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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     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. 94/2012г.) 
 

 

РИОСВ–Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за 

инвестиционно предложение:  

„Екологично стопанство за отглеждане на месодайни крави“ в поземлен имот № 

136048, в землището на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител:  „ТУЛЕКС“ 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 е изграждане и оборудване на екологично стопанство с 

краварници за 350 месодайни крави с телета до 6 месеца и 350 телета за угояване до 18 

месеца на несменяема постеля. Към тези сгради ще се изградят и обслужващи сгради и 

съоръжения - сеновали, силажни вместилища, инвентарни помещения, трупосъбирателен 

пункт, в който труповете ще се събират в затворени контейнери и ще се предават на 

екарисаж, система за почистване, съхранение и оползотворяване на оборския тор. На входа 

на фермата ще има КПП пункт и дезинфекционна площадка за автомобили и персонала.

 Екологичното стопанство ще се изгради в имот № 136048 (образуван от 135022, 

136007, 136008, 136009, 013010, 136012, 136017, 136042, 138035, 000297 и 000767), в 

землището на с. Церово, общ. Лесичово, с площ на имота от 51,874 дка. 

 Комплексът ще се състои от сграда за крави с телета от 0 до 6 месеца с размери 138 

на 24 метра и сграда за телета за угояване от 6 до 18 месеца с размери 102 на 21 метра. 

Сградите ще имат по 1 хранителна и 2 торови пътеки. Хранителната пътека е в средата на 
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сградата и по нея се раздава фураж двустранно с фуражо - смесително ремарке. Същите ще 

имат комбинирана вентилация автоматична и естествена. Надлъжно на краварниците и от 

двете страни ще има вентилационни щори, които ще се вдигат или спускат ръчно или 

автоматично. В голямата сграда са предвидени 350 крави плюс 120 телета на възраст от 0 до 

6 месеца, които са разделени на 4 равни групи, а в малката сграда ще са само телета от 6 до 

18 месечна възраст. Кравите ще се отглеждат в сградите през есенно – зимния период и 

пасищно през пролетно – летния. 

 Торовите пътеки ще са оборудвани със скрепери, които обират торта и го 

транспортират в края на помещението, където той попада в напречен субщангов 

транспортьор. В края на този транспортьор ще има торова шахта оборудвана с бутална 

помпа, която периодично през деня ще пробутва торта към торището, което се намира в 

непосредствена близост до сградите за животните. Торището ще с площ 990 м², с размери 55 

на 18 метра и полезен обем 2 475 м³. Дневното количество отделена тор от всички групи 

животни ще е около 27 м³. Там торта ще се съхранява 6 месеца, след което ще се разпръска 

по земеделски площи. Течната фракция от торта отива в шахта за течен тор която се намира 

в единия край на торището. От тази шахта течния тор ще се изсмуква с цистерна и ще се 

разпръсква по ниви и пасища.  

 За реализацията и експлоатацията на обекта са предвидени и проектирани - пътен 

достъп, захранващи електропроводи СН и НН, водопроводи за селскостопански нужди и 

водопровод за питейно битово водоснабдяване. За целта е изработен проект на Подробен 

устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на трасета на съответните 

път, подземни електропроводи и водопроводи. 

 Пътният достъп ще свързва обекта с общински път Церово – Лесичово, като 

преминава в посока североизток и обхваща части от полски пътища, представляващи ПИ 

000521, 000524, 000534, 000768, напоителен канал ПИ 000591 и поземлени имоти 000297, 

135022 и 136010 – собственост на възложителя. Дължината на новопроектираният пътен 

достъп  ще е около 945 метра. 

 Трасето на новопроектираният електропровод СН ще започне от съществуващ  ВЕЛ 

20 kV, извод „Мененкьово“ Белово и насочвайки се в посока североизток в обхвата на 

полски пътища ПИ 000524 и ПИ 000534 ще достигане площадката на обекта, където ще се 

изгради нов ТП в ПИ 135022, собственост на възложителя. Дължината на 

новопроектираният електропровод СН ще е 698 м. 

 Новопроектираният електропровод НН ще започне от нов ТП в ПИ 135022 и 

преминавайки в посока североизток по полски пътища (ПИ 000534 и 000535) ще засегне ПИ 

134041 – пустеещи, необр. земи. Ще премине през имоти на възложителя – ПИ 134019, 

134006 и 134009, продължава на север в границите на ПИ 000290, след което в посока запад 

по полски път 000510 ще достигне до водовземно съоръжение, разположено в ПИ 000291 – 

храсти. Дължината на новопроектираният електропровод НН ще е 1 227 м. 

 Трасетата на водопроводите за селскостопански нужди ще започнат от водовземно 

съоръжение, разположено в ПИ 000291 (храсти). Насочват се в посока юг – югозапад, като 

ще преминат успоредно на проектното трасе на електропровод НН. Предвидено е 

водопроводът за напояване да достигне до ПИ 134040, като са проектирани и отклонения от 

него до ПИ 134009, 134019 и 134026 – собственост на възложителя. Вторият водопровод за 

селскостопански нужди преминава успоредно на проектните електропроводи НН и СН и 

достига до ПИ 138035, където е ще бъдат разположени резервоари към обекта. Дължината 

на водопроводът за напояване с отклоненията му ще е  1 105 метра, а на вторият водопровод 

– 1 568 метра. 

 Предвижда се свързване на обекта с мрежата на ВиК. Проектното трасе от ВиК – 

мрежата се предвижда да се осъществи с водопроводно отклонение от магистрален 

водопровод в ПИ 467018 в землището на с. Лесичово, след което ще премине в северния 

сервитут на път IV клас, представляващ ПИ 000185 в землище Лесичово и ПИ 000527 в 
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землище Церово, в посока северозапад и на североизток по полски пътища 000521 и 000524 

до достигане на съоръжения в ПИ 138035 – собственост на възложителя. Дължината на 

новопроектираното водоснабдяване ще е 1 366 м. 

 Предвижда се изграждане и на ново водовземно съоръжение (шахтов кладенец) за 

селскостопански нужди, напояване, други цели (измиване) и ППН. Шахтовият кладенец 

(ШК) ще е с дълбочина 4,0 m и диаметър 1000 mm, като същият ще бъде разположен в ПИ 

000291. 

 Като алтернативни варианти за елкектроснабдяване и водозахранване се предвижда и 

възможността за автономно енергоснабдяване – соларна система по покривите на сградите 

за собствени нужди и доставка на питейна вода, чрез договор на дистрибутор на трапезна 

вода за обслужващия персонал на обекта и зареждане на резервоарите с водоноски за 

обезпечаване на селскостопанските и битови нужди. 

 Битовите отпадъци, генерирани от експлоатацията на обекта, ще се събират разделно 

на обособени площадки, обозначени съгласно изискванията на законодателството и ще се 

предават за последващо третиране на лицензирани фирми. Течната фракция от торта ще 

отива в шахта за течен тор, намираща се  в единия край на торището, която ще се изсмуква с 

цистерна и ще се разпръсква в полето. 

 От експлоатацията на обекта не се предвижда формиране на промишлени отпадъчни 

води. Битовите отпадъчни води 0,3 л/с ще се отвеждат в канализационна система и във 

водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично на база сключен договор с 

фирма. 

 Така заявеното инвестиционно предложение, включващо извършване на дейности по 

оползотворяване на отпадъци,  представлява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от 

ЗООС, самостоятелно попадащо в обхвата на т. 1, буква „д” от Приложение 2, и 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. При прегледа на внесената документация не са открити документи за извършено 

от Вас писмено уведомяване, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС на кмета на 

Община Лесичово, кметство с. Церово и на 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. 

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 Лесичово и Кметство Церово за Вашето инвестиционно намерение.  

Към  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 (вх. номер) доказващи внасянето на 

Приложение 2 в Община Лесичово и Кметство Церово.  
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Обръщаме внимание на Община Лесичово и Кметство Церово предвид 

изискванията на чл. 6, ал. 10 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 

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 Лесичово и Кметство Церово, 

изпраща служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното 

осигуряване на РИОСВ-Пазарджик. 

 ІІ. По отношение на оценката на допустимостта на инвестиционното 

предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в 

Плана за управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ на 

ИБР): 

1. Местоположение: 

  Според предоставената информация в уведомлението, ИП попада в границите на 

повърхностно водно тяло “Река Тополница от язовир Тополница до вливане на р. Елшишка (с. 

Драгор)” с код BG3MA800R159. Попада в чувствителна зона. Попада в границите на 

подземно водно тяло „Пукнатинни води - Западно - и централнобалкански масив” с код 

BG3G00000Pt044. Не попада в нитратно уязвима зона. 

  По данни от Регистър за издадени разрешителни на БД ИБР към 05.2016 г. в съседни 

имоти на в ПИ №136048, с., където е разположено ИП няма издадени разрешителни за 

водовземане от подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044. 

2. Състояние на водните тела и цели за опазване на околната среда:  

 Повърхностно водно тяло с код BG3MA800R159 е определено като силно 

модифицирано с умерен екологичен потенциал. Целта за водното тяло е добър екологичен 

потенциал 2021г. Подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 е в добро химично състояние 

и добро количествено състояние. 

 Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 

е запазване на доброто химично състояние. 

3. Мерки на ПУРБ на ИБР 
 Мерки за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни 

тела са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.  

 Заключение: Инвестиционното предложение 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: 

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от 

дейносттите по реализиране и експлоатация на ИП. 

2. Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. ( Спазване на добрите 

земеделски практики: Да не се допуска замърсяване на околната среда при товарене, 

транспорт и употреба на органичните торове.) Съоръжението за съхранение на 

твърд и течен оборски тор се изгражда с водоустойчиво дъно, по начин който да не 

позволява проникване в почвата или замърсяване на водоизточниците. Покритието 

на съоръжението трябва да бъде непропускливо. Съоръженията да се проверяват 

редовно и при необходимост се предприемат незабавни действия. 

3. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за 

ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти - 

животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни трябва да 

отговарят на следните изисквания: снабдени  с питейна вода включително и от 

собствени водоизточници, която да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 
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2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДB, бр. 30 

от 2001 г.). 

4. Водовземането от подземни води подлежи на Разрешителен режим съгласно 

Закона за водите. 

 4. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на този вид ИП. 

     В Закона за водите (ЗВ) няма предвидени забрани и ограничения, предвидени по 

отношение на ИП. Конкретното ИП подлежи на Разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 

7, т. 1 от ЗВ.  

  5. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на 

ИП. 

 В радиус от 1км. в района на ИП няма издадени разрешителни за водовземане. 

6. Информация за свободните водни ресурси от подземното водно тяло. 

  Предвижда се изграждане на ШК. Подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 е в 

добро количествено състояние. 

7. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните 

екосистеми. 

  При спазване на всички изисквания свързани с действащото законодателство, 

въздействието от реализацията на така представеното ИП, върху водите и водните 

екосистеми ще бъде незначително, основен мотив за което е начинът на отглеждане на 

животните и заявената екологичната насоченост на стопанството. 

 ІІI. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 

 Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР) 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., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.). 

ПИ с № 136048, предмет на ИП,образуван от ПИ с №№ 135022, 136007, 136008, 136009, 

013010, 136012, 136017, 136042, 138035, 000297 и 000767, местност „Пенкови круши“, в 

землището на с. Церово, община Лесичово НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от 

мрежата „НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за 

защитените територии. Намира се в близост до защитена зона BG0002069 „Рибарници 

Звъничево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803/2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.106/2008 г.), от която отстои на не по-малко 

от 0,34 km. 

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

 

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община 

Лесичово, Кметство Церово и БД ИБР - Пловдив   
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