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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  

   Ми нис те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од ите  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 

 
 

 

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредба за ОВОС/(ПМС 

№59/2003г., ДВ бр. 25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302, ДВ бр. 3/2006г., ДВ бр. 80/2009г., 

ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 3/2011г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012г.) 

 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

  

„Животновъден обект – кравеферма“ в УПИ XVII – 13074, 130078; УПИ IX – 13076 – 

за животновъдни дейности по Парцеларен план  на Стопански двор, м. „Турски Гробища“  в 

землището на с. Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „ТРАКИЯ СЕПАРИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД 

  

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган  по 

околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(ДВ 

бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.) и чл.4, ал.1 

на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда /Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС 

№302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) и чл.10, ал.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 (Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 

30 ноември 2012 г.).  

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 

 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС): 

 Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на кравеферма за 

свободно – боксово отглеждане на 100 дойни крави, с доене в доилна зала тип „Рибена кост“ 

2 х 6 бр., както и отделни боксове за сухостойни крави и подрастващи телета, с капацитет на 

кравефермата до общо 150 броя животни за отглеждане. Освен краварникът, който ще се 

изгради на площ от 2 250 м
2
 се предвижда и изграждане на шахта за тор с обем 27 м

3
.  

 В краварникът ще се обособят два реда легла за почивка на кравите, три торови 

пътеки и една хранителна пътека, както и няколко броя групови боксове за съответните 

групи, както следва: 

- Групов бокс за сухостойни крави – 33 броя; 

- Групов бокс за телета до 6 месеца – 20 броя; 

- Групов бокс за телета от 6 м. до 12 м. – 18 броя; 

- Групов бокс незаплодени юници – 20 броя; 

- Групов бокс за заплодени юници – 18 броя; 

- Стационар – 10 броя. 
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 За кравите, които ще се отглеждат в краварника ще бъде осигурено място за почивка, 

движение, хранене и поене. Леглата за почивка ще са предвидени, така че животните да 

могат свободно да лягат на тях без да ги замърсяват. Пътеките за движение на животните ще 

са оборудвани с делта – скрепери, които периодично ще почистват тора, като я избутват в 

покрит канал със скарова решетка. Хранителната пътека ще осигурява постоянен, свободен 

достъп до храната, като ще бъде оборудвана с прегради, които няма да ограничават достъпа 

до храна, но и няма да позволяват на животните да я замърсяват или разпиляват. Предвидени 

са поилки, които ще са разположени равномерно на удобни за достъп места, които ще са 

незамърсяващи, с поплавък и съобразени с броя и консумацията на вода от кравите. 

 Водоснабдяването на обекта ще се извърши от съществуващ водопровод на местното 

ВиК дружество, преминаващ в близост до имота. Водата, която ще се използва при 

експлоатацията на ИП ще е предимно за санитарно-битови нужди. Битовите отпадъчни води 

ще бъдат отвеждани във септична изгребна яма, като при необходимост ще се предвиди 

първично пречистване.  

 От експлоатация на новопостроения животновъден обект ще се формират предимно 

битови отпадъци и оборска тор, която ще се почиства, чрез делта – скрепери, които ще я 

избутват в напречен канал покрит със скара, който е оборудван със субщангов транспортьор, 

пренасящ тора до шахтата за тор, като от там торовата маса ще се транспортира на депа за 

временното и съхранение. 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 

1, буква „д” на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от 

него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен 

орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.  

 Следващите действия, които трябва да предприемете са: 

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един 

екземпляр от подробно разработена  информация в съответствие с Приложение № 2 от 

Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. Предмет 

на оценката следва да е цялостното  намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, 

които са свързани с основното намерение. 

2. Предвид чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е необходимо да уведомите писмено 

кмета на Община Септември и Кметство Симеоновец за Вашето инвестиционно намерение, а 

засегнатото население чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. 

Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, 

т. 5 на ЗООС трябва да представите документи доказващи извършените уведомления и 

проявения обществен интерес към предложението. 

3. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес 

по чл. 6, ал. 1 е необходимо: 

§ Вие да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 2, чрез 

поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг подходящ начин за най-

малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица.  

§ Не по - късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да 

представите копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 на 

Община Септември  и Кметство Симеоновец за Вашето инвестиционно намерение.  

В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, 

ал. 4, т. 5 на ЗООС, Вие трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е 

бил проявен и да представите документи доказващи извършените уведомления от 

Община Септември и Кметство Симеоновец. 

Обръщаме внимание на Община Септември и Кметство Симеоновец, предвид 

изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на 

информацията по приложение № 2 да осигурят обществен достъп до същата за най-малко 
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14 дни като поставят съобщение на интернет страницата (ако има такава) и/или обществено 

достъпно място в сградата на общината за изразяване на становища от заинтересувани лица. 

В срок до 3 дни от изтичане на определения срок Община Септември и Кметство 

Симеоновец, изпращат служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. и начина на 

тяхното осигуряване на РИОСВ-Пазарджик. 

 ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Горепосоченото ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното 

разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) и чл. 2, ал. 1, 

т. 1 от Наредба 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 (Наредбата за ОС)(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 

2012 г.). 

Имотите, обекти на ИП, не попадат в защитени зони от Националната екологична 

мрежа/НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие и в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

ИП e допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС. 

На основание чл. 15 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната 

степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е 

установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, поради 

следните мотиви: 

• Имотите, отстоят на 3.5 км северно от най-близката защитена зона - BG0001386 

„Яденица”, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху зоната; 

• ИП е с такова естество и местоположение, че няма да доведе до пряко или косвено 

увреждане на природни местообитания и местообитания на видове от защитени зони; 

• При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие 

върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”. 

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено до Община Септември и 

Кметство Симеоновец 


