ще се изгради една основна сграда за отглеждане на животните с битова
част. Като спомагателни сгради и съоръжения ще бъдат изградени млекосъбирателен
пункт(хладилна вана), дезинфекционна площадка, санитарно-битов възел, складова
база за фуражи( склад за зърнен фураж и сеновал) и торищна. Фермата ще бъде
оградена с телена мрежа с височина 1,5-1,8м за осигуряваща безопасността на обекта
и здравното благополучие на животните. Доенето на кравите ще се извършва в

самото помещение и ще се извършва ръчно в гюмове. Почистването на
доилните апарати ще става ръчно чрез измиване и дезинфекция. Млякото ще
се съхранява в млекоохладителна вана при температура 4ºС, която е монтирана
в млекосъбирателен пункт, оборудван според изискванията. Храненето на животните
ще бъде в сградата на ясла. Доставянето на фуража е механизирано, а раздаването е











ръчно. Размерът на хранителната пътека е съобразен с нуждите на животните и е
изчислен да побере обемистите фуражи при максимално дневно количество.
Изпълнението им позволява лесен достъп за животните, оптимален фронт за хранене,
леснота при зареждане и възможност за почистване. Поенето на животните вътре в
сградата се осъществява чрез автопоилки. Почистването на торовата пътека ще става
ръчно с количка. При този начин на почистване е препоръчително в сградата по
дължината и от двете страни да се оформи малък улей с надлъжен наклон 1-1,5%,
който отвежда течната фракция на тора в отделна шахта.Спазват се изискванията за
съхраняване, обработка и оползотворяване на тора от кравефермите.Съхраняването на
торовата маса става в специално изградено за целта торище за временно съхранение,
след което на определен етап се предава на арендатори за наторяване на земята
/предимно розови насаждения/. Ветеринарно-медицинското обслужване ще се
извършва от ветеринарен лекар. Питейно-битовото водоснабдяване за персонала ще
се осъществява с водоноска при сключен договор с ВиК гр. Казанлък, а за поенето на
животните ще се изгради собствен водоизточник. Ел. захранването ще бъде от от
наблизо преминаваща съществуваща ел. мрежа.. Отпадъчните води ще бъдат основно
битови и от обекта ще се отвеждат в изгребна яма, изградена в границите на имота,
Производствени води няма да се отделят. Торовия отпад от кравефермата с улей ще се
отвежда в покрит канал, в който се раздробява и отвежда към торището. В тази връзка
е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки
и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.
Разглежданата площадка за реализация на инвестиционното предложение няма връзка
с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ
Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за разглеждания район.
Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на
инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други
предложения.
Инвестиционното предложение предвижда изграждането и експлоатацията на
кравеферма за отглеждане на 40 броя крави с битова част и хладилна вана,складова
база за фураж и торище в поземлен имот № 018001 в землището с. Долно Сахране,
общ. Павел баня. Отглеждането на крави не е свързано с добив на подземни богатства
и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни
невъзстановими физически промени в района.
Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне и
натрупване на производствени и опасни отпадъци. Почистването на помещението ще
се извършва посредством наклонен улей за събиране и транспортиране на тора.
Торовия отпад от кравефермат ще се отвежда в покрит канал, в който се раздробява и
отвежда към торището. Торовите отпадъци ще престояват, след което ще отиват за
наторяване на ниви.
Емисиите, които ще се отделят от производствените помещения по време на
експлоатацията ще попаднат в атмосферния въздух посредством естествена
вентилационна система на производствените помещения. Отделените емисии няма да
доведат до промени в качеството на атмосферния въздух, тъй като бързо дифузират в
пространството. При строителството ще се образуват незначителни количества
строителни и битови отпадъци, които ще бъдат събрани и извозени на място,
определено от община Павел баня. Битовите отпадъци ще събират в контейнерите на
системата за организирано сметосъбиране на общ. Павел баня.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и
дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще
предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството
и експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на
строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано
само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно
въздействие върху населението на с. Долно Сахране, растителния и животинския свят.

 Известен риск от инциденти съществува единствено при строителството и
експлоатацията на животновъдната ферма. При вземане на необходимите мерки,
свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще
бъдат сведени до минимум.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване
на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и
регенеративната способност на природните ресурси в района:


Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в
собствен имот на
инвеститора, земеделска земя – нива , VІ категория, разположена в местността
”Долен бахчалък”в землището на с.Долно Сахране. Съседните имоти са празни
земеделски земи -ниви, канал на изток и полски път на север.Площта на имота е 4,796
дка , но само северозападната му част ще се промени. На изток е разположено найблизкото населено място – с. Долно Сахране , като жилищната регулация е
разположена над 1000 м. от обекта. В близост до обекта няма обекти подлежащи на
здравна защита. Парцелът не попада в настояща или бъдеща вододайна зона и в пояс
І и ІІ от санитарно-охранителна зона на водоизточници и съоръжения за питейнобитово водоснабдяване.На площадката на обекта и в района около нея няма разкрити
или регистрирани археологически, исторически или архитектурни паметници, които
могат да бъдат засегнати от реализацията на инвестиционното предложение.
Избраното местоположение на животновъдната ферма, извън населено място,
осигурява липсата на отрицателни въздействия свързани с наднормен шум и
неприятни миризми. Качеството и регенеративните способности на природните
ресурси в района също няма да бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от
извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените
територии. Разглежданата площадка засяга защитена зона е “Язовир Копринка” с код
BG0000261, която към настоящия момент не е обявена със заповед и за нея няма
въведени конкретни забрани и режими. Не се засягат защитени територии по смисъла
на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Имота по начин на трайно ползване
представлява „нива” и граничи с празни земеделски земи -ниви, канал на изток и
полски път на север. Площта на имота е 4,796 дка , но само северозападната му част ще
се промени.Не се очаква да се засегнат други имоти и да се уврежда съседната
растителност. Предвид характера, местоположението и начина на реализиране на ИП
не би попречило или увредило по никакъв начин приоритетни местообитания и видове
предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. До площадката на
обекта има съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане
на нови пътища. Инвестиционното предложение, не генерира отпадъци или емисии,
които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на
защитени видове.
Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното
предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на
защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното
разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга по никакъв начин ключови
елементи на защитената зона и няма да увреди съседни местообитания или популации
на защитени видове. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда
на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите
местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени,
силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови
паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и

музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или
подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира
реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина,
комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
 Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията
на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот
№ 018001в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня.
 Съгласно становище на Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора с изх. № ВПЗК-450/15.12.2014 г. при реализацията на инвестиционното предложение не
съществува риск за човешкото здраве.
 За инвестиционното предложение няма да се изгражда инфраструктура.
Местоположението отговаря на санитарно - хигиенните изисквания за здравна защита
на селищната среда. Това води до извода, че засягането на населението ще бъде
краткотрайно, временно и епизодично и ще се определя субективно от различните
индивиди.
 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично
въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република
България.
 Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното
предложение ще бъде ограничено в рамките на разглеждания имот. Въздействието ще
бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно и въздействието от
естетическа гледна точка е субективно. Продължителността на въздействието съвпада
с продължителността на експлоатация на кравефермата.
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:
 Инвеститорът е уведомил за намерението си общ. Павел баня, кметството на с. Долно
Сахране и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по
законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.
VI.


При спазване на следните условия:
По време на строителството и експлоатацията на обекта, да не се допуска увреждане на
съседните имоти,както и на съседната дървесна и храстова растителност и замърсяване
с битови, строителни и други отпадъци на околните терени в границите на ЗЗ „Язовир
Копринка” с код BG 0000261.
На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда
решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му
не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по 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.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на
някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение,
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до
14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно –
процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред
Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от
предоставянето му.

Дата: 08.01.2015 год.

РУМЯНА ДИМИТРОВА
И.Д. Директор на РИОСВ-Стара Загора
/Съгл. Заповед № РД-983/22.12.2014 г.
на Министъра на околната среда и водите /

