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ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
«Кравеферма за 1000 броя крави» - с. Драгомъж 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: «КАРАДЖА-ФАГ» ООД – гр. Исперих 

ВЪВЕДЕНИЕ: 

Докладът за оценка въздействието върху околната среда разглежда 
инвестиционно предложение: „Кравеферма за 1 000 броя крави”, 
разположена в ПИ № 000033, землище на с. Драгомъж, община Исперих, 
с възложител „КАРАДЖА-ФАГ“ ООД – гр. Исперих. 

ДОВОС се разработва на основание Решение № РУ-93-ПР/2016 г. на 
Директора на РИОСВ – Русе, с което е поискано задължително 
провеждане на процедура за ОВОС за инвестиционното предложение и 
в съответствие с разработено задание за обхват.  

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложение 1 на 
ЗООС, в което са изброени инвестиционни предложения, подлежащи на 
задължителна процедура по ОВОС. 

Извършен е анализ на предоставената информация от възложителя, 
извършен е оглед на имота и съседните терени през м. април 2017 
година, анализирани и отразени са препоръките, получени от 
компетентния орган (РИОСВ-Русе) и специализирания компетентен 
орган - РЗИ-Разград. 

Разработено е задание за обхват на ДОВОС, за което са проведени 
консултации с компетентните органи. Изразените становища и 
препоръки относно инвестиционното предложение са взети под 
внимание при разработване на настоящия доклад и са представени в 
Приложение 10 към него 

ДОВОС е съобразен с проведения анализ и нормативните изисквания на 
чл. 96, ал.1 от ЗООС и е в съответствие с изискванията на чл. 12 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието 
върху околната среда (ДВ 25/2003, посл. изм. ДВ 12/2016 г.). 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ „Караджа-Фаг” ООД е сред най-големите земеделски компании в 
Североизточна България. Основните дейности на фирмата са: 
- производство и търговия на зърнени земеделски култури с обработвана от 
компанията земеделска земя в размер на 17 000 дка; 

- животновъдство, притежавайки ферми за отглеждане на крави и за 
развъждане на диви животни; 

- производство на брашно и хляб. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със собствени производствени бази – в гр. Исперих, с. 
Драгомъж, с. Тодорово и с. Росина, община Исперих. 

 

Инвестиционното предложение е продиктувано от желанието на Възложителя за 
обновяване и модернизация на животновъдната ферма за отглеждане на дойни крави 
в с. Драгомъж.  
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ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
«Кравеферма за 1000 броя крави» - с. Драгомъж 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: «КАРАДЖА-ФАГ» ООД – гр. Исперих 

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Наименование на инвестиционното предложение 

«Кравеферма за 1 000 броя крави» – ПИ 000033 с. Драгомъж, община Исперих, област 
Разград 

   

1.2. Данни за възложителя 

Име „КАРАДЖА-ФАГ“ ООД 

ЕИК 826 018 141 

Пълен пощенски адрес град Исперих, ул. Стефан Караджа № 20 

Телефон 084 898 658 факс 0887 890 899 

e-mail: karadjafag@abv.bg 

Управител Махмуре Хюсмен  

  

1.3. Данни за независимите експерти (списък на регистрираните експерти и 
ръководител на колектива, разработени раздели)  

Докладът за ОВОС е разработен от следните независими експерти: 

Име Специалност Телефон, e-mail 

инж. Надежда 
Мурджева 

Строителен инженер по 
водоснабдяване и канализация, 
магистър 

ръководител колектив 

0889 417 038 

ekologika_russe@abv.bg 

инж. Антоанета 
Стефанова 

Машинен инженер „Техника и 
технологии по опазване на 
околната среда”, магистър  

0878130449 

ekodezia@gmail.com 

ландш. арх. 
Саша Рулинска  

магистър по ландшафтна 
архитектура 

0897-965-831 

balkan.landscape@gmail.co
m; 

Списък на регистрираните експерти и ръководителя на колектива с личен подпис 
срещу разработените раздели е представен в Приложение А-1. 

Писмени декларации по чл.11, ал.3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда и копия от дипломите 
за завършено образование на независимите експерти са представени в Приложение 
№ А-2 и А-3.  
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ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
«Кравеферма за 1000 броя крави» - с. Драгомъж 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: «КАРАДЖА-ФАГ» ООД – гр. Исперих 

2. ПОДРОБНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ВКЛЮЧВАЩО ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗМЕРА, ЗАСЕГНАТАТА ПЛОЩ, 
ПАРАМЕТРИТЕ, МАЩАБНОСТТА, ОБЕМА, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА, ОБХВАТА, 
ОФОРМЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ 

2.1. Обща информация за инвестиционното предложение 

„КАРАДЖА ФАГ“ ООД експлоатира собствената си кравеферма в с. Драгомъж от 
2008 година.  

През 2008 година е проведена процедура по реда на глава шеста от ЗООС, като е 
издадено Решение по ОВОС № РУ-21-ПР/2008 година. Съгласно решението, 
капацитетът на кравефермата е 366 броя крави – основно стадо. За осъществяване 
на инвестиционното предложение е ползван съществуващия сграден фонд на бивша 
овцеферма.  

След реализация на преустройствата, е издадено Удостоверение за регистрация на 
животновъден обект № 0006/27.02.2009 г. от Регионална ветеринарномедицинска 
служба – гр. Разград. Според удостоверението, капацитетът на животновъдното 
стопанство е за 1 000 бр. животни, като към момента на издаване на документа се 
отглеждат 625 животни. 

Според издадените разрешителни документи, цитирани по-горе, през 2009 година в 
животновъдното стопанство се отглеждат 366 бр. крави (основно стадо) или общо 
животни от всички технологични групи – 625 бр., като фермата разполага с достатъчно 
места за отглеждане на 1 000 броя животни. 

През 2010 година, възложителят е инициирал инвестиционно предложение за 
технологично обновяване и разширение на животновъдния обект, като е предвиждал 
изграждане на нова животновъдна сграда за 400 бр. крави основно стадо, доилен 
център с родилно отделение и склад-навес. Издадено е Решение № РУ-46-ПР/2010 г. от 
Директора на РИОСВ – Русе, съглсно което за инвестиционното предложение не се 
изисква процедура по ОВОС. След издаване на Решение № РУ-46-ПР/2010 г., то е 
обжалвано от Директора на РИОСВ-Русе и е поискана неговата отмяна от Министъра 
на околната среда и водите. 

С Решение № 343/23.12.2010 г. Министърът на околната среда и водите отменя 
издаденото Решение на Директора на РИОСВ-Русе поради факта, че площадката на 
кравефермата попада в пояс III на СОЗ на водоизточници за питейно-битово 
водоснабдяване ШК 1 и 2 и КИ „Драгомъж“, като в информацията за преценяване 
необходимостта от ОВОС това не е посочено. Процедурата е възобновена и върната 
за разглеждане в РИОСВ-Русе. Решението на Министъра на околната среда и водите 
е потвърдено от ВАС с решения 5840/27.04.2011 г. и 12732/10.10.2011 г. 

Възложителят е уведомен, че е възобновена процедурата по разглеждане на 
инвестиционното предложение с писмо изх. №3476/2011 г. на Директора на РИОСВ – 
Русе. Поискана е допълнителна информация, която не е представена. 

През 2012 година, възложителят е изградил метален резервоар за торови маси със 
застроен обем 4 425 куб.м., за което е издадено становище на РИОСВ-Русе, изх. № 
2581/15.08.2012 г. и Разрешение за поставяне № 11/16.08.2012 г. от Главен архитект на 
Община Исперих. 
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ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
«Кравеферма за 1000 броя крави» - с. Драгомъж 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: «КАРАДЖА-ФАГ» ООД – гр. Исперих 

През 2013 година е изграден метален склад – навес за слама и инвентар, за който 
съгласно становище на РИОСВ-Русе не се е изисквала процедура по реда на глава 
шеста от ЗООС. 

Инвестиционната инициатива на възложителя стартира отново през 2016 година с 
идентично на депозираното през 2010 година инвестиционно предложение - 
изграждане на нова животновъдна сграда за 400 бр. крави основно стадо с доилен 
център и родилно отделение и склад-навес. Инвестиционното предложение е 
разгледано от РИОСВ – Русе като „разширение“ на животновъдния обект и достигане 
до капацитет 1000 бр. животни. 

Горната информация е разгледана и оценена от екипа независими експерти с оглед 
определяне обхвата на разработката и целта на оценка в ДОВОС. Поради 
използваните различни термини в издадените документи, като „ското места“, 
„основно стадо“, „крави“, „животни“, „говеда“ са въведение следните определения: 

„основно стадо“ – състои се от дойните крави в период на млеконадой, сухостойни, 
бременни и ремонтни крави. 

„животни“ – включва бройката на основното стадо, заедно с юници и мъжки телета. Не 
се определя фиксиран брой на места за теленца до 6 месечна възраст. 

„места за отглеждане“ – представлява броят на осигурените (а не на заетите) места 
за отглеждане на животни от различните технологични групи.  

Съгласно въведените от екипа определения, към момента на разработване на 
ДОВОС, кравефермата в с. Драгомъж е със следния капацитет: 

Основно стадо: осигурени места за 430 броя крави (дойни крави, бременни, 
ремонтни и сухостойни) 

Приплод: осигурени места за 220 броя юници и мъжки телета. 

Общ капацитет на фермата: осигурени места за 650 броя животни. 

Не се определя фиксиран брой на теленцата до 3 мес. и до 6 мес. възраст. 

Възложителят има намерение да извърши технологично обновяване на обекта и по-
точно на сградите за отглеждане на основно стадо. За да не се прекъсва 
производствения процес в кравефермата, това обновяване ще се извърши чрез 
изграждане на нова сграда с капацитет 400 броя крави – (включва дойни крави, 
сухостойни и бременни). В тази сграда ще се преместят наличните животни от обор 1 
и 2, и 3. По този начин, след изграждане на новата сграда, обор 1 и обор 3 ще останат 
празни, а в обор 2 ще се отглеждат ремонтни крави.  

Следва поетапно обновяване и ремонт на съществуващите три обора.  

След оборудването им, в обор 1 ще се отглеждат 165 дойни крави, в обор 3 – 165 броя 
сухостойни. Основното стадо постепенно ще се увеличава и ще достигне 780 броя.  

След реализация на инвестиционното предложение ще се осигурят 780 бр. места за 
основно стадо. Не се предвижда промяна в местата за приплода, които са 220. 

Във връзка с гореизложеното, в настоящия ДОВОС, инвестиционното предложение се 
разглежда и оценява на два етапа: 
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ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
«Кравеферма за 1000 броя крави» - с. Драгомъж 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: «КАРАДЖА-ФАГ» ООД – гр. Исперих 

Първи етап: изграждане и заселване на новата животновъдна сграда. След 
реализацията на този етап, капацитетът на фермата остава непроменен  

Втори етап: ремонт и оборудване на обор 1, обор 2 и обор 3 и поетапно увеличаване 
на основното стадо до достигане на 780 броя. След реализацията на този етап, 
капацитетът на кравефермата ще достигне до 1 000 бр. места за животни – основно 
стадо и приплоди (юници и мъжки телета над 6 мес. възраст). 

 

2.2. Описание на местоположението на инвестиционното предложение 

 „КАРАДЖА ФАГ“ ООД е собственик на кравеферма в с. Драгомъж, която се 
експлоатира от 2008 година. Фермата е разположена в ПИ 000033, землище на с. 
Драгомъж, община Исперих. Имотът е собственост на възложителя, с площ от 50,563 
дка, с начин на трайно ползване – „животновъдна ферма“. 

В момента на територията на обекта са изградени 4 животновъдни сгради, в които се 
отглеждат общо 650 броя животни, както следва:  

Обор 1 – 165 дойни крави в две групи; Сградата е закрита, с изградена система за 
отвеждане на торовите маси с делта скрепер. 

Обор 2 – 50 бременни крави и 50 бр. ремонтни крави; Сградата е закрита, с 
изградена система за отвеждане на торовите маси с делта скрепер. 

Обор 3 – 165 броя сухостойни крави в 3 групи; Сградата е закрита, с изградена 
система за отвеждане на торовите маси с делта скрепер. 

Обор 4 – 120 бр. юници и 100 бр. мъжки телета. Представлява покрита с навеси площ, 
оградена с огради. Отглеждат се свободно.  

Обособени са и пространства и помещения за малки теленца. До обор 1 – на 
открито е обособено пространство за разполагане на до 60 бр. къщички тип „иглу“ и 
покрито помещение за 20 бр. теленца. 

Във фермата се отглеждат крави за мляко. Прилага се метод на свободно боксово 
отглеждане на кравите и свободно отглеждане за юници и мъжки телета. 

Кравефермата разполага с 1 доилна зала, склад за фуражи, работилница и открити 
складове за съхранение на силаж. 

На територията на кравефермата е обособена торова площадка – в югоизточната 
част, където се стифират сухи торови маси от обор 4. 

В югозападната част е разположена земнонасипна лагуна с приблизителен обем от 2 
500 м3, в която постъпват дъждовни води от площадката. Преди години, същата е 
ползвана за съхранение на течни торови маси, но след възникнал инцидент с разлив, 
възложителят е изградил нов метален резервоар с вместимост 4 600 м3. В момента 
съоръжението е запазено, като в него се оттичат и събират дъждовни води, попаднали 
върху площадката. Изградена е ниска стена от инертни материали, допълнително 
предпазваща изтичане на води от лагуната. 

Кравефермата е действаща. До нея е изграден водопровод, ел. захранване и път. 
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На сателитни снимки – фиг. 1 и фиг. 2 (източник: google earth) е представено 
местоположението на инвестиционното предложение спрямо с. Драгомъж, община 
Исперих 

 

Фиг.1 Местоположение на инвестиционното предложение – сателитна снимка google 
earth 
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Фиг.2 Местоположение на инвестиционното предложение спрямо село Даргомъж, 

община Исперих – сателитна снимка google earth 

Разстоянието между най-близко разположените сгради от кравефермата и 
жилищните сгради на с. Драгомъж е около 165 метра. В северна посока – към 
населеното място, в границите на имота е разположена овощна градина. 
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Фиг. 3 – Местоположение на инвестиционното предложение спрямо най-близко 
разположени водоизточници за питейно-битово водоснабдяване 

Кравефермата попада в санитарно-охранителна зона – пояс ІІІ на водоизточник за 
питейно-битово водоснабдяване - КИ Драгомъж - ВиК Исперих – Драгомъж, който се 
ползва за водоснабдяване на гр. Исперих и с. Лъвино. 

Най-близко до площадката на инвестиционното предложение е разположен карстов 
извор – КИ-Драгомъж, отстоящ на около 700 м от границата на площадката по права 
линия. 

На фиг. 5 е представено разположение на основните сгради и съоръжения на 
територията на фермата и предназначението им. 

 

2.3. Описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение в 
неговата цялост и ако е приложимо - на необходимите дейности по събаряне и 
разрушаване, както и изискванията относно използването на водите и земните 
недра - на етапа на строителство и на етапа на експлоатация; 

Целта на инвестиционното предложение е да се изгради нова животновъдна сграда с 
капацитет 400 места за дойни крави и доилна зала към нея. След построяване и 
оборудване на новата сграда, в нея ще бъдат изместени кравите от трите закрити 
обора. Капацитетът на фермата няма да се промени. След освобождаването им, на 
сградите (обор 1, 2 и 3) ще се извърши основен ремонт, за осигуряване на 
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съвременни условия за отглеждане на животни, след което ще се ползват по 
предназначение. 

Инвестиционното предложение ще се реализира на два етапа: 1-ви етап – 
изграждане и въвеждане в експлоатация на нов обор с доилна зала, с което няма да 
се увеличи капацитета на фермата и 2-ри етап – основен ремонт на съществуващите 
три обора. След реализиране на втория етап, във фермата ще се осигурят места за 
отглеждане на 1 000 бр. животни (основно стадо и юници и мъжки телета). 

На фигура № 4 е представена сателитна снимка – близък план на имота, с 
разположение на съществуващите сгради и съоръжения.  

На фиг. 5 са представени снимки от съществуващата кравеферма – обори, 
резервоар за торови маси, доилна зала, силажни ями и складове. 

 
Фиг.4 Сателитна снимка на имота, предмет на инвестиционното предложение с разположение на 

съществуващите сгради и съоръжения 

   

обор и открити обори за юници и мъжки телета 
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къщички тип „Иглу“ за новородени теленца     доилна зала 

  
Склад за слама и силажни ями 

  
Резервоар за торови маси 

Реализирането на инвестицинното предложение не предвижда никакви дейности по 
събаряне на сгради или отстраняване на съоръжения. 

Новата постройка ще се реализира в незастроената част на имота. Към нея ще се 
изградят нови канали, които ще отвеждат торовите маси до съществуващия метален 
резервоар. 
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1- Обор 1 – дойни крави и доилна зала към него 

2- Обор 2 – дойни крави 
3- Обор 3 – сухостойни крави 

4- Обор 4 – юници и мъжки телета 
5- Склад за силаж 
6- Склад за силаж 
7- Склад за силаж 

8- Склад слама 
9- Склад за силаж 

10- Резервоар за течни торови маси 
11- Нов обор 

12- Лагуна за дъждовни води 
13- Ремонтна работилница и склад 

14- Торова площадка 

Фиг.5 Сателитна снимка на имота, предмет на инвестиционното предложение с 
разположение на съществуващите сгради и съоръжения и тяхното предназначение 
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2.3. Описание на основните характеристики на етапа на експлоатация на 
инвестиционното предложение (всички процеси и дейности), в т.ч. енергийни нужди 
и използвана енергия, естеството и количеството на използваните материали и 
природни ресурси (вкл. водите, земните недра, почвите и биологичното 
разнообразие) 

2.3.1. Основни производствени характеристики: 

Начинът на отглеждане на кравите за мляко е един от основните фактори на средата, 
влияещи върху здравословното състояние, млечната продуктивност и 
възпроизводителните им функции. От друга страна за постигане на по-висока 
ефективност при производството на мляко начинът на отглеждане на кравите трябва 
да дава възможност за внедряване на механизация и автоматизация на 
производствените процеси, осигуряване на добра хигиена, оптимална организация 
на обслужване и производство и др. 

Във фермата се прилага методът на свободно отглеждане. При него кравите се 
отглеждат свободно в затворени или полуотворени (тристенни) сгради. Свободното 
отглеждане може да бъде в два варианта – свободно-групово и свободно-боксово. 

При свободно-груповото отглеждане няма обособени места за почивка на отделните 
крави. Има обособени площи за лежане, движение или хранене. Площта за лежане 
се застила със слама, като може периодично да се почиства или да се натрупва 
само чиста постеля, т.н. несменяема постеля, която се изкарва веднъж годишно. 
Свободно-груповото отглеждане на несменяема постеля се препоръчва да се 
прилага при полуотворени сгради. По този начин във фермата се отглеждат животните 
в обор 4. 

При свободно-боксовото отглеждане за всяка крава има обособено място за почивка 
– бокс. Боксовете са разделени помежду им от прегради и оразмерени така, че 
кравите да могат свободно да стават и лягат – дължина 2,00 – 2,20 m. Този метод на 
отглеждане се прилага в закритите сгради – обор 1, 2 и 3. 

В кравефермата са обособени отделни сектори – продуктивен и репродуктивен. 
Продуктивният сектор е обособен в обор 1 – дойни крави в продуктивен период. 

Репродуктивният сектор е обособен в обор 2 и обор 3, в които се отглеждат следните 
физиологични групи: - сухостойни крави; - крави в родилно; - крави в следродилен 
период. 

Телета до три месечна възраст се отглеждат на открито – в индивидуални клетки и в 
затворена сграда – в групови клетки, които са оборудвани с ясличка за растителни 
фуражи и гнезда за поилките с мляко и съдовете за вода и концентриран фураж. 

Женските телета и юници за разплод се отглеждат свободно - групово, на 
несменяема постеля, в полуотворени сгради. 

Хранене 

При полуотворените сгради храненето става на ясли на двора, а при затворените – 
храненето е в сградата и на двора. Раздаването на фуража е мобилно, като за 
концентрирания фураж се използват електронни хранилки. При свободното 
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отглеждане в затворени сгради се прилага и стационарна техника за раздаване на 
фуражите. 

За изхранване на кравите се ползва силаж и готови фуражни смески. Силажа се 
съхранява в три силажни ями, покрит. В покрит склад се съхраняват насипно 
концентрирани фуражи, пакетирано сухо мляко и сол. 

Поене 

Поенето на животните се извършва посредством поилки, с поплавък. Водата е от 
селищната водоснабдителна система. 

Доене 

Фермата разполага с 1 доилна зала, като в новия обор се предвижда изграждането 
на втора. Доенето се извършва механизирано с доилен агрегат. Млякото по тръбен 
път постъпва в хладилна вана, монтирана в млекосъбирателния пункт. 

Извозването на събраното сурово мляко от млекосъбирателния пункт става с камион-
цистерна на млекопреработвателните предприятия - ежедневно. 

Управление на торови маси 

Изградена е система от торови канали и резервоари, по които течните торови маси, 
които се отстраняват с „делта скрепер“ от първите три обора, се отвеждат гравитачно 
към метален резервоар за торови маси с вместимост 4 600 м3. В системата от 
канали са разположени два подземни резервоара, с вместимост 200 м3 и 120 м3. В 
обор 4 не е изградена система за отвеждане на торови маси. Торта се изрива суха, а 
течната тор постъпва по канали към резервоар с обем 120 м3, откъдето се препомпва 
към металния резервоар. 

На територията на кравефермата е обособена торова площадка – в югоизточната 
част, където се стифират сухи торови маси от обор 4. 

В югозападната част е разположена земнонасипна лагуна с приблизителен обем от 2 
500 м3, в която постъпват дъждовни води от площадката. Преди години, същата е 
ползвана за съхранение на течни торови маси, но след възникнал инцидент с разлив, 
възложителят е изградил нов метален резервоар с вместимост 4 600 м3. 

Предвижда се, новият обор за 400 броя крави и доилна зала към него да се включи към 
системата за отвеждане на торови маси към металния резервоар. За целта, се 
предвижда пред новия обор да се изгради бетонов резервоар, с вместимост 200 м3, 
откъдето течните торови маси, съвместно с отпадъчните води от доилната зала  
гравитачно или чрез препомпване ще се отвеждат към металния резервоар. 
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А- резервоар пред обор 1 – обем 200 м3; 

Б- резервоар пред обор 3 – обем 120 м3; 

В- резервоар пред нов обор – обем 200 м3 

10 – метален резервоар с вместимост 4 600 м3 

Фиг.6 Схема с разположение на системата за отвеждане на течни торови маси и 
отпадъчин води към метален резервоар 

 

Възложителят е земеделски производител и обработва около 17 000 дка, които са в 
района на община Исперих, община Попово и община Самуил. Торовите маси – 
течни и твърди се оползотворяват за наторяване на обработваните от възложителя 
земеделски земи. 
 
 

Разработено от колектив на „ЕКОЛОГИКА РУСЕ” ЕООД, тел. 0889-417-038 e-mail: ekologika_russe@abv.bg 
            стр. 18/149 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
«Кравеферма за 1000 броя крави» - с. Драгомъж 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: «КАРАДЖА-ФАГ» ООД – гр. Исперих 

2.3.2. Етапи на реализиране на инвестиционното предложение  

Инвестиционното предложение ще се реализира на два етапа. 

Първи етап – изграждане на новия обор с капацитет 400 броя крави, оборудване и 
преместване на отглежданите крави от съществуващите обори 1, 2 и 3. 

Втори етап – обновяване и ремонт на съществуващите обори 1, 2 и 3, след 
оборудването им, основното стадо постепенно ще се увеличи до 780 броя. 

 Не се предвижда промяна в местата за приплода, които са 220. 

Строителните дейности ще се изпълнят на два етапа, всеки с продължителност до 2 
месеца, доставката и монтажа на оборудването – с продължителност до 2 месеца. 

След оборудването им, в обор 1 ще се отглеждат 165 дойни крави, в обор 3 – 165 броя 
сухостойни. Основното стадо постепенно ще се увеличава и ще достигне 780 броя.  

След реализация на инвестиционното предложение ще се осигурят 780 бр. места за 
основно стадо. Не се предвижда промяна в местата за приплода, които са 220. 
 
2.3.3. Суровини, консумативи и спомагателни материали, в т.ч. опасни химични 

вещества 

Етап строителство:  

Строителните дейности на обекта ще се извършат на два етапа: 

Първи етап – изграждане на нова сграда за 400 броя крави и доилна зала към нея. 

Втори етап – основен ремонт на съществуващите 3 обора.  

Строителните дейности ще се състоят най-общо в следното: 

 Изграждане на животновъдна сграда и доилна зала към нея; 

 Монтаж на оборудване. 

Строителството на животновъдната сграда е стартирало през 2010 година, като са 
изградени фундаментите, бетоновите канали и бетонови подземни резервоари за 
торови маси. През 2011 година строежът е спрян от РДНСК-Разград. Поради тази 
причина в първи етап на строителството не се предвижда извършване на изкопни 
работи. Предстои минимално количество бетонови работи и монтаж на стоманената 
конструкция на сградата, облицовка с панели и довършителни работи. 

За втори етап, строителните дейности ще се състоят в ремонт на трите съществуващи 
обора – мазилки, подмяна на покриви, вътрешни ремонти, оборудване.  

В етапа на строителство ще се ползват следните суровини и материали: чакъл, бетон, 
армировка, кофражни елементи, канализационни и водопроводни тръби (пластмаса 
и стомана). 

Транспортирането на всички строителни материали до площадката ще се извършва 
посредством специализиран автомобилен транспорт. 

Етап експлоатация:  

Експлоатацията на обекта се разглежда на два етапа: 
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Първи етап – 450 броя – основно стадо и 220 броя приплод, общ брой животни – 670 
броя. 

Втори етап – експлоатация на клавефермата с капацитет – 780 броя основно стадо и 
220 броя приплод, общ брой животни - 1 000 броя.  

При експлоатацията на кравефермата ще се използват следните природни ресурси, 
суровини, спомагателни материали, горива, енергия: 

Фуражи, силаж, добавки за изхранване на животните 

Храненето на кравите има най-голяма роля за високите постижения в съвременната 
кравеферма. Нивото на млечността в 75 % се обуславя от средовите фактори, на 
първо място хранене и гледане. Делът на фуражите в себестойността на млякото 
заема около 65-70 %. 

В съвременната практика на кравефермите нормираното хранене е добило по-
опростена форма. Обикновено дневната дажба се разделя на две части: на основна 
дажба, която се състои от обемистите фуражи: паша, сено, силаж, слама, цвекло и 
други подобни. Това са храните, които от физиологична гледна точка е полезно да се 
поемат в по-голямо количество. Ето защо тези фуражи се предоставят на всички крави 
практически на воля. Поради по-ниското съдържание в тях на хранителни вещества не 
може да се достигне висока млечност. За по-високата млечност се налага 
добавянето на концентрирани фуражи: зърнени житни, бобови, шротове. Тази част от 
дажбата се нарича концентратна дажба и се разпределя според млечността, 
нормирано заедно с минералните добавки.  

При качествени обемисти фуражи, една крава с живо тегло 550-600 кг по време на 
лактацията поема нормално 10-11 КЕМ (11-12 кг сухо вещество) дневно.  

По отношение на концентрираните фуражи – дажбата им се определя в зависимост 
от млечността на кравата. На 1 кг мляко се дава от 100 до 400 г концентриран фураж. 

Всяко животно има индивидуални изисквания по отношение на храненето.  

Балансирани дажби за дойни и сухостойни крави 

  Дневна млечност. кг Сухостойни на 

32 26 20 65-15 дни 14-0 дни 

Ливадно сено пъл. 
цъфтеж 

4 4 5 4 4 

Царев. силаж мл.вос.зрел. 25 25 25 12 10 

Пшеничена слама 0 0 0 2,0 1,0 

Зърнена смес *) 4.0 2,5 0.5 0 2.5 

Слънчогледов шрот (30 %) 7,6 6,1 4,6 2,0 2,5 

Креда, грама 130 90 50 0 0 

Витаминен премикс, 
грама 

10 10 10 20 20 
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Дажбата съдържа  КЕМ 22,3 19,0 15,8 9,4 10,5 

ПСЧ г 1977 1667 1371 779 907 

БПТ г 638 508 395 36 149 

СП % 17,6 16,8 15,7 13,0 14,7 

*) Съставена от равни части царевица, ечемик и пшеница 

Източник: ИАСРЖ 

В следващата таблица са представени счетоводни данни за произведеното мляко в 
кравефермата и разхода на концентрирани и влажни фуражи. Представени са 
изчисления за прогнозния разход на тези суровини за всеки от етапите на реализация 
на инвестиционното предложение. Следва да се отбележи, че тези прогнози са 
представени съвсем оирентировъчно и разхода на отделните съставки от 
хранителните дажби може да варира и да се променя.  

 Настоящо 
положение 

Първи етап Втори етап 

Добито мляко 1 424 584 л/год 1 424 584 л/год 2 584 140 л/год 

пшеница 838 т/год 838 т/год 1 520 т/год 

царевица 633 т/год 633 т/год 1 150 т/год 

силаж 2 661 т/год 2 661 т/год 4 830 т/год 

ечемик 336 т/год 336 т/год 610 т/год 

люцерна 341 т/год 341 т/год 620 т/год 

Пивоварвна каша 710 т/год 710 т/год 1 290 т/год 

Соев шрот 87 т/год 87 т/год 160 т/год 

Рапичен шрот 203 т/год 203 т/год 370 т/год 

Животновъдното стопанство разполага с открити площадки за съхранение на 
обемисти фуражи (силажни ями) и закрит склад за съхранение на концентриран 
фураж. Всички фуражи се произвеждат и доставят от собствените обработваеми 
земи на възложителя. 

На територията на имота са изградени 4 площадки за съхранение на обемисти 
фуражи. Те са с площ, съответно – силажна площадка 1 – 900 кв.м.; силажна 
площадка 2 – 714 кв.м.; силажна площадка 3 – 450 кв.м. и силажна площадка 4 – 900 
кв.м. Изпълнени са с бетонова настилка с наклон и бордове от трите страни. 
Силажите се съхраняват покрити.  

Закритият склад за съхранение на концентирани фуражи се състои от две 
помещения, оформени като плоски складове за зърно. Площта им е от по 50 кв.м.  

Не се налага и не се планира промяна в наличните складове. Възложителят обработва 
земеделски земи и разполага със складова база за зърно в град Исперих. Не се 
налага в кравефермата да се поддържат големи наличности на фуражи, тъй като 
същите могат да бъдат доставени в рамките на ден от складовата база в Исперих. 
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Постеля – слама 

Високопродуктивните крави трябва да покриват своята нужда от спокойствие, като 
лежат до 14 часа в денонощието. Една гаранция за оптимално лежане е оформянето 
при дълбок бокс на дюшек от нарязана слама, дебел около 15 cm. Когато кравата 
лежи в уютен бокс в предпочитаната от нея поза, се повишава ефективността на 
преживянето, а също така нараства интензивността на кръвообръщението във вимето. 
Това води до повишаване на усвояемостта на фуражите и на млекообразуването – и 
двете неща са полезни за фермера. Сравним с това комфорт предлага и мек 
синтетичен дюшек с дебелина 10 – 15 cm при повдигнат бокс.  

Ориентировъчен разход на слама при свободно боксово отглеждане – средно 1,5 кг 
дневно на крава. При първи етап на инвестицията, разходът на слама ще възлиза на 
675 кг клама дневно или 246,4 тона годишно. 

При втори етап на инвестицията, разходът на слама ще се увеличи на 1 170 кг/дневно 
или 427,1 т/годишно. 

На територията на кравефермата е наличен сеновал – навес, в който се съхранява 
суха слама за постеля на животните. Капацитетът на склада е за съхранение на 200 т 
слама. 

За осигуряване здравето и жизнеността на животните се ползват лекарствени 
препарати, ваксини, витамини, както и препарати за дезинфекция, дезинсекция и 
дератизиация.  

За поддържане на оборудването се ползват резервни части, масла и други 
консумативи, които ще се съхраняват в специализиран склад. 

 

2.3.4. Източници на водоснабдяване – водни количества 

• Източници на водоснабдяване 

Обектът е водоснабден от селищната водопроводна система на с. Драгомъж. Не се 
налага промяна във външния довеждащ до кравефермата водопровод.  

• Определяне на необходимите водни количества 

На етап строителство 

За етапа на строителните работи, ще е необходима вода основно за задоволяване на 
битовите нужди на строителните работници. Не се предвижда на място да се 
подготвят строителни разтвори. Те ще се доставят в готов вид до площадката. Броят на 
строителните работници ще е променлив, в зависимост от фазата на строителство. 
При приет брой работници 10, необходимото количество вода ще е 0.3 м3/ден.  

На етап експлоатация 

В животновъдните ферми ежедневно се изразходва голямо количество вода. Тя се 
използва за поене на животните, за измиване и почистване на съоръженията и 
инвентара, за промиване на доилните инсталации, за битови и други нужди. Чрез 
водоснабдяването на фермите и механизирането на поенето на животните се 
подобряват санитарно-хигиенните условия в животновъдните помещения и се 
повишава продуктивността на животните. 
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Разходни норми на вода за едно животно: 

Млечни крави – 80-100 л/животно/ден. 

Телета – 20 л/животно/ден. 

Примерно разпределение на разхода на вода в кравеферма за едно денонощие: 

  

Операции 

Разходна норма на едно животно, 

l/денонощие 

Приготвяне на фуражите 

Миене на съдовете и инсталациите 

Измиване на вимето и чистене на оборски тор 

Почистване на помещенията и дезинфекция 

Нужди на персонала 

10 

10 

15 

5 

2 

Общо 42 

Консумацията на вода се определя на: 

Разход на вода при първи етап на реализация: 

100*450=45 000 л/ден=45 м3/ден – консумация основно стадо 

20*220=4 400 л/ден=4,40 м3/ден – консумация приплод 

Общо – разход на вода за първи етап: 49,4 м3/ден или 18 031 м3/год. 

Разход на вода при втори етап на реализация: 

100*780=78 000 л/ден=78 м3/ден – консумация основно стадо 

20*220=4 400 л/ден=4,40 м3/ден – консумация приплод 

Общо – разход на вода за втори етап: 82,4 м3/ден или 30 076 м3/год. 

2.3.5. Енергия, енергоносители, горива 

Електроенергия е необходима за задвижване на мотори на скреперна инсталация, 
помпи за торови маси, доилни агрегати, вентилация за охлаждане на помещенията. 
Кравефермата разполага със собствен трафопост. Не се предвиждат промени в ел. 
захранването на обекта.  

На етап строителство: 

Не се предвижда ползване на горива или други енергоносители на етап строителство. 

На етап експлоатация: 

Оборите не се отопляват, вентилацията е естествена, поради което не се консумира 
ел. енергия за тези процеси. 

Консуматори на ел. енергия на площадката са доилните апарати в доилната зала, 
делта-скреперите и помпите за торови маси.  
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2.3.6. Опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, които ще бъдат налични в 
предприятието/съоръжението и капацитета на съоръженията за тяхното 
съхранение и употреба в случаите по чл. 99б ЗООС (нова точка) 

При отглеждане на крави за мляко се използват следните химични вещества и смеси: 

 Препарати за дератизация: Използват се блокчета родентицидна примамка. 
Съгласно ИЛБ, сместа не се класифицира като опасна. 

 Препарати за дезинсекция: Използва се течен препарат, представляващ смес 
от химични вещества. Количествата, които се съхраняват на площадката са около 
0.001 т. Съгласно ИЛБ сместа се класифицира като опасна със следните опасности: 
физични опасности – P5в запалими течности. Определените прагови количества са 
5 000 / 50 000 тона; и опасности за околната среда - Е1 Опасни за водната среда в 
Категория Остра опасност, Категория 1, или Хронична опасност, Категория 1 с 
определени прагови количества: 100 т / 200 т. 

 Препарати за дезинфекция:  

Използват се препарати, представляващи смеси от опасни вещества за дезинфекция 
като VIROCID, PHO CID и CID 2000, които са корозивни. Това е опасност, която не е 
изброена в категориите на част 1 към Приложение 3 на ЗООС. 

Количествата на опасните химични вещества и смеси, които се съхраняват и 
употребяват на площадката са значително под определените прагови количества в 
Приложение 3 на ЗООС. Инсталацията не се класифицира като обект с нисък или 
висок рисков потенциал.  

Всички препарати се съхраняват в оригинални опаковки в закрит склад. Складът е с 
бетонова настилка и без връзка с площадковата канализация. 

 

2.4. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии (като 
замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, нейонизиращи 
лъчения, радиация) и количества и видове на отпадъците, получени по време на 
етапа на строителство и на етапа на експлоатация; 

2.4.1. Генерирани отпадъчни газове – количествена и качествена оценка  

I. КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ  

a) По време на строителството: 

Основните дейности, които ще се осъществяват по време на строителството са 
строителни работи по изграждане на новата животновъдна сграда и прилежащата 
към нея система от торови канали.  

От строителните дейности се очакват предимно неорганизирани емисии при: 

- Доставка на материали в имота; 

- Транспортни средства и строителна механизация; 

- Товаро-разтоварни дейности на строителните отпадъци; 
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- Строителство на нова сграда и укрепване на съществуващи торови канали 
към нея – обща площ около 4 000 кв.м. 

За инвентаризация на праховите емисии от строителството на новата сграда и 
торовите канали към нея използваме SNAP CODE 040624 Строителство и разрушаване 
от Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни 
вещества във въздуха, утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ. Възприето 
ориентировъчно времетраене на строителните дейности – два месеца. 

Таблица 2.4.-1. Емисионни фактори за прах (040624) 

Вещества ЕF  (кg/m2/година)  

Прахови частици (РМ) или (TSP) 0,162 

Прахови частици с размер на частиците 
до 10 микрона (РМ10) 0,0812 

Прахови частици с размер на частиците 
до 2.5 микрона (РМ2.5) 0,00812 

Тогава очакваните прахови емисии за периода на извършване на строителни 
дейности в имота са представени в Таблица 2.4.-1. 

Таблица 2.4.1-2 Количества на прахови емисии в атмосферата на етап 
строителство 

Замърсител 

 

Емисии от строителство 

т/2 месеца. 

ТSP  0,108 

PМ10  0.054 

PM 2.5  0.0054 

Получените стойности за очаквани емисии през периода на строителство са 
незначителни и с малък времеви обхват.  

Вземайки предвид местоположението на кравефермата и наличния зелен пояс към 
населеното място (овощна градина), очакваните прахови емисии нямат потенциал 
за въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района или създаване на 
дискомфорт на населението от с. Драгомъж.  

Доставката на строителни материали и извозването на строителните отпадъци ще се 
извършва по обходен път (непреминаващ през населеното място), показан на фиг. 
2.4.1-1. 
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ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
«Кравеферма за 1000 броя крави» - с. Драгомъж 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: «КАРАДЖА-ФАГ» ООД – гр. Исперих 

 
Фиг. 2.4.1-1 Път за доставка на строителни материали и извозване на строителни 

отпадъци. 

Предвид планираното използване на сандвич панели за изграждане на 
животновъдната сграда, броят на курсовете на превозни средства до и от обекта ще 
бъде минимали.  

От дейностите не се очакват значителни емисии, характерни за ДВГ.  

б) При експлоатацията 

Източници и количества на емисиите в атмосферния въздух от съществуващата 
кравеферма – базово състояние 

За определянето на вида и количеството на емисиите в атмосферния въздух 
използваме AP 42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 9: Food and Agricultural Industries, 9.4 
Livestock & Poultry Feed Operations на Американската агенция по околна среда. 

Основен замърсител от отглеждането на крави с цел производство на мляко е 
амоняка, емитиран на всички етапи от процеса на отглеждане на животните. 
Съгласно американската методика първата стъпка от изчислението е 
идентифицирането на групите животни в обекта и местата за отглеждането им. 

Източниците на емисии от всяка група животни, съобразени с начина им на 
отглеждане са представени на фиг. 2.4.1-2 до 2.4.1-4. 
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ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
«Кравеферма за 1000 броя крави» - с. Драгомъж 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: «КАРАДЖА-ФАГ» ООД – гр. Исперих 

РЕЗЕРВОАР 
за съхранение

ДОИЛНА ЗАЛА

15% от торта

ОБОР със 
скреперна 

инсталация
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Фиг. 2.4.1-2 Източници на емисии в атмосферния въздух от млечни крави 

РЕЗЕРВОАР 
за съхранение

ОБОР със 
скреперна 

инсталация

ДРУГИ КРАВИ
Nexcreted

8.
39

 к
г 

N
H

3/
Го
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/
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%
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Фиг. 2.4.2.-3 Източници на емисии в атмосферния въздух от бременни, сухостойни и 

ремонтни крави 

РЕЗЕРВОАР 
за съхранение

ТОРИЩЕ

62,5% твърда тор

37,5% урина

ОТКРИТ ОБОР

11
.4

3 
кг

 N
H

3/
Го

ди
на

/
жи

во
тн

о

6,
6 

%
 N

 
за

гу
би

20
 %

 N
 

за
гу

биЮНИЦИ и 
МЪЖКИ ТЕЛЕТА

Nexcreted

 

Фиг. 2.4.3.-4 Източници на емисии в атмосферния въздух от юници и мъжки телета. 

Основни източници на емисии в атмосферния въздух са: 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: «КАРАДЖА-ФАГ» ООД – гр. Исперих 

 Оборите (закрити и открити) за отглеждане на различните групи животни – 
съществуващи обори №№ 1,2,3 и 4; 

 Резервоарът за съхранение на торовите маси; 

 Торището за съхранение на твърдата фракция от обор № 4. 

Определянето на количествата емитиран амоняк от кравефермата се извършва при 
спазване на следната последователност: 

 Определяне на средната годишна популация на различните групи животни; 

 Определяне на количеството екскретиран азот от всяка група животни; 

 Изчисление на количествата амоняк, емитирани от оборите и местата за 
съхранение на торови маси чрез използване на емисионни фактори за всяка 
отделна група животни; 

 Изчисление на общото количество амоняк, емитиран от територията на 
кравефермата. 

Определяне на средната годишна популация на различните групи животни; 

В Таблица 2.4.1-3 са представени групите животни и изчислената средна годишна 
популация за всяка група. 

Таблица 2.4.1-3 Групи животни в кравефермата – средна годишна популация - 
съществуващо състояние: 

Група животни Брой места % за изравняване на 
средногодиш. брой 
животни 

Средна годишна 
популация 

Млечни крави 165 100,2% 165.33 

Сухостойни, 
бременни и 
ремонтни крави 

265 101% 267.65 

Юници 120 91,4% 109,68 

Мъжки телета 100 93.2% 93.2 

Телета (малки) 80 143,3% 114.64 

 Определяне на количеството екскретиран азот от всяка група животни  

Таблица 2.4.1-4 Нива на екскретиран N 

Група животни Средна годишна 
популация 

ALW 

/средно 
тегло/, 

lb 

N rate, 

lbN/1000 lb 
animal 
mass/day 

N excreted 
MMT 

lb /day 

(kg/y) 

Млечни крави 165.33 1332 0.45 99,1 

(16407) 

Сухостойни, 267.65 1332 0.36 128,3 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: «КАРАДЖА-ФАГ» ООД – гр. Исперих 

бременни и 
ремонтни крави 

(21241.7) 

Юници 109,68 926 0.31 31,5 

(5 215.2) 

Мъжки телета 93.2 701 0.31 20,2 

(3344.4) 

Телета (малки) 114.64 260 0.30 8.9 

(1480.4) 

 Изчисление на количествата амоняк, емитирани от оборите и местата за 
съхранение на торови маси чрез използване на емисионни фактори за всяка 
отделна група животни 

Таблица 2.4.1-5 Емисии  амоняк от отделните процеси по групи животни 

Група животни Средна 
годишна 
популация 

Източник 
на емисии 

Емисионен 
фактор, 

lb 
NH3/head/year 

Емисионен 
фактор, 
Percent N 
loss 

ЕNH3, 

(кг/год.) 

Млечни крави 165.33 Обор със 
скреперна 
инсталация 

18.5 - 1387.37 

  Резервоар - 6.6% 1223.3 

Сухостойни, 
бременни и 
ремонтни крави 

267.65 Обор със 
скреперна 
инсталация 

18.5 - 2 246 

  Резервоар - 6.6% 1554.1 

Юници и  

Мъжки телета 

109,68 

93.2 

Обори 
отворен тип 

25.2  2319 

  Торище - 20% 1009 

  Резервоар - 6.6% 199,8 

Телета (малки) 114.64 Н.Д. Н.Д. Н.д. Н.д. 

 Изчисление на общото количество амоняк, емитиран от територията на 
кравефермата. 

ЕNH3 кравеферма = Σ (ЕNH3 мл.крави обор+ ЕNH3 мл.крави резервоар+ ЕNH3 др.крави обор+ ЕNH3 др.крави 

резервоар+ ЕNH3 юници/телета обор+ ЕNH3 юници/телета резервоар+ ЕNH3 юници/телета торище) = 9.938 
тона/годишно 

Източници и количества на емисиите в атмосферния въздух от съществуващата 
кравеферма – I етап на разширението 

През този етап от инвестицията основни източници на емисии в атмосферния въздух 
са: 
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 Оборите (закрити и открити) за отглеждане на различните групи животни – 
съществуващи обори №№ 3 и 4 и новоизградена животновъдна сграда; 

 Резервоарът за съхранение на торовите маси; 

 Торището за съхранение на твърдата фракция от обор № 4. 

Определянето на количествата емитиран амоняк от кравефермата на този етап от 
инвестицията се извършва при спазване на последователността, описана в базово 
състояние за кравефермата.  

Малките телета не се разглеждат в оценката, т.к. при изчисленията за базово 
състояние е установено, че за тях липсват емисионни фактори по методиката. 

 Определяне на средната годишна популация на различните групи животни; 

В Таблица 2.4.1-6 са представени групите животни и изчислената средна годишна 
популация за всяка група. 

Таблица 2.4.1-6 Групи животни в кравефермата – средна годишна популация – етап I: 

Група животни Брой места % за изравняване на 
средногодиш. брой 
животни 

Средна годишна 
популация 

Млечни крави 185 100,2% 185.37 

Сухостойни, 
бременни и 
ремонтни крави 

265 101% 267.65 

Юници 120 91,4% 109,68 

Мъжки телета 100 93.2% 93.2 

 Определяне на количеството екскретиран азот от всяка група животни  

Таблица 2.4.1-7 Нива на екскретиран N 

Група животни Средна годишна 
популация 

ALW 

/средно 
тегло/, 

lb 

N rate, 

lbN/1000 lb 
animal 
mass/day 

N excreted 
MMT 

lb /day 

(kg/y) 

Млечни крави 185.37 1332 0.45 111.1 

(18395.8) 

Сухостойни, 
бременни и 
ремонтни крави 

267.65 1332 0.36 128,3 

(21241.7) 

Юници 109,68 926 0.31 31,5 

(5 215.2) 

Мъжки телета 93.2 701 0.31 20,2 

(3344.4) 
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 Изчисление на количествата амоняк, емитирани от оборите и местата за 
съхранение на торови маси чрез използване на емисионни фактори за всяка 
отделна група животни 

Таблица 2.4.1-8 Емисии  амоняк от отделните процеси по групи животни 

Група животни Средна 
годишна 
популация 

Източник 
на емисии 

Емисионен 
фактор, 

lb 
NH3/head/year 

Емисионен 
фактор, 
Percent N 
loss 

ЕNH3, 

(кг/год.) 

Млечни крави 185.37 Обор със 
скреперна 
инсталация 

18.5 - 1555.5 

  Резервоар - 6.6% 1371,6 

Сухостойни, 
бременни и 
ремонтни крави 

267.65 Обор със 
скреперна 
инсталация 

18.5 - 2 246 

  Резервоар - 6.6% 1554.1 

Юници и  

Мъжки телета 

109,68 

93.2 

Обори 
отворен тип 

25.2  2319 

  Торище - 20% 1009 

  Резервоар - 6.6% 199,8 

 Изчисление на общото количество амоняк, емитиран от територията на 
кравефермата след реализацията на етап I от инвестицията. 

ЕNH3 кравеферма = Σ (ЕNH3 мл.крави обор+ ЕNH3 мл.крави резервоар+ ЕNH3 др.крави обор+ ЕNH3 др.крави 

резервоар+ ЕNH3 юници/телета обор+ ЕNH3 юници/телета резервоар+ ЕNH3 юници/телета торище) = 10.255 
тона/годишно 

Източници и количества на емисиите в атмосферния въздух от съществуващата 
кравеферма – II етап на разширението 

През този етап от инвестицията основни източници на емисии в атмосферния въздух 
са: 

 Оборите (закрити и открити) за отглеждане на различните групи животни – 
съществуващи обори №№ 1,2, 3 и 4 и новоизградена животновъдна сграда; 

 Резервоарът за съхранение на торовите маси; 

 Торището за съхранение на твърдата фракция от обор № 4. 

Определянето на количествата емитиран амоняк от кравефермата на този етап от 
инвестицията се извършва при спазване на последователността, описана в базово 
състояние за кравефермата.  

Малките телета не се разглеждат в оценката, т.к. при изчисленията за базово 
състояние е установено, че за тях липсват емисионни фактори по методиката. 

 Определяне на средната годишна популация на различните групи животни; 
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В Таблица 2.4.1-9 са представени групите животни и изчислената средна годишна 
популация за всяка група. 

Таблица 2.4.1-9 Групи животни в кравефермата – средна годишна популация – етап I: 

Група животни Брой места % за изравняване на 
средногодиш. брой 
животни 

Средна годишна 
популация 

Млечни крави 350 100,2% 350.7 

Сухостойни, 
бременни и 
ремонтни крави 

430 101% 434.3 

Юници 120 91,4% 109,68 

Мъжки телета 100 93.2% 93.2 

 Определяне на количеството екскретиран азот от всяка група животни  

Таблица 2.4.1-10 Нива на екскретиран N 

Група животни Средна годишна 
популация 

ALW 

/средно 
тегло/, 

lb 

N rate, 

lbN/1000 lb 
animal 
mass/day 

N excreted 
MMT 

lb /day 

(kg/y) 

Млечни крави 350.7 1332 0.45 210,21 

(34802,9) 

Сухостойни, 
бременни и 
ремонтни крави 

434.3 1332 0.36 208,255 

(34479,3) 

Юници 109,68 926 0.31 31,5 

(5 215.2) 

Мъжки телета 93.2 701 0.31 20,2 

(3344.4) 

Телета (малки) 114.64 260 0.30 8.9 

(1480.4) 

 Изчисление на количествата амоняк, емитирани от оборите и местата за 
съхранение на торови маси чрез използване на емисионни фактори за всяка 
отделна група животни 

Таблица 2.4.1-11 Емисии  амоняк от отделните процеси по групи животни 

Група животни Средна 
годишна 
популация 

Източник 
на емисии 

Емисионен 
фактор, 

lb 
NH3/head/year 

Емисионен 
фактор, 
Percent N 
loss 

ЕNH3, 

(кг/год.) 
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Млечни крави 350.7 Обор със 
скреперна 
инсталация 

18.5 - 2942.9 

  Резервоар - 6.6% 2594,97 

Сухостойни, 
бременни и 
ремонтни крави 

434.3 Обор със 
скреперна 
инсталация 

18.5 - 3644.4 

  Резервоар - 6.6% 2522,68 

Юници и  

Мъжки телета 

109,68 

93.2 

Обори 
отворен тип 

25.2  2319 

  Торище - 20% 1009 

  Резервоар - 6.6% 199,8 

Телета (малки) 114.64 Н.Д. Н.Д. Н.д. Н.д. 

 Изчисление на общото количество амоняк, емитиран от територията на 
кравефермата след реализацията на етап II от инвестицията. 

ЕNH3 кравеферма = Σ (ЕNH3 мл.крави обор+ ЕNH3 мл.крави резервоар+ ЕNH3 др.крави обор+ ЕNH3 др.крави 

резервоар+ ЕNH3 юници/телета обор+ ЕNH3 юници/телета резервоар+ ЕNH3 юници/телета торище) = 15.233 
тона/годишно 

Транспортни средства  

От дейностите по доставка на суровини, износ на готова продукция, извозване на 
торови маси и отпадъци, се очакват емисии, характерните за горивните процеси в 
двигателите с вътрешно горене отпадъчни газове като: азотни оксиди, въглероден 
оксид, серен диоксид, летливи органични съединения (ЛОС), сажди, тежки метали, 
полициклични ароматни въглеводороди (PAH), устойчиви органични замърсители 
(УОЗ), полихлорирани бифинили (PCBs) и пр.  

Слабата натовареност на обслужващия път до обекта (излизащ на второкласен път II-
23) е предпоставка за незначително въздействие на линейния източник на емисии 
върху качеството на атмосферния въздух в района. 

II. КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ  

Основна задача на доклада по ОВОС по компонент „Атмосферен въздух“ е да бъде 
направена качествена оценка на очакваните емисии на NH3 от откритите площи, 
емитиращи замърсителя в обекта -  резервоар за съхранение на торова фракция, 
торище и обор № 4. 

За целите на оценка е използвана Методика за определяне разсейването на 
емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната концентрация в 
приземния атмосферен слой, утвърдена със Заповед №РД-994/04.08.2003г. на МОСВ. 

Оценката се извършва за базово състояние на обекта, етап I-ви и етап II-ри на 
реализация на инвестицията (етап Експлоатация след разширение). 
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За всички оценявани етапи параметрите на площните източници (открити площи, 
емитиращи амоняк) се запазват, не се променя и местоположението им. На фиг. 
2.4.3-5 е представено местоположението на площните източници и най-близкия обект, 
подлежащ на здравна защита спрямо местоположението на площен източник № 1 
(резервоар за съхранение на торови маси). Идентифицираната най-близко 
прилежаща жилищна сгргада от с. Драгомъж е избрана като рецепторна точка в 
анализа. 

 

Фиг. 2.4.3.-5 

Качествен анализ на  базово състояние – запазване на текущо състояние на обекта 

В Таблица 2.4.1.-12 са представени изчислените количества емитиран амоняк в 
годишен аспект от откритите площи в обекта. 
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Таблица 2.4.1-12 Емисии  амоняк от площни източници – базово състояние 

Площен 
източник № … 

Площен източник - вид ЕNH3, 

(кг/год.) 

1 Резервоар за съхранение на торови маси 2977.2 

2 Торище  1009 

3 Обори отворен тип 2319 

Входни параметри на модела 

Дефинирана е област с размери 4000х4000 m, с еднаква по двете направления 
дискретизация (200 стъпки, 20 m). Тъй като пакетът не разполага с възможности за 
описание на полигонални площни източници, са дефинирани три еквивалентни 
правоъгълни такива.  

Параметрите на площните източници са представени в таблица 2.4.1.-13. 

В таблица 2.4.1.-13 са възприети следните означения: 

X0, Y0 – координати на долния ляв ъгъл на площния източник спрямо началото 
на областта (долният ляв ъгъл на пространството е с координати 0,0) по 
направленията запад-изток и север-юг съответно, m; 

X, У – страна – размери на площните източници по съответните направления, 
m; 

Нст – височина на стъпалото, m; 

E–емисия на разглежданите замърсители, g/s 

Таблица 2.4.1-13 Входни параметри на модела, площни източници на амоняк – базово 
състояние 

Източник 
X0 Y0 X – 

страна 
Y - 
страна Нст 

ENH3 за 
базово 
състояние 

m m m m m g/s 
Площен 
източник № 1 2500 2000 26.5 26.5 2 0.00000005664 

Площен 
източник № 2 2470 1950 23 75 2 0.00000003199 

Площен 
източник № 3 2420 1895 28 30 2 0.00000007353 

Забележка: Количеството на емитирания амоняк от площен източник № 1 е редуцирано с 
40%, т.к. съхранението на торовите маси в резервоара се извършва с прилагане на мярка 
– плътна кора на повърхностния слой. 

За целта на симулацията в областта е дефиниран един дискретен рецептор, чиито 
координати са представени в таблица 2.4.1.14. 

Рецепторът е разположен на най-близката точка до площен източник №1 от жилищна 
сграда на с. Драгомъж. 
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ТАБЛИЦА 2.4.1.-14 Координати на дискретните рецептори 

Рецептор № Х У 

1 (с. Драгомъж – най-близка жилищна сграда до 
пл.източник № 1) 2370 2240 

Поради симулиране на разпространението на замърсител амоняк като скорост на 
гравитационно отлагане се залага 0. 

Метеорологични условия на симулиране 

Подборът на метеорологични условия при оценката на концентрациите на 
изследвания замърсител се базира на годишна роза на вятъра за района. 

Данните са съгласно публикувана информация за станция Исперих в Климатичен 
справочник за НР България, том IV Вятър. 

Прогноза за разпространение на емисиите на амоняк в приземния атмосферен 
слой от площни източници в обекта при базово състояние 

На фигура 2.4.3-6 са представени резултатите от симулирането на 
разпространението на амоняк, емитиран от разглежданите площни източници при 
роза на вятъра. На фигурата са изведени и резултатите от разпространението на 
замърсителя в рецепторната точка. 

Както се вижда от резултатите, за замърсителя се очакват максимални концентрации, 
значително по-ниски от средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. 
За замърсителя липсва нормативно определена средногодишна норма за опазване 
на човешкото здраве. Очакваните концентрации на замърсителя в рецепторната точка 
са в порядъка на 0.000000000074 мг/м3, което представлява 0% от средноденонощната 
норма за опазване на човешкото здраве, определена в НАРЕДБА № 14 от 23.09.1997 г. 
за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в 
атмосферния въздух на населените места. 

Базовото състояние в обекта не предполага въздействие върху компонент 
„Атмосферен въздух“. 
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Качествен анализ на  етап Първи след реализация на инвестицията 

В Таблица 2.4.1.-15 са представени изчислените количества емитиран амоняк в 
годишен аспект от откритите площи в обекта след реализация на планиран етап 
Първи от инвестицията 

Таблица 2.4.1-15 Емисии  амоняк от площни източници – етап I на разширението 

Площен 
източник № … 

Площен източник - вид ЕNH3, 

(кг/год.) 

1 Резервоар за съхранение на торови маси 3125.5 

2 Торище /запазва се спрямо базово състояние/ 1009 

3 Обори отворен тип /запазва се спрямо базово 
състояние/ 

2319 

Входни параметри на модела 

Дефинирана е област с размери 4000х4000 m, с еднаква по двете направления 
дискретизация (200 стъпки, 20 m). Тъй като пакетът не разполага с възможности за 
описание на полигонални площни източници, са дефинирани три еквивалентни 
правоъгълни такива.  

Параметрите на площните източници са представени в таблица 2.4.1.-16., като 
промяна има само в очакваните емисии на замърсителя от площен източник № 1. 
Таблица 2.4.1-16 Входни параметри на модела, площни източници на амоняк – етап I 
на разширението 

Източник 
X0 Y0 X – 

страна 
Y - 
страна Нст 

ENH3 за първи 
етап от 
разширението 

m m m m m g/s 
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Източник 
X0 Y0 X – 

страна 
Y - 
страна Нст 

ENH3 за първи 
етап от 
разширението 

m m m m m g/s 
Площен 
източник № 1 2500 2000 26.5 26.5 2 0.00000005946 

Площен 
източник № 2 2470 1950 23 75 2 0.00000003199 

Площен 
източник № 3 2420 1895 28 30 2 0.00000007353 

Забележка: Количеството на емитирания амоняк от площен източник № 1 е 
редуцирано с 40%, т.к. съхранението на торовите маси в резервоара се извършва с 
прилагане на мярка – плътна кора на повърхностния слой. 

За целта на симулацията в областта е дефиниран един дискретен рецептор, чиито 
координати са представени в таблица 2.4.1.14. 

Поради симулиране на разпространението на замърсител амоняк като скорост на 
гравитационно отлагане се залага 0. 

Метеорологични условия на симулиране 

Подборът на метеорологични условия при оценката на концентрациите на 
изследвания замърсител се базира на годишна роза на вятъра за района. 

Данните са съгласно публикувана информация за станция Исперих в Климатичен 
справочник за НР България, том IV Вятър. 

Прогноза за разпространение на емисиите на амоняк в приземния атмосферен 
слой от площни източници в обекта при първи етап на инвестицията 

На фигура 2.4.3-7 са представени резултатите от симулирането на 
разпространението на амоняк, емитиран от разглежданите площни източници при 
роза на вятъра. На фигурата са изведени и резултатите от разпространението на 
замърсителя в рецепторната точка след реализация на първи етап от разширението. 

Както се вижда от резултатите, за замърсителя се очакват максимални концентрации, 
значително по-ниски от средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. 
За замърсителя липсва нормативно определена средногодишна норма за опазване 
на човешкото здраве. Очакваните концентрации на замърсителя в рецепторната точка 
са в порядъка на 0.0000000000761 мг/м3, което представлява 0% от 
средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве, определена в 
НАРЕДБА № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на 
вредни вещества в атмосферния въздух на населените места. 

Реализацията на първи етап от разширението на обекта не предполага въздействие 
върху компонент „Атмосферен въздух“. 
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Качествен анализ на  етап Втори след реализация на инвестицията 

В Таблица 2.4.1.-17 са представени изчислените количества емитиран амоняк в 
годишен аспект от откритите площи в обекта след реализация на планиран етап 
Втори от инвестицията 

Таблица 2.4.1-17 Емисии  амоняк от площни източници – етап II на разширението 

Площен 
източник № … 

Площен източник - вид ЕNH3, 

(кг/год.) 

1 Резервоар за съхранение на торови маси 5317.45 

2 Торище /запазва се спрямо базово състояние/ 1009 

3 Обори отворен тип /запазва се спрямо базово 
състояние/ 

2319 

Входни параметри на модела 

Дефинирана е област с размери 4000х4000 m, с еднаква по двете направления 
дискретизация (200 стъпки, 20 m). Тъй като пакетът не разполага с възможности за 
описание на полигонални площни източници, са дефинирани три еквивалентни 
правоъгълни такива.  

Параметрите на площните източници са представени в таблица 2.4.1.-18., като 
промяна има само в очакваните емисии на замърсителя от площен източник № 1. 
Таблица 2.4.1-18 Входни параметри на модела, площни източници на амоняк – етап II 
на разширението 

Източник 
X0 Y0 X – 

страна 
Y - 
страна Нст 

ENH3 за втори 
етап от 
разширението 

m m m m m g/s 
Площен 2500 2000 26.5 26.5 2 0.0000001016 
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Източник 
X0 Y0 X – 

страна 
Y - 
страна Нст 

ENH3 за втори 
етап от 
разширението 

m m m m m g/s 
източник № 1 
Площен 
източник № 2 2470 1950 23 75 2 0.00000003199 

Площен 
източник № 3 2420 1895 28 30 2 0.00000007353 

Забележка: Количеството на емитирания амоняк от площен източник № 1 е 
редуцирано с 40%, т.к. съхранението на торовите маси в резервоара се извършва с 
прилагане на мярка – плътна кора на повърхностния слой. 

За целта на симулацията в областта е дефиниран един дискретен рецептор, чиито 
координати са представени в таблица 2.4.1.14. 

Поради симулиране на разпространението на замърсител амоняк като скорост на 
гравитационно отлагане се залага 0. 

Метеорологични условия на симулиране 

Подборът на метеорологични условия при оценката на концентрациите на 
изследвания замърсител се базира на годишна роза на вятъра за района. 

Данните са съгласно публикувана информация за станция Исперих в Климатичен 
справочник за НР България, том IV Вятър. 

Прогноза за разпространение на емисиите на амоняк в приземния атмосферен 
слой от площни източници в обекта при втори етап на инвестицията 

На фигура 2.4.3-8 са представени резултатите от симулирането на 
разпространението на амоняк, емитиран от разглежданите площни източници при 
роза на вятъра. На фигурата са изведени и резултатите от разпространението на 
замърсителя в рецепторната точка след реализация на втори етап от разширението. 

Както се вижда от резултатите, за замърсителя се очакват максимални концентрации, 
значително по-ниски от средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. 
За замърсителя липсва нормативно определена средногодишна норма за опазване 
на човешкото здраве. Очакваните концентрации на замърсителя в рецепторната точка 
са в порядъка на 0.000000000095 мг/м3, което представлява 0% от средноденонощната 
норма за опазване на човешкото здраве, определена в НАРЕДБА № 14 от 23.09.1997 г. 
за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в 
атмосферния въздух на населените места. 

Реализацията на втори етап от разширението на обекта не предполага въздействие 
върху компонент „Атмосферен въздух“. 
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Сранение на очакваните приземни концентрации на амоняк с нормите за опазване 
на човешкото здраве 

Обобщени резултати за очакваните максимални средногодишни концентрации на 
амоянк от площни източници и средногодишните концентрации на замърсители в най-
близкия обект, подлежащ на здравна защита, получени чрез симулационното 
моделиране с програмен продукт TRAFFIC ORACLE, утвърден от МОСВ са представени 
в Таблица 2.4.1.-19. Получените концентрации на амоняк са сравнени със 
средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве съгласно НАРЕДБА № 
14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни 
вещества в атмосферния въздух на населените места, поради липсата на 
нормативно определена средногодишна концентрация за замърсителя.  

Таблица 2.4.1.-19 

Етап на 
инве-

стицията 

Приземна 
концентрация 

NH3 в резултат на 
моделиране 

Мете-
оролог. 
условия 

Норма за опазване 
на човешкото 

здраве съгласно 
Наредба 14/1997 г 

Съответствие 

Базово 
състояние  

Cmax=1.72Е-08 
mg/m3 

Роза на 
вятъра 

Липсва 
средногодишна 
концентрация 
Ср.дневна норма – 
0,1 мг/м3 

Неприложимо. 
Получените стойности 
на приземни 
концентрации на 
замърсителя са 
сравними с 0% от 
ср.дн.норма 

Базово 
състояние 

Рецептор №1 
Cmax=7.48Е-11 
mg/m3 

Роза на 
вятъра 

Липсва 
средногодишна 
концентрация  
Ср.дневна норма – 
0,1 мг/м3 

Неприложимо. 
Получените стойности 
на приземни 
концентрации на 
замърсителя са 
сравними с 0% от 
ср.дн.норма 

Първи етап 
на 

Cmax=1.75Е-08 
mg/m3 

Роза на 
вятъра 

 Неприложимо. 
Получените стойности 
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Етап на 
инве-

стицията 

Приземна 
концентрация 

NH3 в резултат на 
моделиране 

Мете-
оролог. 
условия 

Норма за опазване 
на човешкото 

здраве съгласно 
Наредба 14/1997 г 

Съответствие 

разширен
ието 

на приземни 
концентрации на 
замърсителя са 
сравними с 0% от 
ср.дн.норма 

Първи етап 
на 
разширен
ието 

Рецептор №1 
Cmax=7.61Е-11 
mg/m3 

Роза на 
вятъра 

Липсва 
средногодишна 
концентрация 
Ср.дневна норма – 
0,1 мг/м3 

Неприложимо. 
Получените стойности 
на приземни 
концентрации на 
замърсителя са 
сравними с 0% от 
ср.дн.норма 

Втори етап 
на 
разширен
ието 

Cmax=2.19Е-08 
mg/m3 

Роза на 
вятъра 

Липсва 
средногодишна 
концентрация 
Ср.дневна норма – 
0,1 мг/м3 

Неприложимо. 
Получените стойности 
на приземни 
концентрации на 
замърсителя са 
сравними с 0% от 
ср.дн.норма 

Втори етап 
на 
разширен
ието 

Рецептор №1 
Cmax=9.52Е-11 
mg/m3 

Роза на 
вятъра 

Липсва 
средногодишна 
концентрация 
Ср.дневна норма – 
0,1 мг/м3 

Неприложимо. 
Получените стойности 
на приземни 
концентрации на 
замърсителя са 
сравними с 0% от 
ср.дн.норма 

Извод: На базата на направения модел на разпространението на емисиите на 
амоняк, емитирани от площните източници може да се направи заключение, че 
обектът няма потенциал за въздействие върху компонент „Атмосферен въздух“.  

Представените изчисления показват, че промяната спрямо базово състояние е 
незначителна. Изчислената средногодишна концентрация на замърсителя в 
приземния слой на атмосферата при базово състояние е в порядъка на 1.72Е-08, 
след реализация на двата етапа на инвестицията се увеличават стойностите на 
прогнозните приземни концетрации до 2.19Е-08 (осми знак след десетична запетая). 

 

 

2.4.2. Генерирани отпадъчни води – количествена и качествена оценка  

a) По време на строителството 

По време на строителството се очаква генериране само на битово-фекални води от 
строителните работници. Ще се ползват наличните санитарни помещения в 
кравефермата. Ориентировъчно количество: до 0,3 м3/ден при приет максимален 
брой на строителните работници – 10 човека.  

 

б) При експлоатацията 
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Отпадъчни води се образуват от битовите помещения за обслужващия персонал и от 
доилната зала – при почистване на оборудването. Отпадъчните води се отвеждат 
заедно с торовите маси по система от подземни канали до метален резервоар за 
торови маси, откъдето се ползват за наторяване на земеделски земи. 

Дъждовните води, формирани на площадката се оттичат свободно по бетонираните 
площи и следващи естествения наклон на площадката частично попиват в зелените 
площи, а при по-значителен валеж достигат до съществуваща земно-насипна лагуна, 
разположена в най-ниската част на площадката.  

 Отпадъчни води от доилна зала:  

Формират се от измиване на вимето на кравата преди доене, измиване на доилната 
техника, пода, стените. За минимизране разхода на вода за почистване на доилната 
зала се ползват пароструйки с намален разход на вода. Ориентировъчно количество: 
0.005 м3/м2 площ. Дневно количество вода – 2.00 м3. Годишно количество: 730 м3/год. 

За почистване на доилния апарат и млекопроводите се ползва комбинация от вода и 
въздух. След като доилния апарат се почисти, се продухва за увеличаване на 
почистващия ефект. Предвидена е автоматична система за измиване, сушене и 
дезинфекция. 

Централната система за почистване може да изпълнява множество функции, като 
предварително изплакване под високо налягане, наслагване на пяна; последващо 
изплакване; продухване и изсушаване. Използването на автоматично измиване 
гарантира висококачествен процес и позволява да се изберат различни цикли на 
измиване с натискането на един бутон. Последователността на цикъла на измиване е 
напълно програмируема и може лесно да бъде приведена в съответствие с 
изискванията на всяка доилна зала. Вграден индикатор предупреждава за 
неизправности, като например засича ниски нива на миещи препарати. Повечето 
такива системи имат презареждаща се батерия за съхраняване на настройките в 
случай на внезапно спиране на тока. Намаляване работата на оператора, 
оптимизиране използването на детергенти и повторно използване на водата осигурява 
очевидни финансови ползи за фермата от такава система. 

Дневно при почистване на доилната инсталация ще се формират около 2,50 куб.м. 
отпадъчни води. Годишно количество: 912,5 м3/год. 

След реализацията на новата животновъдна сграда с доилна зала, действащата 
доилна зала ще се запази, поради което се очаква увеличение в количеството на 
отпадъчните води, до 5,00 м3/дневно и до 1 825 м3/год. 

 Битово – фекални отпадъчни води:  

Формират се от санитарно-битовите помещения за персонала в кравефрмата. 
Същите се отвеждат и заустват в съществуващ метален резервоар, заедно с торовите 
маси. Персоналът на фермата се състои от 10 човека, в т.ч. управител, ветеринарен 
лекар, гледачи – 4 човека, механизатор; доячи – 3 човека.  

След предвиденото изграждане на новата животновъдна сграда, персоналът на 
кравефермата ще се запази, като на втори етап ще се увеличи с 2-ма човека.  
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Ориентировъчно количество – за 10 човека – настоящо състояние и първи етап: 
10*30=300 л/ден=0.3 м3/ден; 109.5 м3/год. 

Ориентировъчно количество – за 12 човека – втори етап: 12*30=360 л/ден=0.36 м3/ден; 
131.4 м3/год. 

Общо количество на постъпващите отпадъчни води към металния резервоар за торови 
маси:  

Настоящо положение и първи етап: 5.3 м3/ден; за 4 месеца: 644.83 м3; годишно: 1934.5 
м3/год. 

Втори етап: 5.36 м3/ден; за 4 месеца: 652.13 м3; годишно: 1956.4 м3/год. 

 Дъждовни води: 

Дъждовните води, формирани на площадката се оттичат свободно по бетонираните 
площи и следващи естествения наклон на площадката частично попиват в зелените 
площи, а при по-значителен валеж достигат до съществуваща земно-насипна лагуна, 
разположена в най-ниската част на площадката. Съоръжението е земнонаиспен тип, 
с дъно от уплътнена глина и с обем от 2 500. м3. Същото е служило за съхранение на 
торови маси. Разположено е в най-ниската точка на производствената площадка и в 
момента към него се оттичат дъждовни води, попаднали върху терена на цялата 
площадка. На територията на имота няма изградена дъждовна канализация и 
дъждовните води следват наклона на водоплътните настилки, по които се оттичат в 
посока резервоара. С цел предпазване на близко разположеното сухо дере от 
евентуални разливи е изградена ниска стена от инертни материали, непосредствено 
до лагуната. 

Количеството на дъждовните води от цялата територия на площадката е 
непрогнозируемо, тъй като зависи от количеството на падналите валежи.  

Ориентировъчно определяне на тези количества води е извършено по данни, 
публикувани в сайта www.stringmeteo.com. Най-близко разположената станция до с. 
Драгомъж, община Исперих е станция Разград. 

Средна годишна норма на валежите 564 л/кв.м. 

Максимална месечна норма на валежите за м. Юни: 79 л/кв.м. 

Площ на имота 50.563 дка, от които заета с трайни настилки и сгради ок. 10 000 кв.м. 

Средно годишното количество на валежите, които ще паднат върху територията на 
цялата производствена площадка ще възлиза на Qдъжд.ср.год.=5 640 м3/год. Част от 
тези дъждовни води ще попият в зелените площи и само около 30% от тях ще достигнат 
до резервоара. Годишното количество на постъпващите в резервоара дъждовни води 
ще възлиза на около 1 692 м3/годишно. Обем на резервоара – 2 500 м3. 

Водите от този резервоар се изпаряват в сухите дни на годината и на практика, до 
момента не се е стигало до напълването му и не се налагало неговото изпразване.  

На следната фигура е показана снимка на резервоара от м. юни 2017 година, преди 
началото на сухите месеци. 
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 Отпадъчни води от торова площадка: 

На територията на имота е изградена една торова площадка за временно 
съхранение на твърди торови маси от оборите за отглеждане на юници и мъжки 
телета. Площта на торовата площадка е 450 кв.м., изградена с бетонов непропусклив 
под и бордове., непозволяващи изтичане на формираните при дъжд води. 

Количеството на тези води е непрогнозируемо, тъй като зависи от количеството на 
падналите валежи.  

Ориентировъчно определяне на тези количества води е извършено по данни, 
публикувани в сайта www.stringmeteo.com. Най-близко разположената станция до с. 
Драгомъж, община Исперих е станция Разград. 

Средна годишна норма на валежите 564 л/кв.м. 

Максимална месечна норма на валежите за м. Юни: 79 л/кв.м. 

Средно годишното количество на валежите, които ще паднат върху територията на 
торовата площадка ще възлиза на Qдъжд.ср.год.=253.8 м3/год. За изчисление на 
количеството формиран инфилтрат за година следва да се вземе под внимание 
задържането на влага в торовата маса и изпарението й. Годишното количество на 
формиран инфилтрат ще възлиза на около 100 м3/годишно.  

Липсват литературни данни или данни от качествени анализи на инфилтрирани води 
от торосъбирателни площадки. По експертна оценка, състава на отпадъчните води е с 
високо съдържание на механични примеси от органичен и неорганичен произход (НВ 
– 1 000-1 500 мг/л; БПК5- 200-600 мг/л, общ N – 20-30 мг/л; общ фосфор – 15-30 мг/л). 

На територията на площадката са обособени 4 склада за съхранение на обемисти 
фуражи – силаж. На територията на площадката не се съхраняват зелени култури, а 
силажът постъпва в готов изсушен вид. Поради което не се разглежда като източник на 
замърсени отпадъчни води, тъй като соковете на зелените растения вече са отделени и 
не се отделят на площадката. 
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В Правила за добра земеделска практика са поставени изисквания за съхранение на 
силажи, които обаче не могат да се отнесат директно към разглежданото стопанство, 
поради гореизложеното.  

 Отпадъчни води от складовете за съхранение на силажи: 

Средно годишното количество на валежите, които ще паднат върху територията на 
силажните ями ще възлиза на Qдъжд.ср.год.=1 442.7 м3/год. За изчисление на 
количеството формирани отпадъчни води за година следва да се вземе под внимание 
изпарението на част от падналата валежна вода. Годишното количество на 
формирани отпадъчни води ще възлиза на около 1000 м3/годишно.  

Силажите се съхраняват покрити, поради което не се очаква преминаване на 
дъждовните води през тялото на натрупания силаж и формиране на ифилтрат. 
Дъждовните води ще се оттичат по полиетиленовото покритие, като вероятно в тях ще 
се съдържа известно количество механични примеси от органичен и неорганичен 
произход – главно неразтворени вещества до около 100 мг/л.  

 Дифузни източници на замърсяване: 

Като дифузни източници на замърсяване на площадката могат да се разглеждат 
дейностите по управление на торови маси – събиране, транспортиране, съхранение. 

Тези дейности биха могли да доведат до попадане на азотни съединения (нитрати) в 
почвата и оттам при отмиването им да достигнат в подземните води.  

Процесът на пренос на азотните съединения в почвата и оттам към подземните води е 
показан схематично на следната фигура: 

 

Част от попадналите върху почвата нитрати и амоняк се усвояват от растенията, една 
част се абсорбират от почвените частици, една част се изпаряват в атмосферата. 
Останалата част от амониевите и нитратните йони могат да се пренесат към 
подземните води с повърхностните води (дъжд или топене на снегове).  

От представената по-горе информация става ясно, че основният период на пренос 
на остатъчни амониеви и нитратни йони към подземните води, се осъществява в 
периода на обилно снеготопене и при интензивни валежи – основно пролет и есен. 
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На територията на кравефермата е изградена система от торови канали, по които 
течните и твърдите торови маси от част от оборите се транспортират до метален 
резервоар за съхранението им. Бетоновите канали са подземни, водоплътни. По пътя 
на каналите са изградени два броя бетонови резервоари, също подземни, в които са 
се събирали торовите маси и са се препомпвали до откритата земнонасипна лагуна. 
В момента, тези два резервоара са свързани с бетонови канали към новия метален 
резервоар за торови маси. Обемът на двата резервоара, част от подземната 
система от канали е съответно 200 м3 и 120 м3. 

По тази система се отвеждат и отпадъчните води от доилната зала. 

Предвижда се новата животновъдна сграда и доилна зала към нея, които ще се 
изградят на първи етап от инвестицията също да се свържат посредством бетонови 
канали към съществуващия нов метален резервоар.  

За съхранение на твърди торови маси от оборите за отглеждане на юници и млади 
мъжки телета е предвидена торова площадка. Тя е изпълнена с бетонов водоплътен 
под и три стени. 

Новият метален резервоар за торови маси е монтиран в бетонова обваловка с цел 
предотвратяване изтичането на торови маси при евентуален пробив на резервоара.  

При така представената обстановка на площадката, не следва да се очаква 
замърсяване на почви и подземни води при нормална експлоатация на обекта, тъй 
като не се извършва съхранение на торови маси директно върху почвата, а в 
подходящи водоплътни съоръжения.  

За целите на ДОВОС е изследвана ситуация с авариен разлив на торови маси върху 
небетонираната част от площадката. Намиращите се в торовите маси азотни 
съединения биха могли да проникнат през почвения слой и да достигнат до 
подземните води, над които е разположена площадката. 

Рискът от евентуално замърсяване с нитрати на подземните води е оценен съгласно 
следните критерии: 

- Вероятност за възникване на разлив 

- Честота на възникване на аварии 

- Характеристика на почвения слой 

- Дълбочина на подземния воден хоризонт 

- Фактори, влияещи върху процеса на миграция на нитратите в почвата 

 Вероятност за възникване на разлив 

Като реалистични варианти за аварийна ситуация се разглеждат следните случаи на 
разлив на торови маси, предизвикани от:  

- Разсипване на твърди торови маси при транспортиране – вероятността от 
възникване на такава ситуация е малка. Торовите маси се транспортират с 
ремаркета, с прегради от всички страни. 
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- Разсипване на течни торови маси при авария / пробив на цистерна – 
вероятността от възникване на такава ситуация е малка. Пробив на цистерна би могъл 
да възникне само при катастрофа на площадката. 

- Разтичане на торови маси от торова площадка – вероятността от възникване на 
такава ситуация е голяма. Торовата площадка е изградена с три преградни стени, 
които да възпрепятстват разсипване на торовите маси. При препълване на 
съоръжението и при дъжд е възможно разтичане на торови маси извън площадката. 
Съоръжението е без изградена дренажна система, в която да се улавят дренажните 
води. 

- Не се разглежда пробив и разлив в метален резервоар, тъй като същия е 
изпълнен в бетонов котлован. При евентуално компрометиране на металния 
резервоар, наличните в него торови маси ще останат задържани в бетоновия котлован 
и няма да изтекат. Няма вероятност за възникване на замърсяване. 

 Честота на възникване на аварията 

- Разсипване на твърди торови маси при транспортиране. Транспортиране на 
торови маси се извършва в периода, в който е разрешено наторяване на 
земеделските земи. Извозването става в рамките на няколко седмици, с 
ориентировъчно по 5-6 курса на ден.  

-  Разсипване на течни торови маси при авария / пробив на цистерна. 
Транспортиране на торови маси се извършва в периода, в който е разрешено 
наторяване на земеделските земи. Извозването става в рамките на няколко седмици, 
с ориентировъчно по 5-6 курса на ден.  

- Разтичане на торови маси от торова площадка. Такова разтичане може да бъде 
предизвикано следствие интензивен валеж. Обикновено в периода май-юни.  

 Характеристика на почвения слой 

Част от площадката е бетонирана. Торовите маси се транспортират с цистерна или 
ремарке, движещи се по асфалтираните пътища. При евентуално разсипване, най-
вероятно по-голямата част от разсипаните торови маси ще попаднат върху пътните 
настилки.  
Характеристика на покриващите площадката почви: леки песъкливи почви с 
коефициент на филтрация – Кф= 4.10-7 m/s 

 Дълбочина на подземния воден хоризонт 

Съгласно данни от разрешителните за водоползване на трите водоизточника, водното 
ниво и котата на терена са както следва: 

- КИ – кота терен 208,00 м; кота водно ниво – 208,00 м (извор) 

- ШК 1 – кота терен 190,00 м; кота водно ниво – 2,50 м от терена – 187,50 м 

- ШК 2 – кота терен 190,00 м; кота водно ниво – 2,50 м от терена – 187,50 м 

Надморска височина на площадката на кравефермата: 248,00 м – най-ниска част и 
264,00 м – най-висока. 
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От представените данни, се вижда, че най-билзко разположения подземен воден 
обект е с водно ниво на кота 208,00 м, или на 40.00 м под терена на площадката, 
считано от най-ниската й точка. 

При коефициент на филтрация на почвите на площадката Кф= 4.10-7 m/s, при 
евентуален разлив, времето за достигане на замърсители до подземния воден обект, 
който е на 40 м под терена на площадката ще е: 40 m / 4*10-7 m/s =10*107 s или 27 778 
часа или 1 157 дни. 

Това време е съобразено и с изискванията за проектиране на санитарно-
охранителните зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, 
съгласно Наредба № 3 / 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни 
и хигиенни нужди. Съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредбата, границата на пояс III се 
определя като вертикална проекция върху земната повърхност на кривата, описана от 
всички точки от подземния воден обект, водата от които за 25 години би достигнала до 
водоизточника. 

 Фактори, влияещи върху процеса на миграция на нитратите в почвата 

За определяне количеството на евентуално постъпващи нитрати към подземните води, 
следствие аварийна ситуация, свързана с разлив, следва да се вземат предвид и 
някои особености на процеса на мигриране на азотните съединения.  

При равни други условия миграцията на нитрати е относително най-малка при 
залесени терени, а е особено висока при т.нар. угари (изорани, но незасети площи). 

Миграцията на нитрати от почвата към подпочвените води е сезонно и температурно 
зависим процес. Например при температури, по-ниски от 5°С, се преустановяват 
както процесите на минерализация, така и усвояването на нитратите от кореновата 
система на растенията. Замръзването на почвения слой блокира изцяло движението 
на водата, с което се прекратява и миграцията.  

При високи летни температури се забавя интензивността на растежа, поради което 
намалява и усвоеното количество нитрати. 

Възоснова на гореизложеното, най-рисков период за пренос на азотни съединения 
през почвата към подземните води, следствие на евентуален разлив е периода късна 
пролет-ранна есен. При ниски температури и замръзнала почва, преносът се 
преустановява. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

На територията на площадката са предприети всички мерки за безопасно 
съхранение и третиране на торови маси, определени в правила за добра 
земеделска практика. Като най-реалистичен и с най-голяма вероятност за 
възникване и честота се разглежда случай на разтичане на торови маси от торовата 
площадка следствие интензивни валежи. 

Особеностите на процеса на миграция на азотните съединения в почвата, 
предполагат че при случай на такова разтичане, има вероятност и условия за 
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отмиване на нитрати към подземните води, следствие липса на растителност, както 
и положителни темеператури през валежните периоди. 

В случай на такъв разлив на течности от торовата площадка, времето, за което 
съдържащите се в тях нитратни съединеня ще достигнат до разположения на около 
40.00 м под нивото на терена подземни води е определено на 1 157 дни. 

Необходими мерки за предотвратяване: 

1. Изграждане на дренажна система към торовата площадка, състояща се от 
водонепропусклив канал, който да улавя дренажните води от торовата площадка и да 
ги отвежда към събирателен резервоар. 

2. Течният оборски тор да се транспортира в затворени цистерни. Твърдият 
оборски тор да се транспортира и товари по начин, който изключва замърсяване на 
околната среда. 

3. Резервоарите, цистерните и тръбопроводите за течен тор да се проверяват 
периодично, за да се избегнат всички евентуални течове. 

 

2.4.3. Генерирани отпадъци – количествена и качествена оценка  

В тази част от Доклада за ОВОС са описани отпадъците, които се образуват от етапите 
строителство и експлоатация на обекта. 

Източниците на отпадъци на производствената площадка на етап експлоатация могат 
да бъдат групирани по следния начин: 

• технологичния процес в кравефермата; 

• спомагателни дейности. 

По време на експлоатацията се очаква да се образуват битови, строителни, 
производствени, опасни отпадъци, както и странични животински продукти. 

За отпадъците, които се очаква се образуват в резултат на дейността на площадката, 
следва да се предприемат следните задължителни стъпки: 

 Обособяване на складове за предварително съхранение на 
производствените и опасните отпадъци, образувани на площадката. 

 Основно охарактеризиране на очакваните отпадъци - изготвяне на 
работни листи за класификация на отпадъците съгласно изискванията 
на Наредба 2 за класификация на отпадъците и утвърждаването им от 
РИОСВ-Русе, на чиято територия се намира площадката; 

 Обучение на отговорните лица за дейностите, свързани с предварително 
съхранение на отпадъците на площадката; 

 Заверяване на отчетни книги за образуваните отпадъци, изготвени при 
спазване на изискванията на Наредба No 1/2014 г.; 
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ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ, КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА СЕ ОБРАЗУВАТ ОТ ОБЕКТА 

Етап Строителство 

Класификацията на отпадъци, които се очаква да се образуват на площадката, е 
съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците, като е представена 
в таблица 2.4.3-1 и 2.4.3..-2. 

Таблица 2.4.3.-1 Класификация на отпадъците, които ще бъдат образувани съгласно 
предвидени дейности по време на строителството в обекта: 

Код на 
отпадъка 

Наименование на 
отпадъка 

Произход Количества, 

т/за периода 

17 09 04 смесени отпадъци от 
строителство и събаряне, 
различни от упоменатите в 
17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

строителство на 
новата сграда в 
имота 

5 

17 01 01 Бетон Осигуряване на 
прилежащите площи 
около новата сграда 
с водоплътна настилка 

0,200 

17 04 07 смеси от метали монтаж на 
съоръжения в 
новопостроената 
сграда 

0,100 

Предвидената за изграждане животновъдна сграда е със застроена площ, по-голяма 
от от 300 кв.м., обектът подлежи на изготвянето на План за управление на строителните 
отпадъци, като част от инвестиционните проекти. 

От години имотът се използва за животновъдна дейност, като начинът му на трайно 
ползване е „животновъден комплекс и ферма“. Извършваната дейност в имота не 
попада в обхвата на  Приложение № 11 към чл. 16, ал. 3 ПЛОЩАДКИ С ПОТЕНЦИАЛНИ 
ЗАМЪРСЯВАНИЯ от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане 
на рециклиране на строителни материали. Не се очаква образуването на опасни 
строителни отпадъци, в резултат на извършване на строително-монтажните дейности в 
имота. 

През етапа се очаква образуване на смесени битови отпадъци от жизнената дейност 
на песонала, работещ на площадката. 
Таблица 2.4.3.-2  

Наименование съгласно 
Наредба № 2 

Код Състав 

Смесени битови отпадъци 20.03.01 Биоразградими отпадъци от жизнена 
дейност на строителните работници 
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Етап Експлоатация 

Класификацията на отпадъци, които се очаква да се образуват на площадката, е 
съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците, като е представена 
в таблица 2.4.3-3. 

В резултат на експлоатацията на кравефермата и спомагателните дейности към нея 
се очаква генериране на следните видове отпадъци: 

Таблица 2.4.3.-3 Класификация на отпадъците, които ще бъдат образувани в резултат 
на експлоатация на обекта: 

Код на 
отпадъка 

Наименование на отпадъка Произход Количество, 

т/год 

02 03 04 материали, негодни за 
консумация или 
преработване 

почистване на 
складове – негоден за 
консумация силаж 

1 

13 01 10* нехлорирани хидравлични 
масла на минерална 
основа 

в резултат на 
поддръжка на 
движещи части на 
скрепери, мотори и 
др. 

0,050 

15 01 01 Хартиени и картонени 
опаковки 

Получаване на 
резервни части, 
спомагателни 
материали 

0,100 

19 10 01 Отпадъци от чугун и 
стомана 

в резултат на 
поддръжка на 
наличните 
съоръжения в 
животновъдните 
сгради 

10 

20 01 21* Луминесцентни тръби и 
други отпадъци, съдържащи 
живак 

в резултат на 
поддръжка на 
осветителната 
система 

0,020 

17 09 04 смесени отпадъци от 
строителство и събаряне, 
различни от упоменатите в 
17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

планови и аварийни 
ремонти на 
площадката 

5 

20 03 01 Смесени битови отпадъци От жизнената дейност 
на персонала 

1,500 
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Съхранение на отпадъците 

В тази точка ще разгледаме нормативните изисквания по отношение на 
предварителното съхранение на очакваните видове отпадъци, попадащи в обхвата на 
Закона за управление на отпадъците. Описаните складовете за предварително 
съхраняване и съдовете за съхраняване на отпадъци в тази точка са със задължителен 
характер за възложителя преди въвеждане в експлоатация на предвиденото 
разширение на площадката. 

За улеснение изискванията са синтезирани в табличен вид – Таблица 2.4.3.-4. 

Таблица 2.4.3-4  Нормативни изисквания по отношение на предварителното 
съхранение на очакваните видове отпадъци 

№ Вид на отпадъка Код Складове Съдове 

Битови отпадъци 

1. 
Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 

Имотът, в който ще се реализа 
инвестицията е разположен в 
землището на с. Драгомъж, 
община Исперих и е обхванат от 
системата за организирано 
сметосъбиране и 
сметоизвозване на строителни и 
битови отпадъци за територията 
на община Исперих съгласно т. 
2.1 на Заповед № 809/2016 година 
на Кмета на Община Исперих.  

Осигурени са 
контейнери за 
събиране на 
битовите 
отпадъци, които 
се обслужват 2 
пъти седмично. 

Производствени отпадъци 

2 

материали, 
негодни за 
консумация или 
преработване 

02 03 04 

Отпадъците не се съхраняват в 
обекта. След почистване на 
складовите площи отпадъците 
се изнасят към Регионално 
депо-Разград. На територията 
на РД-Разград е в процес на 
изграждане инсталация за 
третиране на биоразградими 
отпадъци. 

Неприложимо 

3 

Хартиени и 
картонени 
опаковки 

15 01 01 Отпадъците от опаковки не се 
събират разделно в обекта. 
Смесват се с битовия отпадък. 

Изисквания: да се въведе 
система за разделно събиране 
на отпадъците от опаковки. Да 
се съхраняват в обособения 
склад за отпадъци. 

Не е 
задължително. 
Не е 
необходимо 
осигуряване на 
съд за 
събирането 
им. 

4 
Отпадъци от чугун и 
стомана 

19 10 01 
Отпадъците да се съхраняват на 
обособено място, открита 

Не е 
задължително. 
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№ Вид на отпадъка Код Складове Съдове 
площадкаа. Складовата площ 
не е обозначена и маркирана 
с код и наименование на 
отпадъка. Осигурена е с плътна 
водонепропусклива настилка.  

По преценка 
на 
ръководителя 
на обекта 

Опасни отпадъци 

5. 

нехлорирани 
хидравлични масла 
на минерална 
основа 

13 01 10* Отпадъците се съхраняват в 
обособен склад, закрит, 
разположен непосредствено 
до кантара. 

 

Изисквания: Складовата площ 
да е закрита, обозначена и 
маркирана с код и 
наименование на отпадъка и 
доп.надпис "Отработени 
масла" (не по-малък от 0,1 x 0,2 
м.). Да се осигури прахов 
пожарогасител в зоната. Да се 
осигури подходящ сорбент в 
зоната. 

Използва се 
метален варел, 
затворен изън 
времето за 
манипулации с 
отпадъка. 

 

Изисквания: 

Съдът за 
съхранение да 
е обозначен с 
начало и край 
на запълване. 
Да се осигури 
технически 
възможност за 
проверка на: 
количество 
съхранен 
отпадък в съда, 
проверка за 
пропуски на 
съда.  

6. 

Луминесцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак 

20 01 21* 

Отпадъците се съхраняват в 
обособен склад, закрит, 
разположен непосредствено 
до кантара. 

 

Изисквания: Складовата площ 
да е обозначена и маркирана 
с код и наименование на 
отпадъка. Да се осигури 
подходящ сорбент в зоната 
(напр. сяра). 

“ 

Метален или 
дървен 
контейнер, 
затворен извън 
времето за 
манупулации. 
Наличното 
количество 
сяра в съда да 
е изчислено 
спрямо 
количеството 
съхраняван 
отпадък. 
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№ Вид на отпадъка Код Складове Съдове 

Строителни отпадъци 

Да се предвиди и обособи площадка за предварително съхранение на образуваните 
строителни отпадъци (всички отпадъци от група 17) за етап експлоатация. Площадката да 
е с достатъчна площ, осигуряваща разделно събиране на видовете строителни 
отпадъци. Складовата площ да е обособена, обозначена и маркирана с код и 
наименование на отпадъците. Да разполага с плътна водонепропусклива настилка. 
Ръководителят на обекта да прецени необходимост от поставяне на контейнери за 
съхранение на разделно събраните отпадъци. 

На етап Строителство мястото за съхранение на строителните отпадъци да съответства 
на посоченото такова в Плана за управление на СО, част от инвестиционните проекти. 

Последващо третиране 

С оглед спазване изискванията изискванията на чл. 6 от Закона за управление на 
отпадъци относно образуваните отпадъци, те ще се предават приоритетно за 
рециклиране/оползотворяване. Едва след изчерпване на възможните алтернативи за 
оползотворяване ще се сключват договори за обезвреждане на съответния отпадък. 

След направено детайлно предварително проучване в публичния регистър, воден от 
ИАОС, за възможните алтернативи за предаване на образуваните отпадъци, 
резултатите са обобщени в Таблица 2.4.3.-5. 

Таблица 2.7-5  Алтернативи за предаване на образуваните отпадъци 

№ Вид на отпадъка Код Последващо третиране 

Битови отпадъци 

1. 
Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 

Подлежат на обезвреждане (депониране) в 
Регионално депо-Разград. 

След въвеждане на системата за сепариране 
на Регионално депо, част от смесените битови 
отпадъци ще се оползотворяват. 

Строителни отпадъци 

2 
Всички отпадъци от 
група 17 

--- 

Да се рециклират съгласно изготвен План за 
управление към инвестиционните проекти. 

% СО, неподлежащ на рециклиране се 
предава за обезвреждане на Регионално 
депо-Разград 

Производствени отпадъци 

3 
материали, негодни за 
консумация или 
преработване 

02 03 04 

Подлежат на обезвреждане (депониране) в 
Регионално депо-Разград. 

След въвеждане на системата за третиране на 
биоразградими отпадъци на Регионално депо, 
подлежат на оползотворяване. 
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№ Вид на отпадъка Код Последващо третиране 

4 
Отпадъци от чугун и 
стомана 

19 10 01 
Предават се за оползотворяване/рециклиране. 

5 
Хартиени и картонени 
опаковки 

15 01 01 
Предават се за оползотворяване/рециклиране 

Опасни отпадъци 

6 
Луминесцентни тръби 
и други отпадъци, 
съдържащи живак 

20 01 21* 

Събират се разделно и се предават за 
рециклиране или оползотворяване на фирми, 
притежаващи разрешителен документ по 
реда на ЗУО или комплексно разрешително. 

При невъзможност – се предават за 
обезвреждане на фирми, притежаващи 
разрешителен документ по реда на ЗУО или 
комплексно разрешително. 

7. 
нехлорирани 
хидравлични масла на 
минерална основа 

13 01 10* 

Събират се разделно и се предават за 
рециклиране или оползотворяване на фирми, 
притежаващи разрешителен документ по 
реда на ЗУО или комплексно разрешително 

Не се разрешава обезвреждане 

 

2.4.4. Генерирани шумови емисии 

а) По време на строителство 

По време на строителството ще се генерира основно шум от техниката за изкопните 
дейности, автосамосвалите и др.  

Не се предвиждат изкопни работи, изграждане или ремонт на настилки, поради което 
на площадката няма да са налични постоянни външни източници на шум.  

Очаква се да се използва транспортна техника – тежко товарни автомобили за 
доставка на машини и оборудване, чиито ниво на звукова мощност е в диапазона 90-
100 dbA. Създаваният шум по време на транспортните дейности е непостоянен и с 
временен характер и се генерира при движение на техниката по пътната мрежа.  

По време на строителството ще са необходими ограничен брой транспортни курсове 
(под 2 на ден), които не са в състояние да натоварят в значима степен трафика по 
ползваните за целта съществуващи пътища. Транспорт вечер и през нощта няма да 
има.  

б) При експлоатацията 

Шумът от млечните ферми може да бъде прекъснат или непрекъснат, в зависимост от 
размера и сложността на млекопреработвателната дейност и времето, когато 
млякото се събира и изнася с цистерните.  

Основните източници на шум са: 

• Машина за доене и свързаното с нея оборудване, като вакуумни помпи 
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• компресори на охладителни вани за съхранение на мляко 

• машини като трактори, бобкати, шнекове, оборудване за преработка на фуражи, 
смесител за фуражи, ремаркета и селскостопански превозни средства 

• помпи за тор и отпадъчни води 

• тежкотоварен транспорт, като например за превоз на мляко, фуражи и животни  

Таблица 2.4.4. илюстрира интензивността на шума от някои общи съоръжения в 
кравеферми за мляко.  

оборудване Ниво на шум на 2 метра от 
съоръжението, dBa 

Вакуумна помпа (доилна машина)  58 

Компресор (мляко)  50 

Доилни машини 54 

Помпа за отпадъчни води  64 

Смесител за фуражи 71 

бобкат 64 
Източник: Environmental management guidelines for the dairy industry 

От изброените в табл. 2.4.4 източници на шум, външни източници на площадката се 
явяват помпите за отпадъчни води, смесителя за фуражи и бобкат.  

В изчисленията за оценка на шумовото натоварване по границата на площадката и в 
мястото на въздействие (най-близката жилищна зона) е ползвана най – високата 
индикативна стойност от 71 dBa за външен промишлен източник на шум – доставка и 
транспорт на фуражи. 

Изчисленията на шумовите нива в околната среда са направени по Методика за 
определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено 
предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие, утвърдена със 
Заповед № РД-613/08.08.2012г. на Министъра на околната среда и водите.  
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 Определяне ниво на звуково налягане (L) от производствен източник до 
границата на производствената площадка: 

 

Фиг. 2.4.4.-1. Източници на шум и граница на производствена площадка 

Звуковото налягане от производствен източник до границата на производствената 
площадка се определя по формулата: 

 L = Lp – 15lgr + 10lg ф - βе . r – 10lgΩ (7) – Наредба № 4 

     1000 

Lp=71 dB(A) – доставка на храна  

r = 85.00 м от система за разпределение на храната до границата на производствената 
площадка – посока населеното място и без препятствия 

ф = 1 – фактор на насоченост на източника на звук 

Ω = 2п – пространствен ъгъл 

βе – затихване на звука в атмосферата при r>50м - βе = 6 dB/км 

L = 71 – 15*lg 85 + 10 lg 1 – 6*0.085 – 10.lg 2п = 33,57 dB(A). 
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 Определяне на нивото на шума в мястото на въздействие: 

 
Фиг. 2.4.4.-2 Разстояние от геометричния център на площадката до с. Драгомъж 

Изчислението на нивото на шума в мястото на въздействие се извършва по следната 
формула: 

    )(,8lg20 AdBrL kL nP −−=      

където: 

LP  е нивото на общата звукова мощност;  

r  разстоянието между избраната точка и геометричния център на площта, 
ограничена от измерителния контур, r=262 m – фиг. 2.4.4-2; 

k n  коефициент, отчитащ допълнителното намаляване на нивото на шума в зависимост 

от поглъщащите качества на земната повърхност: 

 k n =1.4-1.2 при земна повърхност, покрита с дървета и храсти; 

 k n =1.1 при затревена земна повърхност; 
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 k n =1.0 при земна повърхност с рохкава пръст; 

 k n =0.9-0.8 при повърхност, покрита с асфалт, лед или вода. 

Нивото на обща звукова мощност се определя по формулата: 

So
SLLP

2lg10+=  =  83,58 dB/A/   

където: 

 L  е средното ниво на шума по измерителния контур, dB(A). Приема се равно на 
осреднената суматот звуковите нива на основните източници на шум на площадката, 
определени в таблица 2.4.4. – 60,17 dB/A/. 

 S площта по контура на площадката, кв.м; 

 S = 50 263 кв.м 

 So = 1 кв.м  

Получава се:  Lр=60,71+50,01 = 110,72 dB/A/ 

    L = 110,72 – 20*1,2*lg262 – 8 = 110,72 – 58,04 – 8 =44,68 dB/A/ 

 

 Оценка на въздействието съобразно действащите в страната норми и стандарти 

Граничните стойности за нивото на шума за различни територии и урбанизирани зони 
в населените места са регламентирани в Наредба № 6 за показателите за шум в 
околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните часове на 
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от 
шума върху здравето на населението (МЗ, МОСВ, ДВ бр. 58/2006 г.). 

Съгласно тази наредба граничните стойности на нивото на шума за жилищни зони са: 

- дневен период – 55 dBA; 

- вечерен период – 50 dBA; 

- нощ – 45 dBA. 

За производствено-складови зони за дневен, вечерен и нощен период - 70 dBA. 

Разстоянието от източника на шум, на което се достига хигиенната норма за 
съответен вид територия и период на денонощието, при безпрепятствено 
разпространение на шума над равнинна повърхност, определя големината на 
шумозащитната зона. От гледна точка на защитата от шум, определящо е 
изискването за периода на оценка с най-строга норма за шум, в зависимост от 
режима на работа на източника. 

Очакваните шумови нива от експлоатацията на кравефермата за жилищната 
територия са под граничните стойности за дневен, вечерен и нощен шум, посочени в 
Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показатели на шум в околна среда на МЗ и МОСВ- за 
граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони 
в урбанизираните територии и извън тях.  
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Основните дейности (външни източници), при които се отделя по-силен шум са 
обработката на фуражите, събирането и третирането на торовите маси. Тези 
дейности се извършват периодично (през няколко дни) и през светлата част на 
денонощието поради което шумовото натоварване е с променлива интензивност и не 
се очаква да се превишават нормативните нива.  

Анализът на представените данни показва, че въздействието на източника 
(кравефермата) върху с. Драгомъж може да се прецени като незначително. 

Извършените изчисления показват, че граничните стойности на нивото на шум за 
жилищната територия са спазени. Изчислението на нивото на шума в мястото на 
въздействие е 44,68 dBA, което е под определените хигиенни норми за дневен, вечерен 
и нощен шум в жилищни територии. 

Следва да се отбележи и благоприятното наличие на зелен пояс – овощна градина в 
северната част на площадката, играеща ролята на бариера за разпространение на 
шумовите емисии в посока на населеното място. Тази зелена бариера ще намали 
допълнително достигащите до населеното място шумови емисии. 

 

2.4.5. Генерирани торови маси - количествена и качествена оценка 

От дейността на кравефермата се генерират сухи и течни торови маси, в зависимост 
от предвидения начин на почистване на животновъдните сгради.  

Торта от крави съдържа 18-22 % сухо вещество, 0,3-0,5 % азот; 0,1-0,3 % P2O5; 0,3-0,6% 
K2O. 

За определяне на очакваните генерирани количества торови маси от отглежданите 
животни са използвани данни от Правила за добри земеделски практики програма от 
мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски 
източници в уязвимите зони за периода 01.01.2016 г.-31.12.2019 г., утвърдена със 
Заповеди № РД09-877/09.11.2017 година на Министъра на МЗХГ и № РД-791/27.11.2017 
година на Министъра на МОСВ. 

Данните са представени таблично. 

Таблица 2.4.5.-1 Средни количества отделени екскременти и урина от 
селскостопански животни 

Вид животно Количество на ден, 
литри 

Количество за 4 месеца, литри 

Крава за мляко (560 кг) 44.8 5 376 

Теле (140 кг) 11.2 1 344 

Източник Правила за добра земеделска практика 
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Таблица 2.4.5.-2 Средни количества отделен твърд оборски тор и количества 
използвана слама от селскостопански животни 

Вид животно Количество използвана 
постеля (слама), 

кг/седмица 

кг/месец 

кг/6 месеца 

Очаквани количества отделен 
твърд оборски тор 

куб.м./седмица 

куб.м/месец 

куб.м./6 месеца 

Крава за мляко (560 кг) 55 

220 

1320 

0,700 

2,8 

16,8 

Теле (140 кг) 15 

60 

360 

0,08 

0,32 

1,92 

Данните са представени за 6 месеца – изискуемият период за съхранение на твърди 
торови маси, преди използването им за наторяване. 

Таблица 2.4.5.-3 Съдържание на азот в оборския тор по видове животни 

Вид селскостопански животни Общ азот 

% кг/тон 

Млечни крави/говеда/биволи 0.57 5.7 

Телета  0.73 7.3 

* Източник: Правила за добра земеделска практика 

 Третиране на торови маси 

Наличните съоръжения за съхранение на твърди и течни торови маси на площадката 
са: 

За течни торови маси 

- Метален резервоар с вместимост 4 600 m3 ; 

- Бетонов резервоар с обем 200 м3 , разположен пред обор 1; 

- Бетонов резервоар с обем 120 м3, разположен пред обор 3; 

Общ обем на наличните съоръжения за съхранение на течни торови маси: 4 920 м3  

За твърди торови маси: 

- Торова площадка с площ от 480 м2. 

Предвиден за изпълнение нов резервоар към нов обор с вместимост 200 м3. 

Общ обем на предвидените съоръжения за съхранение на течни торови маси: 5 120 
м3 . 
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 Оценка на капацитета на наличните съоръжения за съхранение на торови 
маси за всеки от етапите на реализация на инвестиционното предложение 

Течни торови маси 

При изчисленията, в обема течни торови маси, които се формират от кравите и се 
отвеждат към металния резервоар са включени и количествата отпадъчни води, 
формирани от доилни зали и битово-фекалните отпадъчни води. 

Първи етап :  

Течни торови маси от крави - общо 450 броя – 450*5 376=2 419.2 м3 за 4 месеца.  

Отпадъчни води от доилна зала – 912,5 м3/год или 304,2 м3 за 4 месеца 

Битово-фекални отпадъчни води – 109,5 м3/год. или 36,5 м3/4 месеца 

Общо количество течни торови маси и отпадъчни води за първи етап: 2 759,9 м3/4 
месеца. 

Втори етап : 

Течни торови маси от крави - общо 780 броя – 780*5 376=4 193,3 м3 за 4 месеца.  

Отпадъчни води от доилна зала – 1 825 м3/год или 608,30 м3 за 4 месеца 

Битово-фекални отпадъчни води – 131,4 м3/год. или 43,8 м3/4 месеца 

Общо количество течни торови маси и отпадъчни води за първи етап: 4 845,4 м3/4 
месеца. 

Общ обем на съоръженията за съхранение на течни торови маси: 5 120 м3.  

Наличните съоръжения за съхранение на течни торови маси, в т.ч. и новопредвидения 
резервоар към новия обор, който ще се изгради на първи етап от инвестиционното 
предложение са напълно достатъчни за поемане и съхранение за период от 4 
месеца на течните торови маси и отпадъчните води, формирани на втори етап – 
разширение на кравефермата. Не е необходимо изграждане на нови съоръжения 
или реконструкция на съществуващите. 

 Твърди торови маси 

Генерират се от двата обора, в които се отглеждат юници и млади телета. Техният 
брой се запазва през първи и втори етап на реализация на инвестиционното 
предложение.  

Твърди торови маси от юници и телета - общо 220 броя – 360*220=79 200 кг за 6 
месеца. При обемна плътност на твърдите торови маси със съдържание на сухо 
вещество повече от 60% - 795,38 кг/м3, обемът на генерираните твърди торови маси за 
6 месеца ще възлиза на 99,6 м3 

Количество слама: 1,92*220=422,4 м3 за 6 месеца. 

Общо количество твърда тор и слама за 6 месеца: 522 м3. 

Това количество може да се съхранява на торовата площадка при стифиране на 
височина от мин 1,10 м. Торовата площадка е с достатъчен капацитет за съхранение 
на твърдите торови маси, генерирани от фермата за всеки от етапите на 
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инвестиционното предложение. При стифиране на височина 2,50 м ще е осигурен 
обем за 1 200 м3 твърди торови маси. 

 Оценка на съоръженията за съхранение на торови маси относно 
изискванията на Правила за добра земеделска практика 

Земеделският стопанин е отговорен за спазването на Правилата за добра 
земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от 
земеделски източници, утвърдена със Заповед № РД 09-799 от 11.08.2010 на МЗХ, а 
именно: 

Изисквания за съхранение на твърд оборски тор: 

изискване Описание на 
наличните 

съоръжения 

съответствие Необходими мерки 

На кой етап от 
инвестицията? 

Съоръжението за 
съхранение на 
твърд и течен 
оборски тор се 
изгражда с 
водонепропускливо 
дъно и стени, по 
начин, който да не 
позволява 
проникване в 
почвата или 
замърсяване на 
водоизточниците. 
Съоръженията се 
проверяват 
редовно за 
нередности и при 
необходимост се 
предприемат 
незабавни действия 
за отстраняването 
им. 

Торова площадка с 
водоплътно бетоново 
покритие (дъно) и 
бетонови стени от 
трите стени. Не е 
налична дренажна 
система, поради 
което е възможно 
изтичане на течна 
фракция при дъжд. 

 

Метален резервоар, 
изграден във 
водоплътен бетонов 
котлован. Напълно се 
предотвратява 
възможност за разлив 
или изтичане на 
торови маси, дори 
при евентуален 
пробив на металния 
резервоар 

Частично 
съответства 

 

 

 

 

 

 

 

Напълно 
съответства 

Необходимо е да се 
изгради улей за улавяне 
на течната фракция и 
резервоар за 
събирането й. 

Първи етап  

 

 

 

 

Не са необходими 
допълнителни мерки 

Да не се изграждат 
нови съоръжения за 
съхранение на 
твърд или течен 
оборски тор в 
близост до 
повърхностни водни 
обекти (реки, вкл. р. 
Дунав, потоци, 

Резервоарът за течни 
торови маси е 
разположен почти в 
центъра на 
площадката, а 
торовата площадка в 
източния край. 

В близост до 

съответства Не са необходими 
допълнителни мерки 
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канали, езера, 
язовири, Черно 
море и др.) на 
разстояние по-
малко от 20 м 

кравефермата има 
сухо дере, 
разположено на 
запад.  

Двете налични 
съоръжения за 
съхранение на течни 
и твърди торови маси 
отстоят съответно на 
около 115 м и 222 м 
от него.  

Да не се 
съхраняват торове 
върху терени с 
наклон, по-голям от 
6о, на разстояние, 
по- малко от 20 м 
до водни обекти 

На територията на 
обекта не се 
съхраняват торови 
маси директно върху 
терена. Изградени 
са специални 
съоръжения за течни 
и твърди торови 
маси.  

съответства Не са необходими 
допълнителни мерки 

Заключение:  

Наличните съоръжения на площадката за съхранение на течни и твърди торови маси 
са с достатъчен капацитет, осигуряващ изискуемия период на съхранение на 
торовите маси за първи и втори етап от реализация на инвестиционното 
предложение.  

Изпълнени са на подходящи места в границата на площадката, достатъчно 
отдалечени от близко разположеното сухо дере. Съоръженията са 
водонепропускливи.  

Съоръжението за съхранение на течни торови маси напълно съответства на 
изискванията за недопускане на разливи и замърсяване на околната среда.  

Торовата площадка съответства частично, доколкото представлява водоплътно 
съоръжение, но се налага изграждане на улей за улавяне и отвеждане на течната 
фракция до резервоар за събирането й. Това е включено в мерките за изпълнение 
към ДОВОС. 
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3. ОПИСАНИЕ НА РАЗУМНИ АЛТЕРНАТИВИ (НАПРИМЕР ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ, ТЕХНОЛОГИЯТА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, РАЗМЕРА И МАЩАБА), 
ПРОУЧЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОИТО СА ОТНОСИМИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НЕГОВИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, И ПОСОЧВАНЕ НА 
ПРИЧИНИТЕ ЗА ИЗБРАНИЯ ВАРИАНТ, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 
ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

3.1 Нулева алтернатива 

Нулева алтернатива означава да не се реализира инвестиционното предложение, 
като състоянието и начина на ползване на имота се запази без промяна.  

В случая нулева алтернатива е неприложима, тъй като в имота се експлоатира 
кравеферма, която е с капацитет идентичен с този при първи етап на инвестицията. 

3.2 Алтернативи по местоположение 

Имотът е собственост на възложителя и в него се експлоатира действаща 
кравеферма. Не се разглеждат други алтернативи по местоположение. 

3.3 Алтернативи в технологично отношение 

В технологично отношение съществуват две алтернативи за отглеждане - вързано 
отглеждане и свободно отглеждане. Всяка от алтернативите има своите предимства: 

Предимствата на вързано отглежданите крави са: 

- За всяка крава от стадото могат да се полагат по-лесно индивидуални грижи 

- Кравите са подредени по-удобно за преглед и обслужване при различните 
манипулации.  

- През зимата стопанинът обслужва животните на закрито и не е изложен на 
ниските температури.  

- Кравите с агресивно поведение не създават напрежение в стадото.  

- Разпиляването на фураж е по-малко отколкото при свободно държане.  

Предимствата на свободно отглежданите крави са: 

- Стадото крави се обслужва като група освен при доене.  

- Кравите не се блъскат при връзване и отвързване.  

- Разходът на труд по обслужването е много по-малък.  

- Доенето в доилна зала осигурява много по-високо качество на млякото, каквото 
при централен млекопровод е недостижимо.  

- Нараняванията на ставате и вимето са много по-редки.  

- Разгонените крави се откриват по-лесно.  

- Кравите са по-активни, имат по-добър апетит, поемат повече фураж и развиват 
по-висока млечност, което компенсира по-голямото разпиляване.  

- Броят на животните в стадото се увеличава по-лесно.  

- Кравите при свободно държане са по-чисти отколкото вързаните крави.  
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- Общата стойност на сградите и съоръженията е по-ниска отколкото при 
вързано държане в затворени помещения.  

Според климатичната зона постройките могат да бъдат закрити, полуоткрити или 
открити. Доенето обикновено става в зала, различен вариант. Най-често тип "рибена 
кост" и по-рядко тип "кaрусел". Според устройството на пода може да имаме 
държане върху дебела постеля без боксове, върху тухлен под с индивидуални боксове, 
при което може да имаме гумени матраци, или без тях. Индивидуалният бокс може 
да бъде покрит със слама. Според това как са устроени пътеките за движение те 
биват твърди за булдозерно или с делта скрепер почистване или със скаров под с 
водно почистване. У нас са изпитвани всички изброени варианти на свободно 
отглеждане и сега можем да направим някакво подреждане на различните варианти 
според достойнствата им за нашите условия.  

В зависимост от това как е устроен пода може да бъдат препоръчани за нашите 
условия, както дебелата постеля, така и свободно боксовото държане в боксове с 
постеля от слама. Дебелата постеля (несменяема в продължение на 6 месеца) от 
слама е най-удобното място за почивка на високо продуктивните крави, стига горният 
слой да се покрива ежедневно с 5-6 кг нова слама. При наличие на около 2.2 тона 
слама за крава годишно, този под е най-подходящ за малки ферми с висока 
млечност. Високият разход на слама се покрива от получения висококачествен тор, 
подходящ за водене на т.н. "органично земеделие", без използване на минерални 
торове. Свободно боксовото държане върху постеля от слама, създава също добри 
удобства за кравите, като тук се използва 4 пъти по-малко слама, средно 1.5 кг дневно 
на крава.  

Решаващо условие за да се изявят предимствата на свободно боксовото отглеждане 
на кравите е устройството на бокса. За крави със живо тегло 550-600 кг размерите 
следва да са дължина 220 см (като влезе крава задните крака да са на прага, така че, 
когато отделя лайната те да не падат в бокса); широчина 110 см (за да не може 
кравата да се обръща в бокса);. височината на прага към пътеката от която влиза 
кравата да бъде 15-20 см, така че да не позволява влизане заднешком. Страничните 
огради на бокса са тръбни на две нива на 0.5 м и на 1.0 м за да не позволяват 
преминаване на животните от бокс в бокс.  

Обикновено успоредно на боксовете за лежане, от другата страна на пътеката се 
организира храненето в т. н. "пътека ясла". Кравите провират главите си през напречни 
тръби в ясла, която има ниска стена към тях (около 30 см), а от външната страна е без 
стена.Пътеката по която се разнася фуража е на нивото на яслата . Липсата на 
външна стена на яслата улеснява много свалянето на фуража и натикването му към 
кравите без да се повдига. За през лятото обикновено има двор за движение, от 
външната страна на който има организирана "пътека ясла". Дворът е твърд и се 
почиства с булдозерната лопата.  

Ако боксовете са добре изпълнени, торта попада само върху пътеката. При 
движението кравите замърсяват само това пространство. При поемането на фуража, 
кравите са също върху пътеката. Така, че за почистване остава само пространството 
на пътеките. То може да става със скаров под, но при нашите условия това се оказа 
крайно не практично. Ето защо за препоръчване е, използването на мобилна техника. 
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Навесена булдозерна лопата на трактор, който изтиква тора в края на постройката в 
ремарке подложено в единия край на дължината на навеса или направо в торището.  

Ако боксовете са изпълнени добре и пътеките се почистват редовно, кравите лежат 
само в боксовете и не се цапат. Така без да се прилага специално почистване на 
животните те са чисти, нещо което при вързаното държане на животните не може да 
се постигне дори след ежедневно почистване, тъй като вързаната крава не може да 
избира мястото за лягане. Чистите животни са една от предпоставките за получаването 
на чисто мляко.  

3.4 Алтернативи по отношение на капацитета 

Като алтернативи по отношение на капацитета на фермата се разглеждат: 

Алтернатива 1 – запазване на настоящия капацитет на стопанството. Тази алтернатива 
съответства на първи етап от инвестицията, свързан с изграждане на нов обор и 
преместване на животните от основното стадо в него. При тази алтернатива се 
предвижда трите обора, които ще се освободят, да се запазят. Сградите няма да се 
събарят. Капацитет: 650 броя животни (в т.ч. дойни крави, юници и мъжки телета). 

Алтернатива 2 – увеличаване капацитета на фермата. Тази алтернатива съответства 
на втори етап от реализация на инвестицията, при който се предвижда ремонт на 
освободените три обора, поетапно увеличаване на стадото и заселване на трите 
обора. Капацитет: 1 000 броя животни (в т.ч. дойни крави, юници и мъжки телета). 

В настоящия ДОВОС са разгледани и оценени всеки от двата етапа на реализация на 
инвестиционното предложение, съответстващи на алтернатива 1 и алтернатива 2. 

Алтернатива 1 е равностойна на базовото състояние (настоящо състояние на 
фермата) и очакваните въздействия върху околната среда и населението при 
реализацията й не се различават от въздействията, които в момента оказва 
експлоатацията на обекта. 

Алтернатива 2, доколкото е свързана с увеличаване капацитета на фермата, изисква 
по-голяма консумация на вода, фуражи и ресурси, както и генерира по-голямо 
количество остатъчни емисии – отпадъчни води, торови маси и т.н. 

Извършената детайлна оценка в настоящия ДОВОС показва, че реализирането на 
Алтернатива 2 не би довело до значителни вредни въздействия върху околната среда и 
населението. 
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4. ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ АСПЕКТИ ОТ ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА (БАЗОВ СЦЕНАРИЙ) И КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ВЕРОЯТНАТА ИМ ЕВОЛЮЦИЯ, 
АКО ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО, ДОКОЛКОТО 
ПРИРОДНИТЕ ПРОМЕНИ ОТ БАЗОВИЯ СЦЕНАРИЙ МОГАТ ДА СЕ ОЦЕНЯТ ВЪЗОСНОВА 
НА НАЛИЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАУЧНИ ПОЗНАНИЯ 

4.1. Климатични данни 

Територията на Общината се намира в северния климатичен район на Дунавската 
хълмиста равнина, която е част от умерено-континенталната климатична подобласт 
на континентално-европейската климатична област. Климатът има характерните 
черти на умерено континентален, който се формира под въздействието на 
континентално-въздушни маси. Характеризира се със студена зима (абсолютна 
минимална температура -27°) и сухо, топло лято (абсолютна максимална 
температура + 42,2°С). 

Средномесечните температури са -2,0°С през януари и 21,5°С през юли, а 
средногодишната амплитуда достига 23,5°С.  

Таблица 4.1.-1 Температурни данни от ХМС – Климатичен справочник на България 

Показатели І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
Ср. 
год. 

Средна 
денон. 

темпера-
тура, °С 

-2,0 0,2 4,3 10,7 15,6 19,1 21,5 21,3 17,4 11,8 6,5 0,9 10,6 

Средна 
макси-
мална 

темпера-
тура, °С 

1,8 4,6 9,3 16,5 21,7 25,2 27,8 28,0 23,9 17,7 10,9 4,5 16,0 

Средна 
мини-
мална 

темпера-
тура, °С 

-5,7 -3,7 -0,3 5,0 9,7 13,3 15,4 14,9 11,4 6,7 2,7 -2,7 5,5 

Абсолютен 
максимум

°С 
19,4 21,1 31,2 32,2 35,5 36,0 37,1 40,0 39,4 36,6 27,5 21,4 40,0 

Абсолютен 
минимум 

°С 
-23,7 -23,4 -16,1 -4,4 -0,3 4,1 9,1 6,4 0,1 -6,8 -13,9 -23,2 -32,4 

Средната относителна влажност на въздуха варира от 64% до 85%. През януари и 
декември валежите са от дъжд и сняг. Годишната им сума е от 500 до 600 mm с 
максимуми през май и юни, а минимумите през януари и февруари.  

Максималната снежна покривка се натрупва през януари - 112 cm, а минималната 
през октомври - 2 cm. Сезонното разпределение на валежите е неравномерно.  
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Таблица 4.1.-2 Средна месечна и годишна сума на валежите, влажност и облачност в 
района на Исперих 

Показа-
тели 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
Ср. 
год. 

Относ. 
влажност, 

% 
85,0 83,0 77,0 69,0 71,0 70,0 66,0 64,0 67,0 75,0 83,0 85,0 75,0 

Сума на 
валежите, 

мм 
44 33 40 51 70 88 78 59 39 43 50 51 54 

Облач-
ност, 

десети 
6,7 6,3 6,3 5,6 5,4 4,8 3,8 3,2 3,6 4,8 6,6 6,8 5,3 

Във ветровия режим преобладават подчертано западните и североизточни ветрове със 
средномесечна скорост от 2,3 m/s през юли до 3,6 m/s през февруари, а в отделни 
кратки периоди през февруари скоростта на североизточните ветрове достига е над 
20 m/s.  

В таблица 4.1.-3. са представени данни за средногодишната скорост и честота на 
вятъра по посоки от метеорологичната станция Исперих съгласно Климатичен 
справочник на НР България, том IV.  

Таблица 4.1.-3 Средногодишна скорост и честота на вятъра по посоки 

Посока 

  

N NE E SE S SW W NW 

Ср.скорост 2,80 3,3 2,84 3,4 3,10 3,65 3,375 3,175 

Честота 9,1 19,5 11,9 11,5 5,6 10,0 19,5 12,9 

% Тихо време 30.4 % 
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Фиг.4.1. -1 Роза на вятъра за община Исперих 

4.2 Атмосферен въздух 

В района на община Исперих няма постоянен пункт за имисионен контрол на 
качеството на атмосферния въздух. 

Общината не е класифирана към районите за оценка и управление на качеството на 
атмосферния въздух. 

Обектите, контролирани съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух на 
територията на община Исперих са представени в Таблица 3.2. Данните са съгласно 
публикувана информация на официалната страница на РИОСВ-Русе. 

Таблица 4.2.-1. Източници на емисии в атмосферния въздух на територията на 
община Исперих 

Производство и обработване на метали 

„Добруджа Кит” АД - гр. 
Исперих производство на метални изделия в гр. Исперих 

„Специални Телове” ООД - 
село Тодорово 

производство на телени изделия в с. Тодорово, Общ. 
Исперих 

Производство на продукти от нерудни минерални суровини 

„Хан Аспарух” АД - гр. 
Исперих производство на керамични изделия в гр. Исперих 

"Пътконсулт" ООД - гр. 
Разград асфалтова база в гр. Исперих 

Други стопански обекти 

„Хладилно консервен 
комбинат” АД - град 
Исперих преработвателно предприятие в гр. Исперих 
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ЕТ „Ивайло - Милена 
Станчева” - град Исперих млекопреработвателно предприятие в гр. Исперих 

"Насаш" ООД, с. Делчево маслобойна в с. Г. Поровец, Общ. Исперих 

„Исперих – БТ” АД - град 
Исперих преработка на тютюн в гр. Исперих 

"Нордтабак Никотиана" ООД 
- с. Китанчево 

преработка на тютюн в с. Китанчево, Община 
Исперих 

„Агротида” ООД - град 
Исперих зърно база в гр. Исперих 

"Агротайм" ООД - гр. 
Исперих 

интензивно отглеждане на свине,зърнобаза и 
преработка на продове в гр. Исперих 

"Пацони" ЕООД - гр. Русе супермаркет в гр. Исперих 

"Предел" ООД, гр. Исперих сервиз за хладилна и климатична техника в гр. 
Исперих 

"Ауто стар 11" ЕООД, гр. 
Исперих автосервиз в гр. Исперих 

ЕТ "Рачо Ковача - Рачо 
Семов", гр. Исперих автосервиз в гр. Исперих, ул. "С. Румянцев" №25 

„МБАЛ – Исперих” ЕООД - 
град Исперих болнично заведение в гр. Исперих 

“Вик-96” ООД - гр. Исперих бензиностанция в гр. Исперих 

“Тир-транс” ООД - гр. 
Исперих бензиностанция в гр. Исперих 

“Левчо ойл” ООД - гр. 
Исперих бензиностанция в гр. Исперих 

„ПЕТРОЛ” АД - гр. София бензиностанция 6205 в гр. Исперих 

“Престиж комерс” АД - гр. 
Исперих бензиностанция в гр. Исперих 

“Исперих-Автотранспорт” 
ООД - гр. Исперих бензиностанция в гр. Исперих 

“Престиж-200” ЕООД - гр. 
Исперих бензиностанция в гр. Исперих 

“Левчо ойл” ООД - гр. 
Исперих бензиностанция в с. Лудогорци, Община Исперих 

“Максинвест” ООД - гр. 
Исперих бензиностанция в с. Китанчево, Община Исперих 

"Джеферови" ООД, Исперих цех за млекопреработка в с. Драгомъж 

Разработено от колектив на „ЕКОЛОГИКА РУСЕ” ЕООД, тел. 0889-417-038 e-mail: ekologika_russe@abv.bg 
            стр. 72/149 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
«Кравеферма за 1000 броя крави» - с. Драгомъж 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: «КАРАДЖА-ФАГ» ООД – гр. Исперих 

Районът на община Исперих не се характеризира с интензивен автомобилен трафик. 

Съгласно Общински план за развитие на Община Исперих най-голяма площ от 
територията ѝ се заема от земеделски територии - 77% от площта на общината при 
средно за страната 58,7%. Размерът на обработваемата земя в земеделските 
територии е 275 109 дка. Общината се причислява към земеделските райони. 

Основни източници за емисии в атмосферния въздух на територията на общината са: 

- Битовото отопление през зимния период – използва се предимно твърдо 
гориво; 

- Обработване на земеделските земи – поради високия % земеделски земи 
спрямо общата територия на общината. 

Инвестиционното предложение е ситуирано в землището на с. Драгомъж. 
Разположено е в близост до обработваеми земеделски земи (ниви). 

За определяне на емисиите в атмосферния въздух в резултат на производство на 
земеделски култури на територията на община Исперих е използвано Ръководство на 
Европейската агенция по околна среда, версия 2009 година – EMEP/EEA air pollutant 
emission inventory guidebook – 2009 (www.eea.europa.eu). Емисионните фактори за 
дейностостите по производство на земеделски култури са определени в NFR 4.D 
Растениевъдство и земеделие, SNAP 100102 Полски култури, Таблица 3-1: 

Общата площ на обработваемите земеделски земи в община Тервел е 275 109 дка 
или 27510.9 хектара. 

Тогава очакваните емисии при обработване на земеделските земи и засяването им 
със земеделски култури ще са: 

ТАБЛИЦА 4.1.2-1 

Замърсител EF МЕ Количество, 

т/год 

РМ 10 1.56 кг/ха 42.917 

РМ2.5 0.06 кг/ха 1.651 

От направените изчисления е видно, че районът на общината не се характеризира с 
високи стойности на замърсяване.  

На територията на общината не е осигурено централно топлоснабдяване на 
домакинствата – чрез ТЕЦ или природен газ. Газоразпределителната мрежа в гр. 
Исперих обхваща предимно производствените предприятия и обществено-
обслужващи сгради. Битовите клиенти са много малко на брой. 

В заключение може да обобщим, че характерно за района е липсата на значими 
промишлени замърсители на атмосферния въздух. Производствените дейности са 
съсредоточени предимно в землището на гр. Исперих. 

Липсата на централно отопление за домакинствата предполага наличието предимно 
на замърсители от битов характер – по време на отоплителния сезон. Основни 
източници на замърсяване през топлите месеци на годината са дейностите по 
обработване на земеделски земи, а през зимния период – битовото отопление. 
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Оценка на влиянието на климатичните фактори върху замърсяването на 
атмосферния въздух в района на Община Исперих 

Приведените данни в т. 4.1.1 за климатичните и метеорологични условия за района – 
температура и влажност на въздуха, разпределение на валежите по месеци и сезони, 
ветровата характеристика и др., трябва да се имат предвид във връзка с 
разпространението на въздушните замърсявания в атмосферата и въздействието им 
върху останалите компоненти на околната среда. 

За оценяване на климатичните условия като фактор за замърсяването на въздушния 
басейн най-често се прилага методиката за балово оценяване (три-, пет- или 
седемстепенна скала), която се основава на две групи показатели – благоприятни 
климатични фактори, които способстват за самопречистването на атмосферния 
въздух и неблагоприятни климатични фактори, които са пречка за очистване на 
атмосферата. Основните климатични фактори, от които зависи замърсяването на 
въздуха са ветровият режим, режимът на въздушната влага и валежите, както и 
вертикалната стратификация на атмосферата, определяща температурните 
инверсии. 

Благоприятни климатични фактори: 

Брой дни в годината с вятър над 5 m/sec (изразен в %, на височина 10 м), като при 
повече от 20 % е благоприятно, от 5 до 20 % е средно благоприятно и под 2 % е 
неблагоприятно  

За района на инвестиционното намерение % на дните с вятър над 5 m/sec е 8,5%, т. е. 
този фактор може да се оцени като средно благоприятен. Този извод е относителен, 
тъй като при високи температури и силно засушаване на почвения слой е възможна 
ветрова почвена ерозия с повърхностно допълнително прахово замърсяване на 
атмосферата. Данните за средната скорост на вятъра са предпоставка за добро 
разсейване на замърсителите в атмосферния въздух, емитирани от кравефермата. 

Отношение на брой на дните с валежи през студеното полугодие към брой на дните с 
валежи през топлото полугодие, като при стойност над 1,2 е благоприятно, от 1,2 до 0,8 
е средно благоприятно и при стойност под 0,8 е неблагоприятно. 

Отношение на дните с валежи има стойност 0,98 - влиянието на този фактор се 
оценява като средно благоприятен. 

Годишна сума на валежите, като при повече от 800 мм е благоприятна, от 800 до 600 
мм е средно благоприятна и при сума на валежите под 500 мм е неблагоприятна 

За района средната сума на валежите е 646 мм – приема се този фактор като 
средно благоприятен. 

Брой на случаите (в % по месеци и в годината) с тихо време, като при по-малко от 25 
% е благоприятно, от 25 до 45 % е средно благоприятно и при повече от 50 % е 
неблагоприятно.  

За района “тихо време” средно за годината е 30.4 %, т. е. този фактор може да се 
оцени като средно благоприятен. 

Неблагоприятни климатични фактори: 
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Брой дни в годината с валежи над 10 mm, като при повече от 23 дни е благоприятно, от 
23 до 18 дни е средно благоприятно и под 18 дни е неблагоприятно.  

За района оценката е неблагоприятна. В подкрепа на тази оценка е ниската стойност 
на валежите с интензитет над 10 mm – съответно 13.8 дни. 

Брой на дни в годината с температурни инверсии, като при повече от 150 дни е 
неблагоприятно, от 80 до 150 е средно благоприятно и под 80 дни е благоприятно. 

Няма достатъчно климатични данни за района въз основа на които да се определи 
този фактор. 

Въз основа на направената базова оценка може да се направи следният извод: 
климатичните и метеорологичните характеристики за района на инвестиционното 
предложение се оценяват „средно благоприятни” по отношение на разсейването на 
вредни емисии. 

4.3.Води  

4.3.1. Повърхностни води 

Територията на община Исперих попада в поречие Дунавски добруджански реки. 
Хидрографската мрежа е представена от суходолия и оврази с широки легла и слаб 
наклон. Районът се характеризира с нисък модул на оттока, който се определя от 
слабия наклон на дъната на суходолията и водопропускливостта на льоса, както и от 
оскъдните валежи и голямото изпарение.  

Съгласно становище на Басейнова Дирекция – Дунавски район, изразено на етап 
консултации, районът на инвестиционното предложение попада в повърхностно водно 
тяло - категория река от поречие Добруджански реки с име р. Царацар и с код 
BG1DJ149R1002. Водното тяло е с географски обхват - р. Царацар с притоци р. Лудня и 
р. Чаирлек от извор до вливане в р. Дунав при Тутракан. Екологичното 
състояние/потенциал и химичното състояние на водното тяло са добри. 

Водното тяло не попада в зона за защита питейните води от повърхностни водни тела.  

ИП попада в чувствителна зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи 
– уязвима зона, в която земеделската дейност води до риск от замърсяване с нитрати.  

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г., за чувствителни зони на територията на БД Дунавски район 
са определени река Дунав и всички води, попадащи във водосбора на реката. 
Поречие Дунавски Добруджански реки и дерета, респективно територията 
определена за реализация на инвестиционното предложение е определена като 
нормална зона.  
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 фиг. 4.3.-1 Чувствителни зони 

На територията на повърхностното водно тяло са определени два пункта, включени в 
мониторинговата програма за повърхностни водни тела: р. Царацар – при с. Малък 
Поровец; и р. Чайрлък – при с. Черковна. Най-близо до площадката е пункта при с. 
Малък Поровец. 

Съгласно публично достъпни Доклади за резултатите от мониторинга, във връзка с 
оценка на състоянието на повърхностните води в Дунавски район за басейново 
управление за последните години, не се докладват отклонения от изследваните 
показатели 2016 г. за двата пункта. Източник: БДДР. 

Площадката, на която е разположена действащата кравеферма е разположена в 
близост до сухо дере, водещо началото си от най-ниската точка на площадката и с 
наклон в посока север-североизток към р. Царацар. 

Надморската височина на най-ниската точка на площадката – района на лагуната за 
дъждовни води е 248 м, а надморската височина на суходолието в района около 
карстовия извор КИ е 208 м. Наклонът на това суходолие е около 5% в посока от 
площадката на кравефермата към водоизточника.  
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Фиг. 4.3.-2 Суходолие в района на съществуващата кравеферма. 

Както се вижда от представената фигура, местоположението на кравефермата в 
най-високата точка на това суходолие, достигащо до водоизточници за питейно-битово 
водоснабдяване, би могло да е потенциално отрицателно въздействие при 
замърсявания свързани с разливи на вредни и опасни вещества на площадката. 

През 2011 година е възникнал инцидент, при който от земнонасипната лагуна, в която 
са се съхранявали торвите маси е изтекло значително количество торови маси към 
дерето, както и към водоизточника. 

След този инцидент, от страна на възложителя са предприети технически мерки, 
свързани с изграждане на нов резервоар за торови маси, преустановяване 
отвеждането на торови маси в земно-насипната лагуна, както и изграждане на ниска 
стена от инертни материали в непосредствена близост до лагуната, предпазваща 
суходолието от евентуални разливи при интензивни валежи или инциденти.  

На този етап, предприетите технически мерки напълно възпрепятстват изтичане на 
вредни или опасни вещества към суходолието. В доказателство на това твърдение е и 
липсата на сигнали, оплаквания или други данни за инциденти след 2011 година. 
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4.3.1. Подземни води. Водовземни съоръжения, цели 
на ползване, санитарно-охранителни зони 

Водоизточниците в общината са общо 57 броя, като от тях използваеми за питейни 
цели са 34 броя. Останалите са кладенци с дълбочина между 15 и 19 метра, които 
притежават бистра, но с лош вкус вода. Максималният дебит на използваните 
източници е 568 л/сек. Степента на задоволеност с вода на населените места в 
общината е сравнително добра. Няма достатъчно водни ресурси за промишлени 
нужди и поливане. Водата в Община Исперих сега е изобилна, понеже се доставя от 
големи каптирани извори при заличеното с. Сборяново (Демир Баба Текке) и 
долината на север от него - главно р. Крапинец, която според археолозите в периода 
IV-III в. пр.н.е. е била плавателна и е достигала до р. Дунав. Най-голямата група 
кладенци се намирала на юг от града, над сегашната гара Исперих, дълбочината им 
е 19 м. и имат бистра вода. Съществува каптиране на извора при с. Драгомъж, 
откъдето се водоснабдява гр. Исперих и с. Яким Груево. На територията на общината 
съществуват множество малки водоеми, които се ползват за риборазвъждане. 

Съгласно класификацията на подземните водни тела, площадката на 
инвестиционното предложение попада върху две водни тела: “Карстови води в 
Разградска формация“ с код BG1G000K1HB050 и подземно водно тяло 
BG1G0000J3K051 „Карстови води в Малм валанжския басейн“. И двете водни тела са в 
добро химично състояние. Количественото състояние на карстови води в Разградска 
формация е лошо. 

Съгласно тримесечни бюлетини за състоянието на околната среда, публикувани в 
сайта на ИАОС, в двете подземни водни тела се наблюдава наднормено съдържание 
на нитрати в някои от пунктовете за мониторинг, например: 

През второ полугодие на 2016 година: 

- Мировци, Каптаж BG1G000K1HB050 Карстови води в Разградската формация – повече 
от два пъти над определения праг от 50 мг/л. 

- Попово, ТК Братя Томови - Попово BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския 
басейн – повече от 1,5 пъти над определения праг от 50 мг/л. 

- Карапелит, Тръбен кладенец- ПС BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския 
басейн – незначително над 50 мг/л. 

- Професор Иширково,ТК1-ВиК Силистра- Проф. Иширково BG1G0000J3K051 Карстови 
води в Малм-Валанжския басейн – малко над 50 мг/л. 

През първо полугодие на 2016 година: 

- Мировци, Каптаж BG1G000K1HB050 Карстови води в Разградската формация – почти 
три пъти над определения праг от 50 мг/л. 

- Карапелит, Тръбен кладенец- ПС BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския 
басейн – повече от два пъти над определения праг от 50 мг/л. 

- Изгрев, Тръбен кладенец BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн 
– малко под два пъти над определения праг от 50 мг/л. 
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През второ полугодие на 2015 година: 

- Мировци, Каптаж BG1G000K1HB050 Карстови води в Разградската формация – малко 
под два пъти над определения праг от 50 мг/л. 

- Карапелит, Тръбен кладенец- ПС BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския 
басейн – малко под два пъти над определения праг от 50 мг/л. 

- Изгрев, Тръбен кладенец BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн 
– малко под два пъти над определения праг от 50 мг/л. 

През първо полугодие на 2015 година: 

- Мировци, Каптаж BG1G000K1HB050 Карстови води в Разградската формация – малко 
под два пъти над определения праг от 50 мг/л. 

- Карапелит, Тръбен кладенец- ПС BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския 
басейн – малко под два пъти над определения праг от 50 мг/л. 

- Изгрев, Тръбен кладенец BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн 
– малко под два пъти над определения праг от 50 мг/л. 

- Попово, ТК "Картингписта 1" - ПС "Младост" BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-
Валанжския басейн –незначително над определения праг от 50 мг/л. 

Анализът на публикуваните публични данни, показва, че във водно тяло Карстови води в 
Разградска формация се наблюдава трайно превишение на определения праг за 
качество на водите по отношение на съдържанието на нитрати в пункт при с. Мировци. 
Инцидентни превишения по този показател са наблюдавани и в ШК с. Кацелово – през 
второ полугодие на 2014 година. В пункта при с. Мировци се наблюдава високо 
съдържание и на амониеви йони. 

С. Мировци е разположено в община Нови пазар, област Шумен на около 47 км от 
площадката. В по-близко разположените пунктове за мониторинг не се наблюдават 
отклонения от показателите за качество, в т.ч. и по отношение на нитратни и амониеви 
йони.  

Анализът на публикуваните публични данни, показва, че във водно тяло Карстови води в 
Малм-валанжския басейн се наблюдава трайно превишение на определения праг за 
качество на водите по отношение на съдържанието на нитрати в пунктовете при с. 
Изгрев и Карапелит. В тези пунктове се наблюдава високо съдържание и на амониеви 
йони. 

С. Изгрев е разположено в община Венец, област Шумен на около 22 км югоизточно 
от площадката, а Карапелит е на около 64 км източно. В по-близко разположените 
пунктове за мониторинг не се наблюдават отклонения от показателите за качество, в 
т.ч. и по отношение на нитратни и амониеви йони.  

Двете водни тела са определени за зона за защита на водите, предназначени за 
питейно-битово водоснабдяване.  

В землището на с. Драгомъж, северозападно от площадката са разположени три 
водоизточника за питейно-битово водоснабдяване. От водоизточниците се 
водоснабдява с. Драгомъж и гр. Исперих. 
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ШК-1- към ПС Драгомъж и ШК-2 към ПС Драгомъж, както и Каптаж към ПС Драгомъж. 
Площадката на инвестиционното предложение попада в пояс III на Санитарно-
охранителна зона около водоизточниците.  

Трите водоъзточника разкриват подземен воден обект Карстови води в Разградската 
формация.  

За целите на разработване на ДОВОС бяха поискани данни от проведен собствен 
мониторинг на подземните води, добивани от ШК с. Драгомъж и каптаж с. Драгомъж, 
които експлоатационното предприятие ВиК Исперих провежда в изпълнение на 
условията в издадените разрешигелни за водовземане. Предоставените данни за 
последните 5 години не показват отклонения от стандартите за качество.  

Данни от извършените анализи на подземните води от водоизточниците за питейно-
битови нужди, предоставени от експлоатационното предприятие са обобщени в 
таблица 4.3.1.-1. Копия от протоколите са представени в Приложение № 9. 

Таблица 4.3.1.-1 Резултати от мониторинг на подземни води, използвани за питейни 
нужди 

показатели 2012* 2013 2014 2015 2016 норма Съответ-
ствие 

pH, - 7.2 6,8 7.1 6.9 6.89* 6.5-9 Да 

Амониев йон, 
mg/l 

<0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05* 0.50 Да 

Нитрити, mg/l <0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,50 Да 

Нитрати, mg/l 20,0 29,1 29.1 28.8 21.6* 50,0 Да 

Манган, µg/l <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 50,0 Да 

Калций, mg/l 94,0 102,0 106.0 110.0 100.0 150,0 Да 

Магнезий, mg/l 40,0    - 80,0 Да 

Перманганатна 
окисляемост, 
mgO2/l 

0,56 0,32 0.56 0.56 0.40 5,00 Да 

Сулфати, mg/l 10,0 19,0 8.0 15.0 12.0* 150,0 Да 

Желязо, µg/l <10 27,0 59.0 <10 33.0 200.0 Да 

Хлориди, mg/l 11,1 15,1 13.6 14.6 13.0* 250,0 Да 

Фосфати, mg/l 0,092 0,065 0.040 0.151 0.130 0,050 Да 

Флуориди, mg/l <0,01 0,15 0.14 <0.10 <0.10 1,50 Да 

Алуминий, µg/l <26 <26 <26 <26 - 200,0 Да 

Мед, mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - 2,00 Да 

Хром, µg/l <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 50,0 Да 

Цианиди, µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 - 50,0 Да 
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*Стойностите са от протоколи от изпитване на вода, директно от водоизточника. 
Останалите стойности са за проби, взети от водоснабдителната система на с. 
Драгомъж. 

 

На следната фигура са представени естествени характеристики на подземно водно 
тяло Карстови води в Разградска формация, съгласно публични данни от БДДР. 
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Фиг 4.3.1-1 Естествени характеристики на подземно водно тяло Карстови води в 
Разградска формация
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Инвестиционното предложение не предвижда заустване на отпадъчни води в 
подземни водни обекти. Не се предвижда изграждане на собствен водоизточник. 

Обектът е водоснабден от селищната водопроводна мрежа на село Дражомъж. 

Плокадката на инвестиционното предложение попада изцяло в пояс 3 на санитарно-
охранителна зона, определена около водоизточници за питейно-битово 
водоснабдяване на гр. Исперих и с. Драгомъж. 

По-долу са представени данни за въведените забрани и ограничения в пояс 3 на СОЗ и 
оценка на съответствие на предвижданите и извършвани дейности на площадката с 
тези забрани и ограничения. 

 Забрани и ограничения, въведени в пояс 3 на СОЗ около водоизточници за 
питейно битово-водоснабдяване 

В хода на проведените консултации в процедурата по ОВОС, от страна на ВиК – ООД 
– Исперих бяха предоставени: 

• Разрешително за водовземане № 11510048/24.04.2007 г. за „ШК1-Исперих ПС 
Драгомъж“ и =ШК2-Исперих-ПС Драгомъж“. 

• Разрешително за водовземане № 11510065/01.06.2007 г. и Решение за 
изменение и продължаване на срока № 1285/24.03.2014 г. за „КИ Драгомъж-ВиК 
Исперих-Драгомъж“ (Каптаж на извор) 

• Заповед № СОЗ-239/30.11.2009 г. за определяне на Ссанитарно-охранителна 
зона около водоизточник ШК1 към ПС „Драгомъж“ 

• Заповед № СОЗ-240/30.11.2009 г. за определяне на санитарно-охланителна зона 
около водоизточник ШК2 към ПС „Драгомъж“ 

• Заповед № СОЗ-241/30.11.2009 г. за определяне на санитарно-охранителна 
зона около водоизточник Каптаж към ПС „Драгомъж“. 

Представените документи са използвани за анализ на вероятните въздействия и 
противоречия с въведените забрани и ограничения в границите на санитарно – 
охранителните зони около водоизточниците, както и за оценка на потенциалната 
опасност от тяхното замърсяване следствие на дейностите, извършвани на 
площадката. Документите са представени в Приложение № 7 и № 8 към ДОВОС. 

Двата шахтови кладенеца са с дълбочина 20,00 м, като водното ниво е съответно на 
2,50 м от терена и на 2,80 м от терена, съответно при ШК 1 и ШК 2. Водоизточниците са 
изградени от бетонови пръстени с диаметър 3,00 м, като са покрити с метални 
капаци. Разрешен годишен обем добивана вода е 48 881 м3/годишно за всеки от 
водоизточниците. Водата се добива посредством центробежни помпи с дебит 8,00 
л/сек, монтирани в помещение до всеки от кладенците. Водоизточниците разкриват 
подземно водно тяло BG1G000K1b041 – Карстови води в Русенска формация.  

Каптажното съоръжение представлява вкопан в скалата изворен резервоар в който се 
събират къси дренажни лъчи. От резервоара по стоманени тръби Ф200, водата 
постъпва гравитачно в черпателен резервоар на помпена станция. Разрешеното 
годишно количество вода, добивано от водоизточника е 444 657 м3/год. Водоизточникът 
разкриват подземно водно тяло BG1G000K1hb050 – Карстови води в Разградска 
формация.  
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Съгласно трите изброени по-горе заповеди за определяне на СОЗ, около трите 
водоизточника са определени общи граници за пояс II и пояс III на СОЗ.  

На следната фигура е показано пространственото разположение на границите на 
тези СОЗ върху сателитна снимка. Отбелязано е и местоположението на 
инвестиционното предложение. 

 

Фиг 4.3.1-2 Граници на пояс II и пояс III на СОЗ около трите водоизточника за питейно-
битово водоснабдяване 

Кравефермата попада в санитарно-охранителна зона – пояс ІІІ на трите 
водоизточника, които се ползват за водоснабдяване на гр. Исперих и с. Лъвино. 

Най-близко до площадката на инвестиционното предложение е разположен карстов 
извор – КИ-Драгомъж, отстоящ на около 700 м от границата на площадката по права 
линия. 

Съгласно разпоредбите на Наредба 3 за условията и реда за проучване, 
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни 
и хигиенни нужди (ДВ 88/2000 г.), в пояс II се забранява пряко отвеждане на води, 
съдържащи опасни и вредни вещества, в подземните води; Дейности, които водят до 
непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.: - на земната повърхност - и между 
земната повърхност и водното ниво; Дейности, които водят до непряко отвеждане на 
вредни вещества, в т.ч. - между земната повърхност и водното ниво; Преработка и 
съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци; Добив на подземни богатства, в 
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т.ч. инертни и строителни материали: под водното ниво; Торене при съдържание на 
нитрати в подземните води: - над 35 мг/л (mg/l); Използване на препарати за 
растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства; 
Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества. 

Анализ на всички дейности на площадката, които биха били в противоречие със 
забраните и ограниченията в пояс III на СОЗ е представен таблично в таблица 4.3.1-2,  

Таблица 4.3.1.-2 Анализ на предвидените с инвестиционното предложение дейности 
спрямо забраните и ограниченията в СОЗ – пояс III, определени със заповедите за 

определяне на СОЗ 

N Забрана, ограничение или 
ограничение при доказана 
необходимост, съгласно 

Заповед N 239, Заповед № 
240, Заповед № 241 от 

30.11.2009 г. 

Предвидени дейности, попадащи в ограниченията 
или забраните – ДА/НЕ.  

Обосновка 

Въведени са следните забрани 

1 Пряко отвеждане на води, 
съдържащи опасни и 
вредни вещества, в 
подземните води 

НЕ 

На територията на площадката е изградена 
канализация, по която се отвеждат торови маси и 
отпадъчни води към метален резервоар, в който 
се събират. Не се предвижда пряко отвеждане 
(заустване) на отпадъчни води в подземни води. В 
производствената дейност не се използват 
опасни химични вещества. 

2 Преработка и съхраняване 
на радиоактивни вещества 
и отпадъци 

НЕ 

На територията на площадка се извършва 
отглеждане на крави за мляко. Дейността 
изключва ползване, преработка или съхранение 
на радиоактивни вещества и отпадъци. 

Въведени са следните ограничения: 

1 Дейности, извършвани на 
земната повърхност, които 
водят до непряко 
отвеждане на опасни 
вещества 

НЕ 

На територията на кравефермата се ползват и 
съхраняват дезинфекционни препарати, 
притежаващи опасни свойства. Същите се 
съхраняват в закрит склад с бетонов под, в малки 
количества. Препаратите не притежават 
опасност от категория – опасни за водната 
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N Забрана, ограничение или 
ограничение при доказана 
необходимост, съгласно 

Заповед N 239, Заповед № 
240, Заповед № 241 от 

30.11.2009 г. 

Предвидени дейности, попадащи в ограниченията 
или забраните – ДА/НЕ.  

Обосновка 

околна среда.  

Не се извършват дейности, водещи до непряко 
отвеждане на опасни вещества в подземните 
води 

2 Дейности, извършвани 
между земната повърхност 
и водното ниво, които водят 
до непряко отвеждане на 
опасни вещества 

НЕ 

На територията на кравефермата се ползват и 
съхраняват дезинфекционни препарати, 
притежаващи опасни свойства. Същите се 
съхраняват в закрит склад с бетонов под, в малки 
количества. Препаратите не притежават 
опасност от категория – опасни за водната 
околна среда. Те не съдържат вещества в 
обхвата на част А от Приложение № 3 към 
Нардеба 1 за проучване, ползване и опазване на 
подземните води. 

Не се извършват дейности, водещи до непряко 
отвеждане на опасни вещества в подземните 
води 

3 Дейности, извършвани 
между земната повърхност 
и водното ниво, които водят 
до непряко отвеждане на 
вредни вещества 

НЕ 

На територията на площадката, като дейност 
между земната повърхност и водното ниво може 
да се разглежда изградената система за 
транспортиране на течни торови маси от 
животновъдните сгради до метален резервоар за 
събирането им. Канализационната система се 
състои от бетонови водоплътни канали и 
резервоари, от които водата се препомпва до 
метален резервоар, който е полувкопан. 
Резервоарът е изпълнен във водоплътен бетонов 
котлован. 

От изброените вещества в част Б от Приложение 
№ 3 към Наредба 1 за проучване, ползване и 
опазване на подземните води, торовите маси, 
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N Забрана, ограничение или 
ограничение при доказана 
необходимост, съгласно 

Заповед N 239, Заповед № 
240, Заповед № 241 от 

30.11.2009 г. 

Предвидени дейности, попадащи в ограниченията 
или забраните – ДА/НЕ.  

Обосновка 

транспортирани по така описаната система 
съдържат вредни вещества – амоний и нитрити, 
описани в т. 7 на приложението.  

Водоплътната канализационна система не 
създава предпоставки за отвеждане на вредни 
вещества в подземните води.  

4 Добив на подземни 
богатства под водното 
ниво, в т.ч. инертни и 
строителни материали 

НЕ 

На територията на площадка се извършва 
отглеждане на крави за мляко. Дейността 
изключва добив на подземни богатства, в т.ч. 
инертни и строителни материали. 

При изпълнение на строителните дейности по 
новата сграда, строителните и инертните 
материали ще се доставят от строителни борси, 
а няма да се добиват на място.  

5 Торене при съдържание на 
нитрати в подземните води 
над 35 мг/л 

НЕ 

На територията на площадка се извършва 
отглеждане на крави за мляко, в т.ч. и съхранение 
на торови маси. Не се предвижда наторяване на 
територията на имота. Данните от представените 
анализи на подземните води, добивани от трите 
близко разположени водоизточника показват 
съдържание на нитрати до 30 мг/л, при 
допустима норма от 50 мг/л 

6 Използване на препарати 
за растителна защита, в т.ч. 
и разпръскването им с 
въздухоплавателни 
средства 

НЕ 

На територията на площадка се извършва 
отглеждане на крави за мляко. Дейността 
изключва ползване на препарати за растителна 
защита. 

7 Напояване с води, 
съдържащи опасни и 

НЕ 
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ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
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N Забрана, ограничение или 
ограничение при доказана 
необходимост, съгласно 

Заповед N 239, Заповед № 
240, Заповед № 241 от 

30.11.2009 г. 

Предвидени дейности, попадащи в ограниченията 
или забраните – ДА/НЕ.  

Обосновка 

вредни вещества На територията на площадка се извършва 
отглеждане на крави за мляко. Дейността 
изключва напояване на територията на имота. 
Всички потоци отпадъчни води, формирани на 
територията на кравефермата се събират във 
водоплътен резервоар, съвместно с торовите 
маси и се ползват за наторяване. 

Въведени са следните ограничения при доказана необходимост 

1 Дейности, извършвани на 
земната повърхност, 
водещи до непряко 
отвеждане на вредни 
вещества 

НЕ 

На територията на площадката, като дейност 
извършвана на земната повърхност може да се 
разглежда съхранението на течни и твърди 
торови маси. Течните торови маси се съхраняват 
в метален резервоар, който е полувкопан. 
Резервоарът е изпълнен с допълнителен 
водоплътен бетонов котлован. Твърдите торови 
маси се съхраняват на бетоново торище с 
водонепропускливо дъно и три стени. 

От изброените вещества в част Б от Приложение 
№ 3 към Наредба 1 за проучване, ползване и 
опазване на подземните води, торовите маси, 
тсъхранявани на площадката съдържат вредни 
вещества – амоний и нитрити, описани в т. 7 на 
приложението.  

Водонепропускливите съоръжения, в които се 
съхраняват не създават предпоставки за 
отвеждане на вредни вещества в подземните 
води.  

2 Добив на подземни 
богатства между земната 
повърхност и водното ниво, 
в т.ч. инертни и строителни 
материали 

НЕ 

На територията на площадка се извършва 
отглеждане на крави за мляко. Дейността 
изключва добив на подземни богатства, в т.ч. 
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N Забрана, ограничение или 
ограничение при доказана 
необходимост, съгласно 

Заповед N 239, Заповед № 
240, Заповед № 241 от 

30.11.2009 г. 

Предвидени дейности, попадащи в ограниченията 
или забраните – ДА/НЕ.  

Обосновка 

инертни и строителни материали. 

При изпълнение на строителните дейности по 
новата сграда, строителните и инертните 
материали ще се доставят от строителни борси, 
а няма да се добиват на място.  

3 Напояване с подземни 
води от същия подземен 
воден обект 

НЕ 

На територията на площадка се извършва 
отглеждане на крави за мляко. Дейността 
изключва напояване на територията на имота. На 
територията на кравефермата не съществува 
собствен водоизточник. 

4 Изграждане на геоложки, 
хидрогеоложки и 
инженерногеоложки 
проучвателни съоръжения, 
в т.ч. и водовземни 
съоръжения за подземни 
води в подземния воден 
обект, с изключение на 
проучвателни и 
експлоатационни 
водоизточници, заменящи 
при амортизиране на 
гореупоменатите 

НЕ 

На територията на площадката не се предвижда 
изграждане или ползване на водовземни 
съоръжения, както и проучвателни съоръжения. 
Площадката е част от производствена територия, 
с изградена ВиК инфраструктура. За 
производствени и санитарни цели се ползва вода 
от селищната водоснабдителна система, 
експлоатирана от ВиК Исперих.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

На площадката не се предвиждат дейности, за които са въведени забрани или 
ограничения в заповедите за учредяване на СОЗ на водоизточниците за питейно-битово 
водоснабдяване.  

Всички дейности на площадката са организирани и се извършват в съответствие с 
въведените ограничения и забрани. 

Не е необходимо предвиждане на допълнителни ограничения и / или мерки, 
недопускащи вредно изменение на подземните води, ползвани за питейно-битови 
цели. 
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4.4 Почви 

Почвите в Лудогорието са силно повлияни от особеностите на скалната основа и от 
характера на релефа, климата и растителността. Във връзка с льосовата и 
льосовидната основа, сравнително сухия климат и наличието на сухолюбива 
лесостепна растителност от север към юг е разпространението на карбонатните, 
типичните и излужените черноземи / оподзолените / черноземи, които заемат 39% от 
обработваемата земя. Сивите и тъмносиви горски почви /61% / са образувани върху 
слюдести шисти, карбонатни пясъчници и др., под влияние на влаголюбива букова 
растителност, която постепенно е била унищожена и заменена с по-сухолюбива 
растителност. Поради изсичането на горите и интензивните ерозионни процеси, 
сивите горски почви се характеризират с маломощен хумусно-елувиален хоризонт, 
който варира от 5 до 30 см., като средно не надвишава 20 см. дълбочина. Сивите и 
тъмносиви горски почви имат добра структура, пропускат въздуха и задържат влагата 
и бързо се затоплят през пролетта. Почвено-климатичната характеристика на 
общината създава възможност за отглеждането на всички култури, характерни за 
умерения климат и най-вече за развитието на зърнопроизводството и техническите 
култури. Освен изброените култури, почвено климатичните условия в района на 
Община Исперих са подходящи за ягодоплодни и овощни насаждения. Традиционни 
селскостопански производства са: отглеждането и добиването на зърнени храни, 
тютюн, слънчоглед, трайни насаждения, дребното месно и млечно животновъдство и др. 

В Община Исперих няма производства, които да замърсяват почвите с тежки метали 
(олово, мед, цинк, арсен, кадмий, никел, хром) и нефтопродукти.  

На територията на община Исперих има обособени два пункта за наблюдение 
състоянието на почви по отношение на замърсяване с тежки метали. Пунктовете са 
разположени в земеделски земи. Пункт № 339 – с. Малък Поровец и пункт № 356 – 
Лъвино-Подайва. мониторинг на почви. 

При извършените анализи до момента не са регистрирани наличия на тежки метали 
над ПДК, както засоляване и вкисляване на почвите. Това се дължи на воденето от 
земеделските кооперации и арендатори на добри земеделски практики, правилна 
употреба на пестициди и торове, и сеитбооборот. Източник: РИОСВ-Русе. 

Няма данни за замърсени площи с вредни вещества или отпадъци почви на 
територията на общината.  

На площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение няма 
наличие на плодородни почви. Почвите са трайно техногенно изменени, районът е 
частично асфалтиран и бетониран, застроен.  

 

4.5 Ландшафт 

Инвестиционното предложение попада в землището на с. Драгомъж, община 
Исперих, което се намира в централните части на Северна България. Локалният 
релеф е слабонагънат, а естествената растителност е заменена с обработваеми 
земи. Срещат се малки до средни по размер горски масиви от широколистни гори. 
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Растителността в пасищата е предимно тревиста, нитрофилна с присъствие на 
степни елементи и разпръснати храсти и ниски дървета. 

Площадката на инвестиционното предложение е разположена в имот, който трайно 
се използва за стопанска дейност. Доминира културният ландшафт, като елементи с 
по-висока природна стойност се срещат на значително разстояние по протежение на 
плитките долове и пасищата. 

Инвестиционното предложение касае съществуващ и действащ животновъден обект. 
Всички предвидени дейности ще се осъществят в границите на имота и няма да 
засегнат пряко съседни имоти с друго предназначение. Територията е отделена от 
жилищни имоти и към нея няма пряка видимост селото, което да води до визуален 
дискомфорт. Предвидената са строеж сграда ще е едноетажна и не се предвижда 
строителство на високи сгради и съоръжения, които да формират нови доминиращи 
елементи. 

 

4.6 Биоразнообразие. Флора. Фауна. Защитени територии и зони. 
Природни обекти 

За региона на инвестиционното предложение са характерни типичните за умерено-
континенталната климатична подобласт на континентално-европейската климатична 
област екосистеми с естествено развиващи се в тях растения и привързаните типични 
животински видове. Дървесните видове са: габър, летен дъб, цер, липа, орех, акация, 
топола и др. Храстовата растителност е представена от люляк, шипка, леска и глог. В 
отделни райони се срещат смрадлика, кисел трън, драка и др. Тревната покривка е 
съставена главно от власатка, савина и типец. Лечебни растения с ограничено 
разпространение са: червен божур, лечебна иглика, лазаркиня, лудо биле, лечебен 
ранилист. 

Защитени животински видове са: бръмбарът носорог (Oryctes nasicornis), белогръд 
таралеж (Erinaceus roumanicus), авлигата (Oriolus oriolus), бухалът (Bubo bubo) и др. 
Животински вид под специален режим са охлювите. 

Защитени територии 

Разглежданата площадка не попада в защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии. Най-близката до обекта е защитена местност „Находище на 
червен божур“, намираща се в землището на село Печеница. Тя отстои на 
разстояние повече от 10 км по права линия от кравефермата (в източна посока). 

Защитени зони 

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да 
осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и 
местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в 
областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Тя трябва е 
изградена във всички страни членки на Европейския съюз и се поставя като изискване 
при присъединяването на страни кандидат-членки на съюза. Местата, попадащи в 
екологичната мрежа се определят в съответствие с две основни за опазването на 
околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за запазване 
на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко 
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Директива за хабитатите) и Директива 79/409/ЕЕС съхранение на дивите птици 
(наричана накратко Директива за птиците). 

Имотът, предмет на оценката по ОВОС попада границите на защитена зона от 
мрежата Натура 2000 – ЗЗ „Лудогорие“ с код BG0002062, обявена по директивата за 
опазване на дивите птици и е близо до границата на ЗЗ „Лудогорие“ с код BG0000168, 
обявена по директивата за местообитанията. 

Фиг. 4.6.-1 Защитени зони от Натура 2000 

Защитена зона „Лудогорие“ BG0002062 е обявена по директивата за опазване на 
дивите птици със Заповед № РД-837 от 17.11.2008 г. (бр. 11/2009 на ДВ) и промяна в 
режима на дейности със Заповед № РД-79 от 28.01.2013 г. (бр. 10/2013 на ДВ). 

Защитената зона е с обща площ 913 890.6 дка и включва имоти от землищата на 73 
населени места в 14 общини от 3 различни обрасти. Обявена е с две основни цели: 

• Опазване и поддържане на местообитанията на видове птици, предмет на 
опазване в зоната, за постигане на тяхното благоприятно природозащитно 
състояние; 

• Възстановяване на местообитанията на видове птици, предмет на опазване в 
зоната, за които е необходимо подобряване на природозащитното им 
състояние. 

Предмет на опазване са популациите и местообитанията на следните видове птици: 

• Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Червена чапла 
(Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), 
Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus 
migrans), Орел змияр (Circaetus gallicus), Ливаден блатар (Circus pygargus), 

Лудогорие BG0002062 

Лудогорие BG0000168 
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Малък креслив орел (Aquila pomarina), Малък орел (Hieraaetus pennatus), 
Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), 
Царски орел (Aquila heliaca), Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), 
Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus 
canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos 
medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula 
arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius 
collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia 
nisoria), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка 
(Emberiza hortulana); 

• Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Черногуш 
гмурец (Podiceps nigricollis), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб 
(Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка 
(Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Вoден дърдавец 
(Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Обикновена калугерица 
(Vanellus vanellus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Пчелояд (Merops 
apiaster). 

Режим на дейности: 

1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични 
и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива; 

2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 
обработваеми земи и трайни насаждения; 

3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади. 

4. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в 
селското стопанство; 

5. Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща 
се техника и преди 15 юли. 

Защитена зона „Лудогорие“ BG0000168 е определена по директивата за опазване на 
природните местообитания. Тя е включена в Решение № 611 от 16.10.2007 г. (бр. 85/2007 
на ДВ). Защитената зона е с обща площ 594 474.6 дка и включва имоти от землищата 
на 62 населени места в 13 общини от 3 различни обрасти. Цели на опазване в зоната 
са: 

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената 
зона. 

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената 
зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, 
характерни видове и условия на средата. 

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
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В защитената зона се опазват 10 вида природни местообитания и местообитанията 
на 17 вида бозайници, 7 вида земноводни и влечуги и 8 вида безгръбначни. 

Флора 

Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на имот – съществуваща 
животновъдна ферма, южно от село Драгомъж, общ. Исперих. За региона е определящ 
характерния за обширни територии от Дунавската равнина слабонагънат до хълмист 
релеф. В тази част на страната типичната растителна покривка е заменена в значителна 
степен със селскостопански обработваеми земи. Естествена растителност, макар също 
подложена на стопанско ползване се среща по малкото останали ливади и пасища, по 
протежение на плитките долове и сухи дерета и на места в ограничени по площ горски 
масиви. Тревните фитоценози са еднотипни с няколко основни доминантни вида, които се 
редуват в зависимост от мощността на почвата и локалните условия на месторастенето – 
наклона и изложението на склоновете и общия воден баланс на територията. От 
естествената тревна растителност в района преобладават асоциации с участие на 
белизма (Dichanthium ischaemum), едногодишната метлица (Poa annua), троскота 
(Cynodon dactylon), полската паламида (Cirsium arvense), млечката (Euphorbia glareosa), 
австрийския пелин (Artemisia austriaca) и др. По пасищата се срещат разпръснато няколко 
храстови вида главно обикновен глог (Crataegus monogyna), трънка (Prunus spinosa), драка 
(Paliurus spina-christi), шипка (Rosa canina) и келяв габър (Carpinus orientalis). 

Горите в региона са запазени на големи или по-малки масиви, като предимно се 
стопанисват като дивечовъдни или дървопроизводителни площи. 

В проучвания имот има изградена и действаща кравеферма. Инвестиционното 
предложение предвижда изпълнение на дейности в границите на един имот с площ 50.6 
дка, който се използва по понастоящем съобразно начина му на трайно ползване – като 
животновъдна ферма. Имотът се намира в землището на с. Драгомъж, община Исперих, 
застроен е с животновъдни и спомагателни сгради и помощни съоръжения. 
Растителността в обекта и около него е променила изцяло естествеността си и е силно 
зависима от човешката намеса. 

На места между сградите и около тях в границите на имота се наблюдават растителни 
съобщества от тревисти видове, които също са антропогенно повлияни от стопанската 
дейност. 

Естествена растителност се среща по периферията на имота и около стопанските 
сгради. Срещат се ограничен на брой видове, които са широко разпространени и 
типични за установеното месторастене. Описани бяха следните видове: амброзия 
(Ambrosia artemisiifolia), балдаран (Chaerophyllum bulbosum), балур (Sorghum halepense), 
бяла детелина (Trifolium repens), глухарче (Taraxacum officinale), див овес (Avena fatua), 
дребна кощрява (Setaria glauca), козя брада (Rumex acetosella), коноп (Cannabis sativa), 
коприва (Urtica dioica), лобода (Chenopodium album), обикновен камшик (Agrimonia 
eupatoria), обикновен лапад (Rumex patientia), обикновен магарешки бодил (Carduus 
acanthoides), обикновен пелин (Artemisia absinthium), обикновен райграс (Lolium perenne), 
овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), полска паламида (Cirsium arvense), полска 
поветица (Convolvulus arvensis), разстлана лобода (Atriplex patula), репей (Arctium lappa), 
свиница (Xanthium strumarium), синя жлъчка (Cichorium intybus), слез (Malva sylvestris), татул 
(Datura stramonium), тлъстига (Portulaca oleracea), тревист бъз (Sambucus ebulus), троскот 
(Cynodon dactylon) и щир (Amaranthus blitum). 

Разработено от колектив на „ЕКОЛОГИКА РУСЕ” ЕООД, тел. 0889-417-038 e-mail: ekologika_russe@abv.bg 
            стр. 94/149 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
«Кравеферма за 1000 броя крави» - с. Драгомъж 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: «КАРАДЖА-ФАГ» ООД – гр. Исперих 

Не се срещат защитени растителни видове от списъците на Приложение 3 на ЗБР и 
находища на лечебни растения в количества от стопанско значение. 

Фауна 

Площадката на ИП е разположена в близост до населеното място – с. Драгомъж, граничи 
с обработваеми земеделски земи, отделени с ограда. Фауната в района е с видов състав 
типично представителен за Евро-сибирския регион на Палеарктика. Разглежданият терен 
по зоогеографско райониране попада в Дунавски район. В района на обекта се срещат 
представители на фауната, типични за селищни и крайселищни територии. 

Не са установени гнезда на защитени видове птици на територията на кравефермата, 
нито такива в съседни територии. Не бяха установени защитени животински видове в 
границите на обекта. Съседните територии не предлагат подходящи за места обитаване 
от редки и защитени животински видове. 

Екосистеми и екосистемно разнообразие 

Имотът на кравефермата, предмет на инвестиционното предложение се отличава с 
ниска степен на естественост (съществуващи стопански постройки и съоръжения; 
съществуваща животновъдна дейност). Пряко засегнатата територия не представлява 
потенциално местообитание на важни животински и растителни съобщества. 

 

4.7 Материално и културно наследство 

Най-ранни следи от живот в землището на Исперих има от бронзовата епоха. В 
местността “Айорман” има останки от късно антично и средновековно селище. Град 
Исперих е възникнал през 1545 година на мястото на това средновековно селище. 
Исперих е старо селище, под името Кемаллар се споменава в турски данъчен 
регистър от 1573 год. От 1934 год. е преименувано на село Исперих. С указ № 38 
обнародван на 02.02.1960 г. на Президиума на Народното събрание от 31 януари 1960 
г. село Исперих е обявено за град.  

Обекти на Културно-историческото наследство на територията на Община Исперих: 

o Историко-археологически резерват “Сборяново”  

o Тракийска царска гробница – под егидата на ЮНЕСКО  

o Гетска столица Хелис  

o Тракийски укрепен град  

o Светилище Камен рид  

o Ранно-средновековни селища Бювен касаба и Петрова нива  

o Демир баба теке  

o Исторически музей, гр. Исперих  

o Етнографска къща, гр. Исперих  

o Етнографска сбирка с. Свещари  

o Вятърна мелница с. Белинци  

o Резерват „Воден – Ири Хисар” – възможности за ловен туризъм. 
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Всички обекти на културно историческото наследство са значително отдалечени от 
територията на инвестиционното предложение. 

 

4.8 Обекти, подлежащи на здравна защита 

Обектите, подлежащи на здравна защита по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните 
разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС са: 

- Жилищни сгради; 

- Лечебни заведения; 

- Училища, детски градини и ясли, висши учебни заведения; 

- Спортни обекти; 

- Обекти за временно настаняване (хотели, къмпинги и др.); 

- Места за отдих и развлечение (басейни, плажове, паркове и градини за 
отдих, и др.); 

- Обекти за производство на храни по §1, т.37 от допълнителните разпоредби 
на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни. 

На карта 4.8.-1 са представени идентифицираните обекти, подлежащи на здравна 
защита, разположени в землището на с. Драгомъж.  

Отстоянията от показаните на картата обекти, подлежащи на здравна защита са 
описани в Таблица 4.8.-1. 

Таблица 4.8.-1 Отстояния на Кравеферма с. Драгомъж от обекти, подлежащи на 
здравна защита (отстоянията са измерени по права линия) 

Обект Отстояние до регулацията на имота, в който е 
разположена Краферма, с. Драгомъж 

Най-близка жилищна сграда 115.51 м 

Цех за преработване на мляко 648.24 м 

На територията на село Драгомъж не са налични лечебни заведения, училища, детски 
градини и ясли, висши учебни заведения, спортни обекти, обекти за временно 
настаняване (хотели, къмпинги и др.) и места за отдих и развлечение (басейни, 
плажове, паркове и градини за отдих, и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработено от колектив на „ЕКОЛОГИКА РУСЕ” ЕООД, тел. 0889-417-038 e-mail: ekologika_russe@abv.bg 
            стр. 96/149 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
«Кравеферма за 1000 броя крави» - с. Драгомъж 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: «КАРАДЖА-ФАГ» ООД – гр. Исперих 

 

Карта 4.8.-1 Идентифицарани обекти, подлежащи на здравна защита 

 

4.9. Еволюция на аспектите на околната среда, в случай че инвестиционното 
предложение не бъде осъществено 

Инвестиционното предложение се явява разширение на вече действаща 
животновъдна ферма. Нереализацията му би означавала, че се продължи 
експлоатацията с настоящия капацитет и при запазване на съществуващите сгради. 

Компоненти и 
фактори на 

околната среда 

Евентуално развитие, в случай че инвестиционното предложение не 
се реализира 

Атмосферен 
въздух 

Ще се запази въздействието върху атмосферния въздух, 
следствие осъществяваните дейности на площадката. 

На площадката липсват организирани източници на емисии. 
Неорганизираните източници – транспортни дейности са 
незначителен източник на емисии. 

Емисиите от площни източници – открит обор и съхранение на 
торови маси, са без въздействие върху качеството на 
атмосферния въздух в района. 

 

Повърхностни От дейността на обекта не се формират отпадъчни води, които да 
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Компоненти и 
фактори на 

околната среда 

Евентуално развитие, в случай че инвестиционното предложение не 
се реализира 

води заустват в повърхностни водни обекти. Площадката е отдалечена 
от водни обекти и не се очаква въздействие при нормална 
експлоатация. 

При евентуални разливи на вредни и опасни вещества на 
площадката, тъй като същата е с наклон към сухо дере, е 
възможно евентуално локално замърсяване.  

В най-ниската точка на площадката е изпълнена стена от бетонови 
елементи, която би възпрепятствала разлив в посока на сухото 
дере.  

В случай, че инвестиционното предложение не се реализира, ще 
се запази настоящото въздействие от дейността на обекта върху 
повърхностните води, което е незначително.  

Подземни води Всички дейности на площадката са организирани при спазване 
изискванията за опазване на подземните води.  

В съществуващата ферма е изградена канализационна 
система, по която течните торови маси постъпват в метален 
резервоар. Системата и съоръженията по нея са водоплътни. 
Твърдите торови маси и силажиге се съхраняват на бетонови 
площадки, предотвратяващи просмукване на дренажни води 
през почвата към подземните води. 

Анализите на подземните води, извършени с цел мониторинг на 
качеството на питейните води, добивани от трите близко 
разположени водоизточника, показват, че всички изследвани 
показатели са в норма и не са установени отклонения за 
последните 5 години.  

В случай, че инвестиционното предложение не се реализира, ще 
се запази настоящото въздействие от дейността на обекта върху 
подземните води, което е незначително. 

Земи и почви Инвестиционното предложение се реализира на площадка с 
начин на трайно ползване – стопански двор, която е застроена 
и частично покрита с трайни настилки. Почвите са техногенно 
изменени. 

В случай, че инвестиционното предложение не се реализира, 
ще се запази настоящото въздействие от дейността на обекта 
върху почвите, което е незначително. 

 

Биологично 
разнообразие 

Защитени зони 

Без настоящото инвестиционно предложение ще се запази вида 
и интензивността на работните процеси в границите на 
кравефермата. 

В момента не са установени въздействия от редовната работа на 
обекта върху защитени животински и растителни видове. Такива не 
са установени в значима близост. Очаква се нулевото въздействие 
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Компоненти и 
фактори на 

околната среда 

Евентуално развитие, в случай че инвестиционното предложение не 
се реализира 

да се запази непроменено, както за отделни видове, така и за 
структурата и целостта на защитените зони. 

Ландшафт Неизпълнението на инвестиционното предложение няма да 
предизвика пряко съществени изменения в характера на 
ландшафта. 

Тук се разглежда инвестиционно предложение за строителство на 
стопанска сграда в специално отреден имот. При 
нереализиране територията ще продължи да бъде със стопанско 
предназначение, без въздействие върху ландшафтните елементи. 

Културно-
историческо 
наследство 

Площадката е отдалечена от единични или групови паметници на 
културно-историческото наследство и осъществяваните дейности 
не оказват никакво въздействие върху тях. 

Материални 
активи 

Запазване на сградите и съоръженията на площадката в 
сегашното състояние.  

Не се очаква развитие на материалните активи и 
инфраструктурата 

Ще се ограничи възможността за модернизация на обекта и 
изграждане на ДМА с екологично предназначение 

Вредни физични 
фактори - шум 

Обектът не е източник на шумови емисии. 

Отпадъци  На територията на обекта е създадена система за разделно 
събиране на част от отпадъците. 

Без реализация на ИП съществуващата система за 
предварително съхранение ще продължи да се прилага. 

Липсата на маркировка и обозначение на складовите площите е 
възможно да доведе до неблагоприятни последици за 
работещите в обекта.  

Здравно-
хигиенни 
аспекти на 
средата 

Нерализацията на инвестиционното предложение не води до 
рискове за здравето на населението при нормална експлоатация 
на обекта.  
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5. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4, КОИТО Е ВЕРОЯТНО ДА БЪДАТ 
ЗАСЕГНАТИ ЗНАЧИТЕЛНО ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: НАСЕЛЕНИЕТО, 
ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (НАПРИМЕР ФАУНА И 
ФЛОРА), ПОЧВАТА (НАПРИМЕР ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ЕРОЗИЯ, УПЛЪТНЯВАНЕ, 
ЗАПЕЧАТВАНЕ), ВОДИТЕ (НАПРИМЕР ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ, 
КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО), ВЪЗДУХЪТ, КЛИМАТЪТ (НАПРИМЕР ЕМИСИИТЕ НА 
ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ, ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С АДАПТИРАНЕТО), 
МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО АРХИТЕКТУРНИ 
И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ, И ЛАНДШАФТЪТ; ОПИСАНИЕТО НА ВЕРОЯТНИТЕ 
ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4 ОБХВАЩА ПРЕКИТЕ 
ПОСЛЕДИЦИ И ВСИЧКИ НЕПРЕКИ, ВТОРИЧНИ, КУМУЛАТИВНИ, ТРАНСГРАНИЧНИ, 
КРАТКОСРОЧНИ, СРЕДНОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ, ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ, 
ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И В НЕГО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ЦЕЛИТЕ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕТО НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

5.1 Население и човешко здраве 
Един от съществените елементи при реализирането на проекта е да се осигури 
безопасност както за работещите на обекта, така и за живеещото в близост 
население.  Като потенциално засегнато население могат да се възприемат най-вече 
жителите на околните населени места. 

Най-близко разположеното населено място до кравефермата е с. Драгомъж. 
Разглежданата кравеферма е ситуирана в землището на населеното място, като 
най-близкият обект, подлежащ на здравна защита – жилищна сграда – е ситуиран 
северно от обекта на 115.51 м. Извадка от кадастралната карта с обозначени 
отстоянията до идентифицирани обекти, подлежащи на здравна защита, е 
представена на фиг. 4.8.-1 от доклада. 

Потенциалното вредно здравно въздействие на обекта зависи и от броя жители в 
района. Съгласно текущата демографска статистика към 31.12.2016 година 
населението на с. Драгомъж наброява 348 жители. 

На фиг. 5 от ДОВОС е представена сателитна снимка, на която е показано 
проектното местоположение на отделните сгради и съоръжения.  

5.1.1. Идентифициране на рисковите фактори за увреждане на здравето на хората 

- Рискови фактори, свързани със социално-икономическата среда 

Рисковите фактори, свързани със социално-икономическата среда са: 

- Доходи и разходи; 

- Бедност; 

- Безработица; 

- Образование. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма потенциал за въздействие върху 
факторите бедност, доходи и разходи, образование. 
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С планираното увеличение на капацитета на обекта се очаква да се разкрият нови 
работни места – 2 броя.  

Съгласно демографска статистика за населението към 2016 г. (данни на НСИ) 
резултатите от последното преброяване на населението на село Драгомъж 
регистрират 348 души, от които в работоспособна възраст (61,79% от населението на 
община Разград е в трудоспособна възраст) са 215 души. 

Откриването на нови 2 работни места в обекта ще повлияе положително върху 0.9 % от 
работоспособното население на с. Драгомъж.  

Очaкваното влияние се определя като слабо положително до без въздействие върху 
фактор безработица, с местен характер. 

- Рискови фактори, свързани с околната среда 

Атмосферен въздух 

В резултат на реализация на разширението на инсталацията се очаква: 

-  запазване на вида на емитираните замърсители от жизнената дейност на 
животните – амоняк; 

- Незначително увеличаване на количествата емитиран замърсител спрямо 
базово състояние на обекта – едва до 5 тона годишно след реализация на 
втори етап на инвестицията. 

Извършената симулация за прогнозиране на приземните концентрации на амоняк от 
откритите площи в обекта до най-близкия обект, подлежащ на здравна защита спрямо 
резервоар за съхранение на торови маси, показва незначителното им увеличаване. В 
Таблица 5.1.1.-1 са изведени изчислените прогнозни стойности до обекта, показан на 
фиг. 2.4.3.-5 от доклада. 

Таблица 5.1.1.-1 Изчислени прогнозни стойности на приземната концентрация на 
амоняк от открити площи в кравефермата до най-близката жилищна сграда от с. 
Драгомъж спрямо резервоар за съхранение на торови маси (обозначена като 
рецептор № 1) 

Етап на 
инвестицията 

Приземна 
концентрация 
NH3 в резултат 
на моделиране 

Метеоролог. 
условия 

Норма за опазване 
на човешкото 
здраве съгласно 
Наредба 14/1997 г 

Съответствие 

Базово 
състояние 

Рецептор №1 
Cmax=7.48Е-11 
mg/m3 

Роза на 
вятъра 

Липсва 
средногодишна 
концентрация  
Ср.дневна норма – 
0,1 мг/м3 

Неприложимо. 
Получените 
стойности на 
приземни 
концентрации 
на замърсителя 
са сравними с 
0% от 
ср.дн.норма 

Първи етап на 
разширението 

Рецептор №1 
Cmax=7.61Е-11 
mg/m3 

Роза на 
вятъра 

Липсва 
средногодишна 
концентрация 
Ср.дневна норма – 
0,1 мг/м3 

Неприложимо. 
Получените 
стойности на 
приземни 
концентрации 
на замърсителя 
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са сравними с 
0% от 
ср.дн.норма 

Втори етап на 
разширението 

Рецептор №1 
Cmax=9.52Е-11 
mg/m3 

Роза на 
вятъра 

Липсва 
средногодишна 
концентрация 
Ср.дневна норма – 
0,1 мг/м3 

Неприложимо. 
Получените 
стойности на 
приземни 
концентрации 
на замърсителя 
са сравними с 
0% от 
ср.дн.норма 

Представените изчисления показват, че промяната спрямо базово състояние е 
незначителна. Изчислената средногодишна концентрация на замърсителя в 
приземния слой на атмосферата при базово състояние е в порядъка на 7.48Е-11, след 
реализация на двата етапа на инвестицията се увеличават стойностите на прогнозните 
приземни концетрации до 9.52Е-11 (единадесети знак след десетична запетая). 

Влияние върху човешкото здраве 

Амонякът причинява възпаление на кожата, очите, носа, гърлото и белия дроб. Течният 
амоняк, попаднал в очите в големи концентрации, предизвиква ослепяване. За 
предпазване от отрицателното влияние на амоняка, се препоръчва да се избягва 
дълготрайна експозиция при висока концентрация. 

Норми за опазване на човешкото здраве 

Нормативно са определени следните концентрации за ПДК на амоняк в 
атмосферния въздух (Наредба № 14, ДВ, бр. 8/2002 г.): 

- максимално еднократна ПДК (1-час експозиция) - 0,25 mg/m3; 

- средноденонощна ПДК (за 24-часова експозиция) - 0,1 mg/m3. 

Извод: Получените стойности на приземна концентрация на амоняк, достигаща най-
близкия обект, подлежащ на здравна защита, са съпоставими с 0% от определената 
средноденонощна концентрация за опазване на човешкото здраве. 

Факторът няма потенциал за отрицателно влияние върху населението на с. Драгомъж 
и не се идентифицира като рисков за обекта. 

Питейни води 

Обектът е захранен от ВиК мрежата на населеното място. Използва се за питейно-
битови и промишлени нужди. 

Кравеферма с. Драгомъж е отдалечена от водни течения. От обекта не се предвижда 
заустване на отпадъчни води във водни обекти.  

Кравефермата попада в санитарно-охранителна зона – пояс ІІІ на трите 
водоизточника, които се ползват за водоснабдяване на гр. Исперих и с. Лъвино. 

Най-близко до площадката на инвестиционното предложение е разположен карстов 
извор – КИ-Драгомъж, отстоящ на около 700 м от границата на площадката по права 
линия. 
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Предвид капацитетът на животновъдната дейност е необходимо да се извърши анализ 
на потенциалния риск от просмукване и проникване на химични съединения в 
земните пластове при разлив на отпадъчни води и замърсяване с торови маси. 
Евентуалният разлив би могъл да създаде опасност за нарушаване качеството на 
водата, предназначена за питейно-битови цели от зона „Исперих“.  

По тази причина факторът се определя като рисков по отношение на здравето на 
населението. 

Почви и отпадъци 

Реализацията на инвестиционното предложение няма потенциал за въздействие върху 
почвите в района.  

На площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение няма 
наличие на плодородни почви. Почвите са трайно техногенно изменени, районът е 
частично асфалтиран и бетониран, застроен. 

Отделяните емисии във въздуха от дейността на инвестиционното предложение се 
разпростират локално. По състав те не са предпоставка или заплаха за замърсяване 
на почвите.  

Системата за събиране на отделяните отпадъчни води е традиционна и доказала 
недопускане на замърсяване на почвите. 

Основното въздействие върху почвите в района на инвестиционното предложение би 
било неправилното управление на торовите маси. Изградените водоплътни 
съоръжения за съхранение на течни и твърди торови маси, както и бетоновите 
покрития на всички открити складове за силаж и слама, гарантират че при нормална 
експлоатация на обекта, не би възникнало замърсяване на почвите. 

Прилагането на подходящи мерки -  извършване на периодичен контрол в района на 
торовата площадка и резервоарите за течни торови маси, както и при евентуално 
разпиляване, торовите маси да се събират своевременно, могат да елиминират 
евенуални инциденти и риска от замърсяване на почвите при аварийно разпиляване. 

На този етап аварийното разпиляване/разливане на торови маси в обекта 
представлява риск за здравето на персонала в обекта. Факторът не представлява 
риск за здравето на населението в района. 

Шум 

По време на строителния етап в обекта ще се използва строителна техника. Периодът 
на строителни дейности е ограничен времево, като не се прдвиждат изкопни 
дейности.  Характеристика на експозицията от използването на строителна техника 
предполага въздействие на фактора върху персонала, работещ на площадката – 
строителни работници. 

По време на етапа на експлоатация на кравефермата не се очакват високи шумови 
нива. Изчисленията са представени в т. 2.4.4. Прогнозните шумови нива, достигащи до 
най-близката жилищна сграда на с. Драгомъж, са в порядъка на 44,68 dB/A/. 

Граничните стойности за нивото на шума за различни територии и урбанизирани зони 
в населените места са регламентирани в Наредба № 6 за показателите за шум в 
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околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните часове на 
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от 
шума върху здравето на населението (МЗ, МОСВ, ДВ бр. 58/2006 г.). 

Съгласно тази наредба граничните стойности на нивото на шума за жилищни зони са: 

- дневен период – 55 dBA; 

- вечерен период – 50 dBA; 

- нощ – 45 dBA. 

Очакваните шумови нива от експлоатацията на кравефермата за жилищната 
територия са под граничните стойности за дневен, вечерен и нощен шум, посочени в  
Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показатели на шум в околна среда на МЗ и МОСВ- за 
граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони 
в урбанизираните територии и извън тях.  

Следва да се отбележи и благоприятното наличие на зелен пояс – овощна градина в 
северната част на площадката, играеща ролята на бариера за разпространение на 
шумовите емисии в посока на населеното място. Тази зелена бариера ще намали 
допълнително достигащите до населеното място шумови емисии. 

Факторът не е рисков за населението на с. Драгомъж. 

Нейониризиращи лъчения 

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда изграждане на базови 
станции за мобилна комуникация или монтиране на съоръжения, източници на 
електромагнитни полета. Факторът не е рисков. 

Йонизиращи лъчения 

Йонизиращи лъчения са алфа- и бета-частиците, гама-лъчите, електроните, 
позитроните, протоните, рентгеновите лъчи, неутроните, тежките йони и др. Те се 
получават в естествени и изкуствени радиоактивни източници, в рентгенови тръби, 
ускорители на заредени частици, ядрени реактори и други генератори на лъчения.  

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда монтиране/използване 
на радиоактивни източници. Факторът не е рисков. 

Рискови фактори, свързвани с трудовата среда 

Идентифицираните рискови фактори за работещите в обекта са представени в 
табличен вид с оглед по-добра прегледност на информацията. Управлението на 
риска за здравето на работещите е предмет на детайлна оценка на риска за всяко 
едно работно място. 

Таблица 5.1.1.-2 
Вид рисков фактор Условия за вредно въздействие Компонент на 

околната среда и 
обекти, изложени на 
риск 
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Вид рисков фактор Условия за вредно въздействие Компонент на 
околната среда и 
обекти, изложени на 
риск 

Физични фактори 

Шум и вибрации    Неправилна експлоатация на доилни 
машини, помпи, смесител за фураж по 
време на експлоатация на обекта. 

Използване на строителна техника в 
обекта. 

Шум. Работници при 
реконструкция. 
Персонал в обекта. 

 

Микроклимат При отклонение от зададените 
параметри за температура, влажност, 
движение на въздуха. 

Въздух. Производствен 
персонал. 

Работещи на 
строителната 

 Производствено 
осветление 

При неправилна поддръжка на 
осветителни тела. 

Производствен 
персонал.  

Прах Не спазване на технологичните 
изисквания за текуща хигиена в обекта. 

Извършване на строителни дейности –  
товарене на строителни отпадъци при 
неблагоприятни климатични условия 

Персонал в 
производствените 
сгради. 

Строителни работници 

Влияние на 
климатичните условия 

Неподходящо работно и защитно 
облекло според сезона, през които се 
работи на открито. 

Работници, заети с  
дейности на открито. 

Токсо-химични фактори 

Амоняк Минерализация на торовите маси в 
производствените сгради. Неефективна 
работа на скреперните инсталации  

Въздух. Неприятни 
миризми Персонал на 
работната площадка 

 
Дизелово гориво 

Моторни и машинни 
смазочни масла 

При използване на стара транспортна 

техника; при неспазване на техника за 
безопасност  

При използване на неизправна 
строителна механизация  

Персонал на 
транспортната техника 

Строителни работници 

Работа с биоциди При неспазване на изискванията за 
работа и съхранение на биоцидите 
съгласно информация от 
информационни листи за безопасност 

Персонал, извършващ 
дейности по 
дезинфекция, 
дезинсекция и 
дератизация в обекта 
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Вид рисков фактор Условия за вредно въздействие Компонент на 
околната среда и 
обекти, изложени на 
риск 

Отпадъци При неспазване на изискванията за 
безопасна работа с образуваните в 
обекта отпадъци 

Извършване на дейности с отпадъци от 
неквалифициран персонал 

Строителни работници, 
изпълняващи СМР 

Персонал на 
площадката 

Биологични фактори 

Патогенни и условно 
патогенни 
микроорганизми Не спазване на условията за лична и 

производствена хигиена и 
непосредствен контакт на персонала с 
торови маси. 

Персонал в 
производството.  Причинители на 

зооантропонози 

Яйца и ларви на 
паразитози 

Вредни гризачи 

Вредни насекоми 

Неспазване изискванията за строително 
– профилактични дейности по 
обезопасяване на сградите. Лошо 
извършени  дезинсекция и дератизация. 

Индиректно влияе върху 
персонала на 
кравефермата и 
крайните  консуматори  
Пряко влияе върху 
животните като 
производствена 
единица. 

Други рискови фактори  

Висока температура и 
ударна вълна Пожар-при неспазване на техника на  

безопасност.  

 

Въздух. Персонал 
Токсични газове – СО2, 
SO2, NOx, СО, 
Въглеводороди, сажди 

Заключение: Идентифицираните рискови фактори за населението на с. Драгомъж 
са: 

• Питейни води 

Обектът засяга санитарно-охранителна зона – пояс ІІІ на трите водоизточника, които се 
ползват за водоснабдяване на гр. Исперих и с. Лъвино. 

• Рискови фактори, свързани с работната среда са описани в 
Таблица 5.1.1.-2. 
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5.1.2. Характеристика на експозицията 

5.1.2.1. Питейни води 
• Възможните ефекти върху здравето на хората от замърсявания на питейни 

води с  торови маси 

Торовите маси съдържат милиони полезни микроорганизми, но също така могат да 
съдържат и патогени. Лабораторните анализи за откриване на микроби, които 
причиняват заболявания (например Salmonella typhymurium и Vibrio cholerae) може да 
бъде скъпо и ако бактериите са в ниски норми, не могат да бъдат засечени. Вместо 
това, други основни бактерии като колиформни бактерии могат да бъдат индикация 
за фекално замърсяване на водата. За разлика от някои други бактерии, вируси и 
паразити, Eschericha coli или фекални стрептококи доста лесно се анализират. 
Присъствието им във водата е индикатор за скорошно фекално замърсяване. Най-
честите здравословни проблеми, които може да са резултат от контакт със заразена 
вода с фекални колиформи са дизентерия, коремен тиф, хепатит, гастроентерит. 

Ешерихия коли (E. Coli) 90% от фекалните колиформи са видове от типа Ешерихия 
коли (E. Coli). Този вид бактерия живее в дебелото черво на топлокръвните животни и е 
необходимо за правилното храносмилане на храната, но извън дебелото черво може 
да причини някои инфекции. Бактерията Ешерихия коли е широко разпространена в 
природата, но присъствието й във водата е признак на фекално замърсяване. 
Ешерихия коли е най-честият причинител на инфекции на пикочните пътища, но също 
така може да причини и много други заболявания като пневмония, менингит, диария, 
както и много други. Съществуват много видове (серотипове) Ешерихия коли с 
различни свойства. За пример – Ешерихия коли щам O157:H7 освобождава мощен 
токсин, водещ до тежка, кървава диария и коремни спазми и при деца може да 
предизвика хемолитично-уремичен синдром, понякога с фатален изход. В Канада, 
2000 г., вода, заразена с Е. Коли о157: Н7, води до засягането на повече от 1500 души и 
10 смъртни случая.  

Фекални стрептококи / Чревни Ентерококи Фекалните стрептококи и чревните 
ентерококи обикновено присъстват в стомашно-чревния тракт на топлокръвните 
животни. Извън стомашно-чревният тракт най-честите клинични инфекции, които могат 
да причинят тези бактерии, са инфекции на уретрата, бактериален ендокардит, 
менингит и заболявания на дебелото черво. Ентерококовата инфекция може да бъде 
причина за инфекции на пикочния мехур и здравословни проблеми с простатата и 
мъжката полова система. Също така развиват устойчивост към антибиотици и 
понякога се третират много трудно при лечение. Инфекциите с фекални стрептококи 
могат да причинят бързо увреждане на кожата и сепсис (отравяне на кръвта), което 
може да бъде с фатални последици ( ампутация, смърт). В околната среда 
фекалните стрептококи са по-устойчиви от Е. Коли и могат да оцелеят по-дълго във 
водата. 

Clostridia perfringens C. perfringens са грам-положителни, пръчковидни, анаеробни, 
образуващи спори, бактерии. Те се срещат в почвата, стомашно-чревния тракт на 
човека и други гръбначни животни. За разлика от посочените вече и лесно откриваеми 
E.Coli, C. Perfringens са в състояние да преживяват в спящ период, тъй като изграждат 
дълготрайни спори. Те могат също да бъдат индикатор за фекално замърсяване. За 
контрол на качеството на питейната вода, препоръчва се получените от повърхността 
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на почвата води да се тестват за C. perfringens и техните спори. Те могат да бъдат 
индикатор за появата на вредни протозои като Cryptosporidium и Giardia Llamblia. C. 
perfringens засягат нервната система и могат да причинят менингит. Особено 
застрашени от замърсяване с тези бактерии са повърхностните води и вододайните 
зони с интензивна паша на животни. Спорите на C. perfringens са изключително 
резистентни на третиране с хлор. 

Нитрати (NO3-) Нитратите (NO3 - ) са съединения на азота, които се намират в 
почвата. Азотът е съществен елемент за живите организми. Повечето култури изискват 
огромни количества от него, за да поддържат високи добиви. Образуването на 
нитрати е неразделна част от кръговрата на азота в околната среда. Когато са в 
умерени количества, нитратите, които се намират в храната и водата, са безвредни. 
Растенията използват нитратите от почвата , за да задоволят хранителните си нужди и 
за да ги акумулират в листата и стеблата. Обикновено растенията поемат нитратите, 
но валежите или напояването могат да ги отмият благодарение на голямата им 
подвижност в подпочвената вода. Въпреки че нитратите се срещат естествено в някои 
подпочвени води, в повечето случаи се предполага, че повишените им нива са в 
резултат на човешка дейност.  

Нитратите в питейната вода могат да утежнят болестта „Синьо бебе” 
(Methaemoglobinaemia), превръщайки се в нитрити в тялото. В такъв случай последните 
реагират с хемоглобина в червените кръвни клетки и се образува метахемоглобин, 
засягащ способността на кръвта да доставя кислород на клетките на тялото. Бебетата 
на възраст под 3 месеца са рискова група. Приемът на чай или друга храна, 
приготвени с вода, богата на нитрати, може да засегне бебето така, че да не получи 
достатъчно кислород и да посинее. Тази болест може да бъде смъртоносна или да 
увреди мозъка или нервите на детето. По – възрастните хора също са под риск, 
поради ниската стомашна киселинна секреция. На места, където естественият 
прием на йод от населението е малък, високите концентрации на нитрати могат да 
увеличат честотата на проблемите, свързани с щитовидната жлеза.  

- Максимално допустимата концентрация на нитрати в питейната вода е 50 mg/l.  

- Концентрация на нитрати в повечето естествени източници е по–малко от 10 mg/l. 

- Нива на нитрати, надвишаващи 25 mg/l, очевидно са индикатор за замърсяване на 
водоизточника, предизвикано от човешка дейност. 

За определяне на характеристиката на експозиция за фактора в тази част на ДОВОС 
са използвани заключенията в т. 2.4.2. и 4.3.1 от доклада.  

• Забрани и ограничения в СОЗ – пояс III 

Анализ на предвидените с инвестиционното предложение дейности спрямо 
забраните и ограниченията в СОЗ – пояс III, определени със заповедите за определяне 
на СОЗ, е представен в Таблица 4.3.1.-2 на доклада. 

На площадката не се предвиждат дейности,  за които са въведени забрани или 
ограничения в заповедите за учредяване на СОЗ на водоизточниците за питейно-битово 
водоснабдяване.  

Всички дейности на площадката са организирани и се извършват в съответствие с 
въведените ограничения и забрани. 
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Не е необходимо предвиждане на допълнителни ограничения и / или мерки, 
недопускащи вредно изменение на подземните води, ползвани за питейно-битови 
цели. 

• Източници на отпадъчни води от обекта, в това число дифузни източници 

Отпадъчни води се образуват от битовите помещения за обслужващия персонал и от 
доилната зала – при почистване на оборудването. Отпадъчните води се отвеждат 
заедно с торовите маси по система от подземни канали до метален резервоар за 
торови маси, откъдето се ползват за наторяване на земеделски земи. 

Дъждовните води, формирани на площадката се оттичат свободно по бетонираните 
площи и следващи естествения наклон на площадката частично попиват в зелените 
площи, а при по-значителен валеж достигат до съществуваща земно-насипна лагуна, 
разположена в най-ниската част на площадката. Годишното количество на 
постъпващите в резервоара дъждовни води  ще възлиза на около 1 692 м3/годишно 
при обем на резервоара – 2 500 м3. 

Водите от този резервор се изпаряват в сухите дни на годината и на практика, до 
момента не се е стигало до напълването му и не се налагало неговото изпразване.  

На територията на имота е изградена една торова площадка за временно 
съхранение на твърди торови маси от оборите за отглеждане на юници и мъжки 
телета. Площта на торовата площадка е 450 кв.м., изградена с бетонов непропусклив 
под и бордове., непозволяващи изтичане на формираните при дъжд води. 

Количеството на тези води е непрогнозируемо, тъй като зависи от количеството на 
падналите валежи.  

На територията на площадката са обособени 4 склада за съхранение на обемисти 
фуражи – силаж.  На територията на площадката не се съхраняват зелени култури, а 
силажът постъпва в готов изсушен вид. Поради което не се разглежда като източник на 
замърсени отпадъчни води, тъй като соковете на зелените растения вече са отделени и 
не се отделят на площадката. 

Силажите се съхраняват покрити, поради което не се очаква преминаване на 
дъждовните води през тялото на натрупания силаж и формиране на ифилтрат.  

Като дифузни източници на замърсяване на площадката могат да се разглеждат 
дейностите по управление на торови маси – събиране, транспортиране, съхранение. 

Тези дейности биха могли да доведат до попадане на азотни съединения (нитрати) в 
почвата и оттам при отмиването им да достигнат в подземните води.  

Част от попадналите върху почвата нитрати и амоняк се усвояват от растенията, една 
част се абсорбират от почвените частици, една част се изпаряват в атмосферата. 
Останалата част от амониевите и нитратните йони могат да се пренесат към 
подземните води с повърхностните води (дъжд или топене на снегове).   

На територията на кравефермата е изградена система от торови канали, по които 
течните и твърдите торови маси от част от оборите се транспортират до метален 
резервоар за съхранението им. Бетоновите канали са подземни, водоплътни. По пътя 
на каналите са изградени два броя бетонови резервари, също подземни, в които са 
се събирали торовите маси и са се препомпвали до откритата земнонасипна лагуна. 
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В момента, тези два резервоара са свързани с бетонови канали към новия метален 
резервоар за торови маси. Обемът на двата резервоара, част от подземната 
система от канали е съответно 200 м3 и 120 м3. 

По тази система се отвеждат и отпадъчните води от доилната зала. 

Предвижда се новата животновъдна сграда и доилна зала към нея, които ще се 
изградят на първи етап от инвестицията също да се свържат посредством бетонови 
канали към съществуващия нов метален резервоар.  

За съхранение на твърди торови маси от оборите за отглеждане на юници и млади 
мъжки телета е предвидена торова площадка. Тя е изпълнена с бетонов водоплътен 
под и три стени. 

Новият метален резервоар за торови маси е монтиран в бетонова обваловка с цел 
предотвратяване изтичането на торови маси при евентуален пробив на резервоара.  

При така представената обстановка на площадката, не следва да се очаква 
замърсяване на почви и подземни води при нормална експлоатация на обекта, тъй 
като не се извършва съхранение на торови маси директно върху почвата, а в 
подходящи водоплътни съоръжения.  

5.1.2.2. Рискови фактори, свързани с работната среда 

Изготвянето на детайлизирана Оценка на риска по работни места не е предмет на 
доклада. В тази част на разботката се определят факторите, на които следва да бъде 
обърнато внимание при изготвяне на оценката за двата етапа на инвестицията – 
строителен и експлоатация. 

По време на строителство като значими и изискващи мерки се определят: 

- Шум и вибрации за операторите на строителната техника 

Необходимо е вземане на управленски (организационни) и при необходимост - 
технически мерки за намаляване на влиянието на физичния фактор за персонала, 
обслужващ използваната строителна техника. 

За операторите на строителната техника е възможно преминаване на граничните 
стойности на експозицията за предприемане на действие: 

- горни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 85 dB(А) и 
ppeak = 140 Ра, съответстващо на 137 dB(С); 

-  долни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 80 dB(А) и 
ppeak = 112 Ра, съответно 135 dB (С). 

- Микроклимат/влияние на климатичните условия – за всички работещи на 
обекта.  

Значителна част от предвидените строително-монтажни работи са сързани с 
дейности на открито. Необходимо е предприемане на управленски (организационни) 
мерки при неблагоприятни климатични условия. 

- Прах 

В резултат на работа с прахообразни материали – строителни материали и 
строителни отпадъци, е възможно емитиране на неорганизирани прахови емисии. 
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При неблагориятни климатични условия е необходимо предприемане на управленски 
и организационни мерки за ограничаване/предотвратяване възникването на 
неорганизирани прахови емисии: 

 При сухо и горещо време – оросяване на вътрешни пътища, 
оросяване на депото за съхранение на изкопните земни маси; 

 При силен вятър – преустановяване на дейности по товарене 
на изкопни земни маси/строителни отпадъци. 

- Дизелово гориво/моторни и смазочни масла 

В резултат на аварийни ситуации с използваната строителна техника е възможно 
разливане на гориво/масла. Опасните химични вещества се характеризират със 
запалимост и дразнене на кожата, очите. С цел управлние  на риска на работното 
място е необходимо: 

 Осигуряване на подходящи сорбенти за ограничаване на 
аварийни разливи; 

 Осигуряване на инструктиран и обучен персонал за 
предприемане на действия с цел ограничаване на разливите; 

 Използване на изправна строителна техника в обекта. 

По време на експлоатация на обекта като значими и изискващи мерки се определят: 

- Шум и вибрации 

Управлението на риска изисква предприемане на технически и управленски мерки, 
а именно: 

 Наличие на инструкция за експлоатация на помпи, доилни 
апарати и смесител за фураж; 

 Контрол и периодична проверка/поддръжка на съоръженията. 

- Емисиите на амоняк – за персонала, работещ в производствените сгради; 

Следва да се следи от оператора като фактор на работната среда в 
производствените сгради. Превишаването на препоръчителните концентрации (до 15 
ppm) е и показател за: 

  неефективност на скреперните инсталации и необходимост 
от поддръжката им; 

- Моторни и смазочни масла 

Работата по поддръжка на движещите части на монтираните системи в 
производствените сгради следва да се извършват от квлифициран и преминал 
инструктаж персонал. Необходимо е задължително използване на лични предпазни 
средства при работа с маслата и познаване на информацията, съдържащата се в 
информационните листи за безопасност. 

- Работа с биоциди/биологични фактори. 

Извършването на дейностите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в обекта 
следва да се извършва от обучен персонал. Достъп до използваните биоциди следва 
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да е ограничен, като на площадката следва да бъдат осигурена актуална 
информация за безопасната работа с биоцидите. 

Следва да се предвидят следните допълнителните мерки: 

 Да се разпишат мерки за контрол и да се прилага подходящо оборудване за 
намаляване на експозицията на опасни вещества в работна среда; 

 Да се прилагат колективни мерки за защита на работещите с биоциди 
(например осигуряване на адекватна вентилация при извършване на 
дейностите); 

 Да се прилагат индивидуални мерки за защита на работещите. 

- Работа с образуваните в обекта отпадъци 

Необходимо е предприемане на управленски мерки, в това число: 

 Класификация на всички отпадъци по вид и наименование съгласно Наредбата 
за класификация на отпадъците; 

 Маркиране и обозначаване на складове за предварителното им съхранение, 
ограничен достъп до тях; 

 Осигуряване на обучено лице, отговарящо за дейностите с отпадъци с обекта; 

 Водене на отчетност за образуваните отпадъци в обекта. 

Разработването/актуализирането на детайлна оценка на риска за работните места в 
обекта, изготвянето и изпълнението на инструкции за работа и инструкции за 
експлоатация на наличното оборудване, изпълнението на програма за поддръжка на 
наличните съоръжения в обекта и програма за периодично обучение на персонала, 
са инструментите за управление на риска по работни места. Работният риск в обекта 
е управляем при предприемане на управленски и технически мерки. 

5.1.3. Здравен риск за населението – значимост на въздействието 

На база представената информация и анализи в т. 5.1.2 се идентифицират като 
значими следните фактори: 

- Питейни води при нормална експлоатация на обекта /изключени аварийни 
ситуации/ 

При нормална експлоатация на обекта след разширението му не се очаква 
въздействие върху питейните води. 

- Рискови фактори, свързани с работна среда 

Вид Отрицателно 

Обхват, площ и интензивност локално въздействие – за работещите в обекта по 
време на строителство и на експлоатация 

Вероятност за възникване Минимална – при нарушения на законодателството, 
касаещо здравословни и безопасни условия на труд 

Продължителност и честота: Периодична експозиция 

Момент на проявата При неизпълнение на технически и управленски 
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мерки 

Значимост Значимо  

Обратимост Обратимо 

Кумулативен характер Няма потенциал за кумулация 

Здравно-социален аспект Причиняващо неудобства, но без последствия в 
дългосрочен план за поминъка, културата, качеството  
на живот 

Здравен резултат Води до дразнене или заболявания, без да се изисква 
хоспитализация 

5.1.4  При извънредни ситуации 

Влиянието върху хората (население и работници) при извънредни ситуации са 
свързани с отделяне на застрашаващи здравето и/или живота на хората нива на 
токсични вещества, каквато вероятност е ниска. В условията на авария, пожар и други 
са възможни наранявания, травми, изгаряния, обгазявания за работниците и 
значително по-малко вероятно е това за населението.  

Количеството на емисиите  зависи от продължителността на инцидента (аварията) и от 
количеството вещество, участващо в аварията. При пожар и експлозии главно се 
образуват емисии от CO2, SO2, NOх и УОС, като диоксини и фурани. 

За населението от близко разположените населени места, риска се определя като – 
създаващ дискомфорт, и то при пожар с голяма интензивност и продължителност. 

• Аварийни ситуации – разлив на торови маси 

За целите на ДОВОС е изследвана ситуация с авариен разлив на торови маси върху 
небетонираната част от площадката. Намиращите се в торовите маси азотни 
съединения биха могли да проникнат през почвения слой и да достигнат до 
подземните води, над които е разположена площадката. 

Рискът от евентуално замърсяване с нитрати на подземните води е оценен съгласно 
следните критерии: 

- Вероятност за възникване на разлив 

- Честота на възникване на аварии 

- Характеристика на почвения слой 

- Дълбочина на подземния воден хоризонт 

- Фактори, влияещи върху процеса на миграция на нитратите в почвата 

 

 Вероятност за възникване на разлив 

Като реалистични варианти за аварийна ситуация в доклада са разгледани: 

- Разсипване на твърди торови маси при транспортиране – вероятността от 
възникване на такава ситуация е малка. Торовите маси се транспортират с 
ремаркета, с прегради от всички страни. 
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- Разсипване на течни торови маси при авария / пробив на цистерна – 
вероятността от възникване на такава ситуация е малка. Пробив на цистерна би могъл 
да възникне само при катастрофа на площадката. 

- Разтичане на торови маси от торова площадка – вероятността от възникване на 
такава ситуация е голяма. Торовата площадка е изградена с три преградни стени, 
които да възпрепятстват разсипване на торовите маси. При препълване на 
съоръжението и при дъжд е възможно разтичане на торови маси извън площадката. 
Съоръжението е без изградена дренажна система, в която да се улавят дренажните 
води. 

- Не се разглежда пробив и разлив в метален резервоар, тъй като същия е 
изпълнен в бетонов котлован. При евентуално компрометиране на металния 
резервоар, наличните в него торови маси ще останат задържани в бетоновия котлован 
и няма да изтекат. Няма вероятност за възникване на замърсяване. 

 Честота на възникване на аварията 

- Разсипване на твърди торови маси при транспортиране. Транспортиране на 
торови маси се извършва в периода, в който е разрешено наторяване на 
земеделските земи. Извозването става в рамките на няколко седмици, с 
ориентировъчно по 5-6 курса на ден.  

-  Разсипване на течни торови маси при авария / пробив на цистерна. 
Транспортиране на торови маси се извършва в периода, в който е разрешено 
наторяване на земеделските земи. Извозването става в рамките на няколко седмици, 
с ориентировъчно по 5-6 курса на ден.  

- Разтичане на торови маси от торова площадка. Такова разтичане може да бъде 
предизвикано следствие интензивен валеж. Обикновено в периода май-юни.  

 Характеристика на почвения слой 

Част от площадката е бетонирана. Торовите маси се транспортират с цистерна или 
ремарке, движещи се по асфалтираните пътища. При евентуално разсипване, най-
вероятно по-голямата част от разсипаните торови маси ще попаднат върху пътните 
настилки.  
Характеристика на покриващите площадката почви: леки песъкливи почви с 
коефициент на филтрация – Кф= 4.10-7 m/s 

 Дълбочина на подземния воден хоризонт 

Съгласно данни от разрешителните за водоползване на трите водоизточника, водното 
ниво и котата на терена са както следва: 

- КИ – кота терен 208,00 м; кота водно ниво – 208,00 м (извор) 

- ШК 1 – кота терен 190,00 м; кота водно ниво – 2,50 м от терена – 187,50 м 

- ШК 2 – кота терен 190,00 м; кота водно ниво – 2,50 м от терена – 187,50 м 

Надморска височина на площадката на кравефермата: 248,00 м – най-ниска част и 
264,00 м – най-висока. 
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От представените данни, се вижда, че най-билзко разположения подземен воден 
обект е с водно ниво на кота 208,00 м, или на 40.00 м под терена на площадката, 
считано от най-ниската й точка. 

При коефициент на филтрация на почвите на площадката Кф= 4.10-7 m/s, при 
евентуален разлив, времето за достигане на замърсители до подземния воден обект, 
който е на 40 м под терена на площадката ще е: 40 m / 4*10-7 m/s =10*107 s или 27 778 
часа или 1 157 дни. 

Това време е съобразено и с изискванията за проектиране на санитарно-
охранителните зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, 
съгласно Нардеба № 3 / 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни 
и хигиенни нужди. Съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредбата, границата на пояс III се 
определя като вертикална проекция върху земната повърхност на кривата, описана от 
всички точки от подземния воден обект, водата от които за 25 години би достигнала до 
водоизточника. 

 Фактори, влияещи върху процеса на миграция на нитратите в почвата 

За определяне количеството на евентуално постъпващи нитрати към подземните води, 
следствие аварийна ситуация, свързана с разлив, следва да се вземат предвид и 
някои особености на процеса на мигриране на азотните съединения.  

При равни други условия миграцията на нитрати е относително най-малка при 
залесени терени, а е особенно висока при т.нар. угари (изорани, но незасети 
площи). 

Миграцията на нитрати от почвата към подпочвените води е сезонно и температурно 
зависим процес. Например при температури, по-ниски от 5°С, се преустановяват 
както процесите на минерализация, така и усвояването на нитратите от кореновата 
система на растенията. Замръзването на почвения слой блокира изцяло движението 
на водата, с което се прекратява и миграцията.  

При високи летни температури се забавя интензивността на растежа, поради което 
намалява и усвоеното количество нитрати. 

Възоснова на гореизложеното, най-рисков период за пренос на азотни съединения 
през почвата към подземните води, следствие на евентуален разлив е периода късна 
пролет-ранна есен. При ниски температури и замръзнала почва, преносът се 
преустановява. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

На територията на площадката са предприети всички мерки за безопасно 
съхранение и третиране на торови маси, определени в правила за добра 
земеделска практика. Като най-реалистичен и с най-голяма вероятност за възникване 
и честота се разглежда случай на разтичане на торови маси от торовата площадка 
следствие интензивни валежи. 
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Особеностите на процеса на миграция на азотните съединения в почвата, 
предполагат че при случай на такова разтичане, има вероятност и условия за 
отмиване на нитрати към подземните води, следствие липса на растителност, както и 
положителни темеператури през валежните периоди. 

В случай на такъв разлив на течности от торовата площадка, времето, за което 
съдържащите се в тях нитратни съединеня ще достигнат до разположения на около 
40.00 м под нивото на терена подземни води е определено на 1 157 дни. 

 оценка на въздействията от емитиране на замърсители в подземните води и 
потенциално въздействие върху здравето на населението при аварийна 
ситуация – разлив на торови маси в обекта 

Въздействието върху населението в района се оценява на:  

Вид Отрицателно 

Характер Непряко – възможно проникване на нитрати в 
подземни води. Няма пряко отвеждане на торови 
маси в питейни води - Не е възможно проникване на 
патогенни микроорганизми. 

Магнитуд и сериозност малка 

Мащаб Местен мащаб 

Време (продължителност): Краткотрайно, за времето на отстраняване на 
разлива 

Несигурност Малко вероятно, при непредприемане на мерките, 
указани като задължителни в доклада. Възможно 
проникване на нитрати в подземни води.  

Обратимост Обратимо 

Значимост Незначително  

Кумулативен характер Има потенциал за кумулативен характер с други 
дифузни източници в района 

Здравно-социален аспект Причиняващо неудобства, но без последствия в 
дългосрочен план за поминъка, културата, 
качеството  на живот. Рискова група – бебета на 
възраст под 3 месеца 

Здравен резултат Могат да утежнят болестта „Синьо бебе” 

 

 задължителни мерки за предприемане с цел опазване на здравето на 
населението при аварийна ситуация – разлив на торови маси в обекта 

1) Изграждане на дренажна система към торовата площадка, състояща се от 
водонепропусклив канал, който да улавя дренажните води от торовата площадка и да 
ги отвежда към събирателен резервоар. 
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2) Течният оборски тор да се транспортира в затворени цистерни. Твърдият 
оборски тор да се транспортира и товари по начин, който изключва замърсяване на 
околната среда. 

3) Резервоарите, цистерните и тръбопроводите за течен тор да се проверяват 
периодично, за да се избегнат всички евентуални течове. 

4) При възникване на разлив, разсипване или разпиляване на торови маси на 
площадката, да се пристъпи незабавно към изгребване или изпомпване на 
разпилените количества. Същите да се натоварят в ремарке или да се разположат на 
торовата площадка. 

5) При възникване на разлив на торови маси в обекта да се уведомят незабавно 
РИОСВ-Русе, Община Исперих и „Водоснабдяване и канализация“-гр. Исперих.  

6) След отстраняване на последиците от разлива (изпомпване на торови маси от 
засегната площ) да се извърши мониторинг на питейните води по микробиологични 
параметри (E.coli, ентерококи, колиформни бактерии и Clostridium perfringens) и 
химичен показател – нитрати. Резултатите от извършения мониторинг да бъдат 
представени на РИОСВ-Русе и на засегнатото население.  

7) При установени отклонения в извършените измервания спрямо предходни 
резултати да бъде уведомен областният управител на област Разград с цел 
разпореждане за предприемане на действия по опазване на здравето на 
населението от страна на „Водоснабдяване и канализация“-гр. Исперих. 

5.1.5  Дискомфорт 

Съгласно параграф 1, т. 30-а от Закона за опазване на околната среда понятието 
"дискомфорт" се определя като раздразнение и неудобства, създавани от факторите 
на околната среда, определени посредством проучвания в тази област. 

С реализацията на настоящото инвестиционно предложение не се очакват значителни 
вредни въздействия върху околната среда и населението в района.  

В  зоната около обекта няма паркове, тихи зони, урбанизирани територии с детски, 
учебни и здравни заведения, зони за спорт или рекреация и научни организации.  

Цялостната оценка на инвестиционното предложение по отношение на критериите 
„комфорт” и „дискомфорт” е доста сложно поради липсата на количествени 
критерии и нормативна база. 

Разширението на обекта няма потенциал за предизвикване на дискомфорт за 
населението на с. Драгомъж. 

 

5.2 Биологично разнообразие – флора и фауна 

• Етап строителство 

Потенциално въздействие върху флора 

Предвидените дейности за Етап 1 на инвестиционното предложение (строителство на 
нова сграда) ще променят трайно земното покритие в ограничената територия на 
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застрояване. Тази площ е с ограничен размер, част е от действащ животновъден обект 
и е с ниска природна стойност. 

В резултат на реализацията на ИП няма да бъдат засегнати пряко или косвено 
растителни видове, защитени от Закона за биологичното разнообразие или имащи 
стопанско значение лечебни растения по смисъла на Закона за лечебните растения. 

Няма да се отрази върху растителността в съседните имоти. Няма да бъдат 
унищожени типове природни местообитания, включени в Приложение № 1 на ЗБР. 

Вид Отрицателно – поради промяна на растителното 
покритие със застроена площ 

Характер Пряко. 

Магнитуд и сериозност Незначително – площта е малка и с ниска природна 
стойност  

Мащаб Локално въздействие – за площта, предвидена за 
нова сграда 

Време (продължителност): Дълготрайно 

Несигурност Ще възникне при реализиране на ИП  

Обратимост Обратимо 

Значимост Незначително  

Кумулативен характер Няма потенциал за кумулация 

Потенциално въздействие върху фауна 

За периода на извършване на строителните дейности ще се има незначително 
повишаване риска за безпокойството на диви животински видове, предимно от шум и 
вибрации от транспортната техника. Тъй като в границите на фермата не се срещат 
видове, които да бъдат повлияни от тези процеси, то не се очаква прогонване и други 
неблагоприятни въздействия. 

За съседни територии споменатото безпокойство ще намалява с разстоянието. Не се 
очакват въздействия върху видове птици от списъка с предмет на опазване на ЗЗ 
„Лудогорие“ BG0002062. Оценките показват, че не съществува риск от пренос на 
емисии, които биха могли да засегнат местообитания на птици извън границите на 
площадката. Не се очакват въздействия върху прелитащи екземпляри. 

Не се срещат защитени видове, такива няма да бъдат повлияни. Въздействието е 
нулево. 

Потенциално въздействие върху защитени зони 

Строителството ще се извърши за кратък период и ще обхване територия от 
вътрешността на кравефермата. Проучванията не установиха местообитания на 
видове птици от списъка с предмет на опазване на ЗЗ „Лудогорие“ BG0002062 или 
подходящи територии за хранене и нощуване, които ще бъдат засегнати пряко или 
косвено от предвиденото строителство. 
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Не се очаква значим пренос на емисии към съседни територии за периода на 
строителство. 

Въздействието е нулево. 

Потенциално въздействие върху екосистеми и екосистемно разнообразие 

Предвидените с инвестиционното предложение дейности няма да засегнат ценни 
природни екосистеми, както пряко, така и с промяна на тяхната структура и функции. 

Въздействието е нулево. 

• Етап експлоатация 

Потенциално въздействие върху флора 

Експлоатацията на новата сграда и увеличаване броя на животните в основното стадо 
няма да се отрази на флората в района. Изработена е система за третиране на 
торовите маси, които няма да доведат до изменяне структурата на почвата и по този 
начин на се отразят на новото растително покритие в имота. 

В границите на ИП не са установени защитени растителни видове. Разглежданата 
територия не засяга типове природни местообитания от Приложение І на Директива 
92/43/ЕЕС, включително приоритетни за опазване по Натура 2000. В границите на 
площадката на ИП не са установени значими находища на лечебни растения. По 
границите на площадката са констатирани отделни екземпляри, които не са в 
количества от стопанско значение. Експлоатацията на фермата не създава риск от 
увреждане на приоритетни типове местообитания. 

Въздействието е нулево. 

Потенциално въздействие върху фауна 

Отглеждането на крави за производства на мляко не е пречка в района на 
инвестиционното предложение свободно да обитават и да се хранят различни диви 
видове птици, дребни бозайници и животински видове, представители на други 
класове. 

Експлоатацията на фермата ще запази нивата на локално човешкото присъствие. 
Производствения процес е несъвместим с високи стойности на шум и вибрации – 
разширената дейност няма да води до повишаване на безпокойство на диви видове. 
Не се очаква отрицателен ефект върху видове от приложения 2 и 3 на ЗБР. 

Обектът е ограден, което не позволява навлизане на едри бозайници и конфликт със 
стопанската дейност в имотите. Това е благоприятно за тяхното опазване. 

Въздействието е нулево. 

Потенциално въздействие върху защитени зони 

Експлоатацията на кравефермата ще се запази в близка до настоящата степен на 
интензивност. Увеличения брой животни в основното стадо и новата сграда за 
отглеждане няма да окажат въздействие върху съседни територии. 

Не се променя структурата на защитените зони. Не се засягат популации на защитени 
видове и техни местообитания. Въздействието е нулево. 
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Потенциално въздействие върху екосистеми и екосистемно разнообразие 

Експлоатацията на обекта няма да окаже въздействие върху територии с изразена 
природна стойност. Въздействието е нулево. 

5.3 Почви 

• Етап строителство 

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на имот, който е с 
изградени пътища и площадки, съществуващи производствени и обслужващи сгради. 
Предвидената нова сграда е с изградени основи и бетонова плоча, поради което не 
се очаква допълнително увреждане на почвите в имота. Въздействието на етап 
строителство се оценява на нулево.  

• Етап експлоатация 

Отделяните емисии във въздуха от дейността на инвестиционното предложение се 
разпростират локално. По състав те не са предпоставка или заплаха за замърсяване 
на почвите.  

Системата за събиране на отделяните отпадъчни води е традиционна и доказала 
недопускане на замърсяване на почвите. 

Основното въздействие върху почвите в района на инвестиционното предложение би 
било неправилното управление на торовите маси. Изградените водоплътни 
съоръжения за съхранение на течни и твърди торови маси, както и бетоновите 
покрития на всички открити складове за силаж и слама, гарантират че при нормална 
експлоатация на обекта, не би възникнало замърсяване на почвите. 

Прилагането на подходящи мерки - извършване на периодичен контрол в района на 
торовата площадка и резервоарите за течни торови маси, както и при евентуално 
разпиляване, торовите маси да се събират своевременно, могат да елиминират 
евенуални инциденти и риска от замърсяване на почвите при аварийно разпиляване.  

Въздействието върху почвите се оценява на незначително отрицателно (при 
разпиляване). 

Вид Отрицателно  

Характер Пряко. 

Магнитуд и сериозност Незначително  

Мащаб Локално въздействие – за площта, предвидена за 
нова сграда 

Време (продължителност): краткотрайно, временно  

Несигурност Ще възникне при реализиране на ИП  

Обратимост Обратимо 

Значимост Незначително  

Кумулативен характер Няма потенциал за кумулация 
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5.4. Води – повърхностни и подземни 

• Етап строителство 

Потенциално въздействие върху повърхностните води: Площадката е отдалечена от 
водни течения и не се предвижда заустване на отпадъчни води във водни обекти. 
Въздействие върху повърхностните води по време на строителството се оценява като 
нулево.  

Потенциално въздействие върху подземните води: По време на строителството ще се 
ползва вода от селищната водопроводна мрежа. Липсва потенциал за въздействие 
върху подземните води. Въздействието се оценява като нулево. 

• Етап експлоатация 

Потенциално въздействие върху повърхностните води: Площадката е отдалечена от 
водни течения и не се предвижда заустване на отпадъчни води във водни обекти. 
Течните торови маси се отвеждат по изградена канализационна система до 
водоплътен черпателен резервоар. Твърди торови маси и силажи се съхраняват на 
водоплътни бетонови площадки. Въздействието по време на нормална експлоатация 
се оценява като нулево.  

При евентуален инцидент, свързан с разлив на торови маси или разтичане на 
дренажни води от торовата площадка или откритите складове за съхранение на 
силажи, поради наклона на площадка в посока северо-запад е възможно оттичането 
им към суходолието. В най-ниската точка на площадката е наличен дъждовен 
резервоар, който би поел този разлив. Изпълнена е и стена от инертни материали, 
възпрепятставаща евентуални разливи към суходолието. Въздействието по време на 
инциденти или аварии се оценява като:  

Вид Отрицателно  

Характер Пряко. 

Магнитуд и сериозност Незначително  

Мащаб локално въздействие – в границите на площадката 

Време (продължителност): краткотрайно, временно  

Несигурност при аварийна ситуация – малка вероятност от 
възникване 

Обратимост Обратимо 

Значимост Незначително  

Кумулативен характер Няма потенциал за кумулация 

Потенциално въздействие върху подземните води:  

Въздействие върху подземните води би могло да възникне следствие дифузно 
замърсяване. Уязвимо за такова дифузно замърсяване е подземно водно тяло 
„Карстови води в Разградска формация". Тялото е незащитено, като значими 
натоварвания върху него са основно от земеделие и от населени места без 
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канализации, въз основа на които биогенни и органични отпадъци, както и нитрати 
оказват неблагоприятно въздействие върху водния обект. 

Прилагането на подходящи мерки – бетонови пътища, по които се транспортират 
торови маси и отпадъци, водоплътни резервоари за събиране на отпадъчните води на 
площадката могат да елиминират риска от замърсяване на подземните води при 
нормална експлоатация на площадката. Въздействието върху подземните води при 
нормална експлоатация на площадката се оценява на нулево. 

Замърсяване би могло да възникне при аварии и инциденти, като пропукване на 
резервоар, разпиляване на торови маси по площадката при транспорт. Вероятността 
от възникване на такава аварийна ситуация е малка, като дори и в този случай 
съществуват приложими мерки, които биха могли да предотвратят дифузното 
замърсяване. Тези мерки се изразяват в периодични проверки за водоплътност на 
резервоара за събиране на отпадъчни води; огледи за степента на запълване на 
резервоара с цел избягване на евентуално преливане; по време на изнасяне на 
торови маси от халетата да се извършва контрол и при евентуално разпиляване, 
торовите маси да се събират своевременно.  

Въздействието върху качеството на подземните води се оценява на:  

Вид Отрицателно  

Характер Пряко. 

Магнитуд и сериозност Незначително  

Мащаб локално въздействие – в границите на площадката 

Време (продължителност): краткотрайно, временно  

Несигурност при аварийна ситуация – малка вероятност от 
възникване 

Обратимост Обратимо 

Значимост Незначително  

Кумулативен характер Няма потенциал за кумулация 

5.5. Въздух и климат 

• Етап  строителство 

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на имот, който е с 
изградени пътища и площадки. Не се предвиждат значителни изкопни дейности. 
Предвидената нова сграда е с изградени основи и бетонова плоча.  Имотът е 
разположен извън регулационните граници на населеното място, като е наличен и 
зелен пояс от овощни дървета. Изчислените прахови емисии в резултат на 
строителните дейности са с много ниски стойности, като се имитрат в ограничен 
период от време. 

Въздействието върху качеството на атмосферния въздух се оценява на:  

Вид Отрицателно 

Характер Пряко 
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Магнитуд и сериозност малка 

Мащаб локално въздействие – в границите на площадката 

Време (продължителност): Карткотрайно, временно – не се наблюдава през 
целия период на строителство 

Несигурност Малко вероятно, при извършване на товаро-
разтоварни дейности на строителни материали и 
отпадъци, при използване на строителна техника 

Обратимост Обратимо 

Значимост Незначително до без въздействие 

Кумулативен характер няма потенциал за кумулация с други обекти 

 

Въздействието върху климата в резултат на извършване на строителните дейности се 
оценява като без въздействие.  

• Етап  експлоатация 

Въздействието върху качеството на атмосферния въздух се оценява на:  

Вид Отрицателно 

Характер Пряко 

Магнитуд и сериозност малка 

Мащаб локално въздействие – в границите на площадката 

Време (продължителност): За периода на експлоатация на кравефермата 

Несигурност Малко вероятно. Изчисленото увеличение на емисиите 
на амоняк спрямо базово състояние е с 0.317 
тона/годишно за първи етап на реализация на 
инвестицията, и с 5,205 тона/годишно през втори етап 
на ИП  

Обратимост Обратимо. Прекратяването на дейността води до 
преустановяване на емитирането на замърсителя 

Значимост Незначително до без въздействие 

Кумулативен характер няма потенциал за кумулация с други обекти 

Спярмо базово състояние в обекта не се очаква 
значително увеличение на емитирания замърсител – 
амоняк. Изчислените емисии на замърсителя от 
открити площи нямат потенциал за въздействие върху 
компонента. 

Въздействието върху климата в резултат на извършване на отглеждане на животните в 
кравефермата се оценява като без въздействие.  
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5.6. Материални активи 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова животновъдна сграда 
с доилна зала, а на втори етап – ремонт и обновяване на трите съществуващи обора. 
Въздействието върху материалните активи е положително. 

5.7. Културно наследство, вкл. Архитектурни и археологически аспекти 

Инвестиционното предложение е отдалечено и не засяга обекти на културно 
историческото наследство, в т.ч. и архитектурни и археологически обекти. 
Въздействието се оценява на нулево.  

5.8. Ландшафт 

Съгласно чл. 51, ал. 3 на ЗООС опазването и ползването на естествения ландшафт 
трябва да се осъществяват по начин и със средства, недопускащи вредно 
въздействие, необратими изменения и/или увреждане на неговите елементи. 

• Етап строителство 

По време на строителството временно ще има влошаване на локалния характер на 
средата. Ще има присъствие и работа на строителна механизация и временно ще 
се съхраняват строителни материали, които ще окажат негативно влияние върху 
естетическия облик на площадката. Съседни терени няма да бъдат засегнати от 
негативни въздействия, тъй като площадката е отдалечена от населеното място, от 
пътища и други обекти. 

Отрицателните влияния ще бъдат отстранени при завършване строителството и 
оборудването на сградата. 

Въздействието върху качеството на подземните води се оценява на: 

Вид Отрицателно  

Характер Пряко. 

Магнитуд и сериозност Незначително  

Мащаб локално въздействие – в границите на площадката 

Време (продължителност): Краткотрайно – за периода на строителство 

Несигурност Следствие от дейности, които задължително ще се 
извършат 

Обратимост Обратимо 

Значимост Незначително  

Кумулативен характер Няма потенциал за кумулация 

• Етап експлоатацията 

При стопанисване и поддържане на сградите и съоръженията в добро състояние 
експлоатацията няма да има въздействие върху ландшафтните характеристики. 
Експлоатацията на обекта няма да включва допълнителни изменения в тях, тяхната 
структура и въздействие. Въздействието е нулево. 
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6. ОПИСАНИЕ НА ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРОИЗТИЧАЩИ И ОТ: 

6.1. строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, 
включително от дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от 
експлоатация, ако е приложимо; 

Инвестиционното предложение ще се реализира на два етапа. Първият е свързан с 
изграждане на нова животновъдна сграда в незастроената част на имота. Трите 
съществуващи обора, от които ще се прехвърлят наличните животни в новата сграда, 
ще се запазят и ще подлежат на реконструкция – като втори етап на инвестицията. Не 
се предвиждат дейности по събаряне, разрушаване или извеждане от експлоатация. 

Строителните дейности на площадката ще се извършат главно при първия етап, когато 
ще бъде изградена новата сграда. Очакваните въздействия са минимални и са 
оценени като незначителни и за двата етапа на реализация по всички изследвани 
компоненти и фактори на околната среда.  

При експлоатация на инвестиционното предложение не се очакват значителни 
отрицателни въздействия върху околната среда.  

При евентуални аварийни ситуации, свързани с разлив, разтичане или разпиляване на 
торови маси по площадката, очакваните въздействия са оценени като незначителни, 
поради предприетите технически мерки за тяхното елиминиране.  

Информация за използваните вода, енергия и суровини на етап строителство и на 
етап експлоатация са представени в т. 2.3.3., 2.3.4 и 2.3.5. на ДОВОС. 

Подробни анализи и извършените оценки по отношение на въздействията от 
очакваните остатъчни вещества и емисии, както по време на строителство, така и при 
експлоатация на обекта  са са представени в раздел 2.4.  на настоящия ДОВОС. 

 

6.2. използването на природните ресурси, по-специално на земните недра, почвата, 
водите и биологичното разнообразие, като се вземе предвид, доколкото е възможно, 
устойчивото наличие на тези ресурси; 

Реализацията на ИП не предвижда използването на земните недра, почвите или 
биологичното разнообразие. ИП урбанизирана територия, с начин на трайно ползване 
„животновъдна ферма“. Строителните дейности ще засегнат само имота на 
възложителя, който е застроен и в който се осъществява производствена дейност. Не 
се предвижда засягане на територии от околната дива природна среда. 

Площадката е водоснабдена от селищната водопроводна мрежа на Исперих. Не се 
ползват води, добивани от собствен водоизточник. От страна на ВИК-оператора не са 
налагани ограничения в количеството на ползваната вода от обекта и не са поставяни 
изисквания за такова бъдещо ограничение.  

Инвестиционното предложение не е свързано с ползване на земни недра, почви и 
биологично разнообразие. 
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6.3. емисиите от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и радиация; 
възникването на вредни въздействия и обезвреждането и оползотворяването на 
отпадъците; 

Замърсители в отпадъчни газове 

На територията на обекта не са налични източници на организирано изпускане на 
замърсители в атмосферния въздух. 

Основен замърсител, емитиран от дейността, е амоняка, отделян от жизнената 
дейност на отглежданите животни и съхранение на торови маси в имота. 

Количествата на емитирания амоняк в атмосферния въздух се увеличават спрямо 
базово състояние с около 5 тона/годишно. Увеличението е незначително и няма 
потенциал за въздействие върху други компоненти на околната среда в района на 
инвестицията. 

Оценка на очакваните замърсители в отпадъчните газове е представена в раздел 2.4.1. 
на ДОВОС. 

Замърсители в отпадъчни води, в т.ч. и от съхранение на торови маси и силажи 

На площадката не са налични точкови източници на замърсяване на повърхностни или 
подземни води.  

На територията на обекта е налична канализационна система за отвеждане на течни 
торови маси и отпадъчни води до водоплътен метален резервоар, откъдето същите се 
изпомпват и използват за наторяване. Не се извършва заустване на отпадъчни води в 
повърхностни или подземни води. 

Съоръженията за съхранение и транспортиране на течни торови маси са изпълнени 
водонепропускливи. Силажи и твърди торови маси се съхраняват на бетонови 
площадки, оградени със стени, непозволяващи просмукване на евентуални течности 
през почвата в подземните води, както и разтичане на такива извън територията на 
обекта. 

Торовата площадка е едиствения възможен източник на дифузно замърсяване на 
територията на обекта, доколкото е възможно при аварийна ситуация – препълнена 
площадка и интензивен дъжд да се предизвика разтичане на торови маси извън 
територията на площадката.  

Вероятността за замърсяване на подземните води с нитрати, дори и при такава 
ситуация, се оценява на ниска, съгласно извършените анализи и оценки в т. 2.4.2. и 
2.4.5. на ДОВОС. 

Шумови емисии 

При извършените анализи в т. 2.4.4. по отношение на емитираните шумови емисии от 
дейността на обект, е направено заключение, че очакваните шумови нива в мястото 
на въздействие са незначителни. Очаква се спазване на хигиенните норми за дневен, 
вечерен и нощен шум. Не се налагат допълнителни мерки за постигане на 
екологичните норми. 
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Обезвреждане и оползотворяване на отпадъци 

• Етап Строителство 

През етап Строителство се образуват предимно отпадъци от група 17 – Отпадъци от 
строителство и събаряне. За управлението на тези отпадъци е приета НАРЕДБА за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали. Извършването на СМР в обекта е необходимо да бъде съобразено с 
поставените изисквания за управление на строителните отпадъци в Наредбата. 

Територията на имота е достатъчна, поради това не се налага използване на 
допълнителни площи извън територията на имота, за съхранение на образуваните 
строителни отпадъци.  

При спазване на изискванията за управление на строителните отпадъци въздействието 
се оценява като въздействие, проявяващо се в малки количества на малка площ, 
пренебрежимо влияние или много кратък период на действие с пълна обратимост. 

Вид отрицателно  

Характер Пряко 

Магнитуд и сериозност малка 

Мащаб локално въздействие – в границите на площадката 

Време (продължителност): Карткотрайно, временно – за период от 2 месеца 

Несигурност вероятно, от дейности, които се извършват 
задължително 

Обратимост Обратимо при спазване на изпълнение на целите за 
рециклиране/обратно влагане 

Значимост Незначително до без въздействие 

Кумулативен характер няма потенциал за кумулация с други обекти 

 

• Етап Експлоатация 

При нормална експлоатация на площадката се очаква образуване предимно на 
производствени отпадъци. Очакваните образувани опасни отпадъци са в минимални 
количества и представляват отработени масла от поддръжка на оборудването и 
луминесцентни лампи при поддръжка на осветителната система. 

За дейностите по предварително съхранение на образуваните отпадъци се изисква:  

- обособяване на складове за съхранението им съгласно изискванията на Наредбата 
за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 
отпадъци и специализираните наредби  - Наредба за отработените масла и 
отпадъчните нефтопродукти и Наредба за излязлото от употреба електрическо и 
електронно оборудване (за луминесцентните лампи). 

- водене на отчетност съгласно нормативните изисквания. 
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След направена справка в Регистъра на лицата, , притежаващи документи за 
извършване на дейности с отпадъци (източник ИАОС) се оказва, че всички образувани 
на този етап отпадъци (производствени и опасни) е възможно да бъдат предадени на 
територията на страната за последващо оползотворяване/рециклиране. 

При спазване на нормативните изисквания по отношение на предварително 
съхранение на образуваните отпадъци въздействието се оценява със слаб 
отрицателен ефект – проявява се на малка площ, лесна обратимост (възможност за 
рециклиране на отпадъците). 

Вид отрицателно  

Характер Пряко 

Магнитуд и сериозност малка 

Мащаб Местно въздействие (възможно последващо 
третиране на отпадъците в региона) 

Време (продължителност): Постоянно за периода на експлоатация на онбекта 

Несигурност вероятно, от дейности, които се извършват 
задължително 

Обратимост Обратимо; значителна част от образуваните отпадъци, 
подлежат на оползотворяване 

Значимост Незначително до без въздействие 

Кумулативен характер няма потенциал за кумулация с други обекти 

 

6.4. рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда, 
включително вследствие на произшествия или катастрофи; 

Рискове за човешкото здраве 

В точка 5.1. на доклада подробно са разгледани и идентифицирани рисковете за 
населението на с. Драгомъж и работещите в обекта, в това число рисковете при 
аварийни ситуации и възможен дискомфорт за населението. 

Експертната оценка е, че установените рискове са управляеми при изпълнение на 
предложените мерки, касаещи: 

- Разлив на торови маси в обекта; 

- Управление на риска за работещите в обекта чрез изпълнение на технически и 
организационни мерки за предотвратяването и намаляването му. 
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6.5. комбинирането на въздействието с въздействието на други съществуващи и/или 
одобрени инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички 
съществуващи проблеми в околната среда, свързани с области от особено 
екологично значение, които е вероятно да бъдат засегнати, или свързани с 
използването на природни ресурси; 

Не се очаква комбинирано въздействие от планираната дейност.  

 

6.6. въздействието на инвестиционното предложение върху климата (например 
естеството и степента на емисиите на парникови газове) и уязвимостта на 
инвестиционното предложение спрямо изменението на климата; 

Експлоатацията на инвестиционното предложение е източник на емисии на 
въглероден диоксид от жизнената дейност на отглежданите животни във фермата – 
чревна ферментация. Тези емисии не влияят пряко върху качеството на въздуха в 
района, но като парников газ, въглеродният диоксид има негативно въздействие върху 
парниковия ефект и изменението на климата.  

Количествата на тези емисии са пренебрежимо малки на фона на глобалните 
емисии парникови газове и не могат да доведат до изменения на климата.  

 

6.7. използваните технологии и вещества; 

Количествата на опасните химични вещества и смеси, които ще се съхраняват и 
употребяват на площадката са значително под определените прагови количества в 
Приложение 3 на ЗООС. Инсталацията не се класифицира като обект с нисък или 
висок рисков потенциал.   

Във връзка с гореизложеното, ИП не попада под разпоредбите на Глава седма, Раздел І 
на ЗООС. 
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Таблица 6.1. Обобщени данни за въздействията върху компонентите на околната среда и населението – етап строителство 

Компоненти и фактори Вид на 
въздей-
ствието 

 

 

Характер 
на въздей- 

ствието 

 

Магнитуд и 
сериозност на 
въздействието 

 

Мащаб 
(обхват) на 
въздействие

то 

Продъл-
жителност  

Несигур-
ност 

Обра- 
тимост 

Значи-
мост 

Куму-
латив-
ност 

Атмосферен въздух Отрицат
елно 

 

Пряко Много малка Местно Временно, 
краткотрайно 

Малко 
вероятно 

Обрати-
мо 

Незна-
чително 

не 

Води – повърхностни без - - - - - - - - 

Води – подземни  без - - - - - - - - 

Почви без - - - - - - - - 

Ландшафт Отрица-
телно 

Непряко Много малка местно Временни; 
краткотрайни 

Вероятни Обрати-
ми 

Незна-
чително 

не 

Природни обекти – защитени 
територии 

без - - - - - - - - 

Флора Отрица-
телно 

Пряко Много малка местно Дългонтрайни Вероятни Обрати-
ми 

Незна-
чително 

не 

Фауна без - - - - - - - - 

Екосистеми и екосистемно 
разнообразие 

без - - - - - - - - 

Шум Отрица-
телно 

пряко малка местно Временни; 
краткотрайни 

Малко 
вероятни 

Обрати-
ми 

Незна-
чително 

не 

Население и човешко здраве без - - - - - - - - 
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Таблица 6.2. Обобщени данни за въздействията върху компонентите на околната среда и населението – етап експлоатация 

Компоненти и фактори Вид на 
въздей-
ствието 

 

 

Характер на 
въздей- 
ствието 

 

Магнитуд и 
сериозност на 
въздействието 

 

Мащаб 
(обхват) на 
въздейств. 

Продъл-
жителност  

Несигур-ност Обра- 
тимост 

Значи-
мост 

Куму-
латив-
ност 

Атмосферен въздух отрица-
телно 

пряко ниска местни Временни; 
краткотрайни 

Малка 
вероятност 

обратимо Незна-
чително 

не 

Води – повърхностни без  - - - - - - - - 

Води – подземни – при 
нормална експлоатация 

без  - - - - - - - - 

Води – подземни – при 
аварийни ситуации 

отрица-
телно 

непряко висока Местни Временни; 
краткотрайни 

Малка 
вероятност 

обратимо Незна-
чително 

не 

Почви без - - - - - - - - 

Ландшафт без - - - -  - - - 

Природни обекти – 
защитени територии 

без - - - - - - - - 

Флора без - - - - - - - - 

Фауна без - - - - - - - - 

Екосистеми и екосистемно 
разнообразие 

без - - - - - - - - 

Шум отрица-
телно 

пряко ниска местни Временни; 
краткотрайни 

Малка 
вероятност 

обратимо Незна-
чително 

не 

Население и човешко 
здраве - при нормална 
експлоатация на обекта 

Без - - - - - - - - 
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Компоненти и фактори Вид на 
въздей-
ствието 

 

 

Характер на 
въздей- 
ствието 

 

Магнитуд и 
сериозност на 
въздействието 

 

Мащаб 
(обхват) на 
въздейств. 

Продъл-
жителност  

Несигур-ност Обра- 
тимост 

Значи-
мост 

Куму-
латив-
ност 

Население и човешко 
здраве – аварийна 
ситуация: При разлив на 
торови маси 

отрица-
телно 

непряко ниска местни краткотрайно Малка 
вероятност 

обратимо Незна-
чително 

да 

Значимостта на въздействията е оценена спрямо факторите, които замърсяват или увреждат околната среда по време на етапите на строителство 
и експлоатация – за първи и втори етап на реализация. 

При оценката очакваните въздействия са оценени по: 

-  Вид – положително, отрицателно, без въздействие 

-  Характер – пряко, непряко 

- магнитуд и сериозност – висока, средна, малка 

-  мащаб – местни, регионални, трансгранични, глобални 

-  време (продължителност) – временни, дългосрочни, краткотрайни, постоянни 

- Несигурност – малко вероятни, много вероятни 

- Обратимост – обратими, необратими 

- Значимост – незначително, малко значително, значително 

- Кумулативност – спрямо текущо състояние на обекта, спрямо сходни обекти
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7. ОПИСАНИЕ НА ПРОГНОЗНИТЕ МЕТОДИ ИЛИ ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРОБНОСТИ ЗА ЗАТРУДНЕНИЯТА 
(НАПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ ИЛИ ЛИПСА НА НОУ-ХАУ), КОИТО 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е СРЕЩНАЛ ПРИ 
СЪБИРАНЕТО НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ, И ЗА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
НА НЕСИГУРНОСТ; 

 Environmental management guidelines for the dairy industry, Liz Rogers (Editor), 
Executive Officer, Intensive Agriculture Consultative Committee; © State of New 
South Wales through NSW Department of Primary Industries, 2008 

 Report on Environmental Impact Statement (EIS) – February 2013 - PA 07823/06 (GF 
000216/07) CONSTRUCTION OF 12 FARMS AND A CENTRALISED DAIRY WASTE 
DIGESTER AND WASTE CONVERSION FACILITY AT TAL-QAMPIENA, L/O SIĀĀIEWI, 
Environment Protection Directorate (MEPA); 

 THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF DAIRY PRODUCTION IN THE EU: PRACTICAL OPTIONS 
FOR THE IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT, CEAS Consultants (Wye) 
Ltd Centre for European Agricultural Studies and The European Forum on Nature 
Conservation and Pastoralism, April 2000; 

 Практическо ръководство за обучение по директивите за СЕО и ОВОС, разработено 
2013 г, JASPERS - сайт на МОСВ; 

 Standards Division, Emissions from animal feeding operations на U.S. Environmental 
Protection Agency; 

 IPPC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006; 

 Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни 
вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ); 

 Методика за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от 
превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен 
слой, утвърдена със Заповед №РД-994/04.08.2003г. на МОСВ; 

 Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за 
събиране и транспортиране на отпадъци, София 2004 г.; 

 РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 
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8. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 
НАМАЛЯВАНЕ И ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ - ПРЕМАХВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ 
ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И 
ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, И ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 
(НАПРИМЕР ИЗГОТВЯНЕТО НА АНАЛИЗ СЛЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ), КАТО СЕ ДАВАТ ОБЯСНЕНИЯ ДО КАКВА 
СТЕПЕН ЩЕ БЪДАТ ИЗБЕГНАТИ, ПРЕДОТВРАТЕНИ, НАМАЛЕНИ ИЛИ ПРЕМАХНАТИ 
ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И 
ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ; ОПИСАНИЕТО ТРЯБВА ДА ОБХВАЩА КАКТО ЕТАПА НА 
СТРОЕЖ, ТАКА И ЕТАПА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ДА СЪДЪРЖА ПЛАН ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ; 

В резултат на направените анализи в предходните раздели на ДОВОС, след 
определяне степента на значимост на отрицателните въздействия, независимите 
експерти разработили настоящия ДОВОС предлагат следните мерки за избягване, 
предотвратяване, намаляване и при възможност – премахване на установените 
неблагоприятни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.  

Мерките са съобразени с изискванията на националното и европейското екологично 
законодателство, с техническите възможности за реализация, доколкото обекта е 
съществуващ и с ефекта от тяхната реализация. 

№ Мерки Период 
(фаза) на 

изпълнение 

Резултат 

1 Новата животновъдна сграда да 
се проектира с канализация за 
отвеждане на течните торови 
маси към металния черпателен 
резервоар 

Проектиране Управление на торови 
маси в съответствие с 
правилата за добра 
земеделска практика. 
Мярката е в съответствие 
с Мярка N1_1_1, 
предвидена в ПУРБ 2016-
2021 г. 

2 Да се проектира дренажна 
система за улавяне на течности от 
съществуващата торова 
площадка, включваща водоплътен 
улей/канал за улавяне и 
отвеждане на водите и водоплътен 
резервоар за събирането им 

Проектиране Опазване на подземните 
води; привеждане на 
дейността на 
площадката в 
съответствие със 
забраните и 
ограниченията в пояс III 
на СОЗ. Мярката е в 
съответствие с Мярка 
N1_1_2, DW_1_2 и DW_1_4 
предвидени в ПУРБ 2016-
2021 г. 

3 За строителните отпадъци да се 
изготви План за управление на 
строителните отпадъци (СО) в 

Проектиране рециклиране/обратно 
влагане на строителните 
отпадъци. Предпазваме: 
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№ Мерки Период 
(фаза) на 

изпълнение 

Резултат 

обхват и съдържание, определени 
с Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани 
строителни материали. Този план 
да бъде включен в  обхвата на 
инвестиционните проекти по 
Закона за устройство на 
територията, като съдържа 
реална прогноза за вида и 
количествата на образуваните СО 
на база разработени 
инвестиционни проекти и 
предвидена степен на тяхното 
материално оползотворяване. 

почви и атмосферен 
въздух. 

4 Към Плана за безопасност и 
работа, част от инвестиционните 
проекти, да се разработи 
приложение с мерки за 
предотвратяване/намаляване на 
неорганизираните прахови 
емисии от строителните дейности 

Проектиране Предпазваме: 
работещите на 
строителния 
обект/атмосферен 
въздух 

5 Да се направи ревизия на 
наличната документация в обекта, 
касаеща дейностите с отпадъци, 
до момента. Да се 
идентифицират пропуските. Да 
се отстранят преди въвеждане на 
строежа в експлоатация. 

Проектиране Постигаме: управляем 
риск по отношение на 
фактор Отпадъци за етап 
експлоатация на обекта 

6 При извършване на строителните 
дейности в обекта да се използва 
технически изправна строителна 
техника. 

Да се осигури техническа 
възможност за оросяване на 
вътрешните пътища при 
неблагоприятни климатични 
условия 

Строителство спазване на нормативни 
изисквания. 
Предпазваме: почви и 
атмосферен въздух, 
работещи на 
площадката. 
Намаляваме 
емитираните 
неорганизирани емисии 
от дейностите 

7 Извозването на строителните 
отпадъци от обекта да се 

строителство Предотвратяване появата 
на неорганизирани 
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№ Мерки Период 
(фаза) на 

изпълнение 

Резултат 

извършва по транспортна схема, 
съгласувана с община Исперих. 
Да се използват закрити 
транспортни средства. 

прахови емисии. 
Предпазва се 
атмосферния въздух и 
намалява се риска от 
инциденти при 
транспорта 

8 Приоритетно предаване на 
генерираните отпадъци на 
лицензирани преработватели, 
извършващи дейности по 
оползотворяване/рециклиране на 
отпадъци 

експлоатация Намаляване на 
количествата депонирани 

отпадъци 

Възстановяване на 
суровинни ресурси 

9 Поддържане на площадките за 
предварително съхранение 
съгласно нормативните 
изисквания. Своевременна 
актуализация на инструкциите, 
касаещи дейностите с отпадъци 
при промяна на нормативните 
изисквания и регистрирани 
несъответствия. 

експлоатация Предотвратяване на 
аварийни ситуации 

10 Да се извършва периодичен 
контрол (минимум 2 пъти 
годишно) на техническата 
изправност на канализационната 
система, резерворите за торови 
маси. Проверките да включват 
огледи за водоплътност на 
настилките и покритията, 
проверки за пукнатини. 

Експлоатация Опазване на подземните 
води; привеждане на 
дейността на 
площадката в 
съответствие със 
забраните и 
ограниченията в пояс III 
на СОЗ. Мярката е в 
съответствие с Мярка 
N1_1_3 и N1_1_4, DW_1_2 и 
DW_1_4 предвидени в 
ПУРБ 2016-2021 г. 

11 Резервоарът за събиране на 
дренажни води от торовата 
площадка да се изпразва след 
всеки дъжд. Периодично да се 
проверява степента на 
напълването му. 

Експлоатация Опазване на подземните 
води; привеждане на 
дейността на 
площадката в 
съответствие със 
забраните и 
ограниченията в пояс III 
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№ Мерки Период 
(фаза) на 

изпълнение 

Резултат 

на СОЗ. Мярката е в 
съответствие с Мярка 
N1_1_7, DW_1_2 и DW_1_4 
предвидени в ПУРБ 2016-
2021 г. 

12 Дейностите по товарене и 
транспортиране на торови маси 
в границите на площадката и 
извън нея да се извършват само с 
технически изправни транспортни 
средства, непозволяващи 
разсипване или разтичане при 
транспорт. 

Експлоатация Предотвратяване на 
разливи и евентуални 
замърсявания на 
повърхностни и подземни 
води на и извън 
територията на обекта.   

13 Да се контролира изправността 
на земнонасипната лагуна, в 
която се събират дъждовни води. 
При повишаване на нивото на 
водата в нея – да се пристъпи към 
изпомпване на част от водата към 
мобилна цистерна.  

Експлотация Предотвратяване на 
разлив в посока на 
близкото дере; опазване 
на повърхностните води 

14 Да не се допуска изхвърляне на 
торови маси (течни или твърди) в 
земнонасипната лагуна за 
дъждовни води 

Експлоатация Опазване на подземните 
води; осъществяване на 
дейността на 
площадката в 
съответствие със 
забраните и 
ограниченията в пояс III 
на СОЗ. 

Мярката е в съответствие 
с мерки DW_1_2 и 
DW_1_4 предвидени в 
ПУРБ 2016-2021 г. 

15 При възникване на разлив, 
разсипване или разпиляване на 
торови маси на площадката, да 
се пристъпи незабавно към 
изгребване или изпомпване на 
разпилените количества. Същите 
да се натоварят в ремарке или да 
се разположат на торовата 
площадка. 

Експлоатация Опазване на подземните 
води 
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№ Мерки Период 
(фаза) на 

изпълнение 

Резултат 

16 При възникване на значим  разлив 
на торови маси в обекта да се 
уведомят незабавно БДДР, 
РИОСВ-Русе, Община Исперих и 
„Водоснабдяване и канализация“-
гр. Исперих.  

Експлоатация Съгласуване на мерките 
за остраняване на 
аварийната ситуация 

17 След отстраняване на 
последиците от разлива 
(изпомпване на торови маси от 
засегната площ) да се извърши 
мониторинг на питейните води по 
микробиологични параметри 
(E.coli, ентерококи, колиформни 
бактерии и Clostridium perfringens) 
и химичен показател – нитрати. 
Резултатите от извършения 
мониторинг да бъдат представени 
на РИОСВ-Русе, БДДР и на 
засегнатото население.  

Експлоатация Предпазване на здравето 
на населението. 
Уведомяваме в най-
кратки срокове за мерки, 
които следва да бъдат 
предприети за 
управление на риска 

18 При установени отклонения в 
извършените измервания спрямо 
предходни резултати да бъде 
уведомен областният управител 
на област Разград с цел 
разпореждане за предприемане 
на действия по опазване на 
здравето на населението от 
страна на „Водоснабдяване и 
канализация“-гр. Исперих. 

Експлоатация Предпазване на здравето 
на населението. 
Уведомяваме в най-
кратки срокове за мерки, 
които следва да бъдат 
предприети за 
управление на риска 
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9. ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО 
ЗДРАВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ БЕДСТВИЯ, КОИТО СА ОТ 
ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕГО; СЪОТВЕТНАТА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА Е ПОЛУЧЕНА ЧРЕЗ 
ОЦЕНКА НА РИСКА; ОПИСАНИЕТО ВКЛЮЧВА ПРИЛОЖИМИТЕ МЕРКИ, 
ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ СМЕКЧАВАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ НА ТЕЗИ СЪБИТИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И 
ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, КАКТО И ПОДРОБНОСТИ ЗА ПОДГОТВЕНОСТТА И ЗА 
ПРЕДЛАГАНОТО РЕАГИРАНЕ ПРИ ТАКИВА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ; 

Количествата на опасните химични вещества и смеси, които ще се съхраняват и 
употребяват на площадката са значително под определените прагови количества в 
Приложение 3 на ЗООС. Инсталацията не се класифицира като обект с нисък или 
висок рисков потенциал.   

Във връзка с гореизложеното, ИП не попада под разпоредбите на Глава седма, Раздел І 
на ЗООС. 

10. СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА КОМПЕТЕНТНИТЕ 
ОРГАНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС ИЛИ НА ОПРАВОМОЩЕНИ ОТ ТЯХ 
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЕДОМСТВА И 
ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ДЪРЖАВИ - В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ, ПОЛУЧЕНИ В 
РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ; 

При изготвяне на Доклада за ОВОС на инвестиционно предложение „Кравеферма за 
1 000 броя крави» - с. Драгомъж да се отчетат препоръките и да се даде отговор на 
въпросите, които са възникнали при проведените консултации в съответствие с 
изискванията на чл. 95, ал.2 от ЗООС и глава 3 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и 
технологии. 

Възложителят е изпратил писма за консултации до следните организации: 

• РЗИ-Разград; 

• Басейнова Дирекция – Дунавски район – гр. Плевен; 

• Община Исперих; 

• Кметство с. Драгомъж; 

• Водоснабдяване и канализация ЕООД – Исперих. 

Резултатите от проведените консултации със засегнатата общественост, 
специализирани ведомства и компетентни органи са представени в таблица 10. 
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ТАБЛИЦА 10. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ 

Консултации по отношение 
заданието за обхват и 

съдържание на доклад ОВОС 

Становище Приети/отхвърлени 
забележки 

РИОСВ-Русе 

Решение № РУ-93-ПР/2016 г. 

 

1. Да се извърши ДОВОС на инвестиционното предложение 

2. По отношение на изискванията на чл. 31 от ЗБР е направена преценка за вероятната 
степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитена зона BG 0002062 „Лудогорие“. Не е необходимо да се изготвя 
самостоятелен доклад, включващ оценката за степента на отрицателно въздействие върху 
защителните зони. 

3. В съответствие с разпоредбите на чл. 95, ал. 2 от ЗООС и чл. 10, ал.1 от Наредбата за 
ОВОС е необходимо да се възложи изработване на задание за обхват и съдържание на 
ДОВОС, което да съдържа информация по чл. 10, ал. 3 от горецитираната наредба, вкл. 
Справка за проведени консултации с обществеността и специализираните ведомства. 

4. Възложителят задължително провежда консултации по разработеното задание с 
компетентния орган по околна среда. 

5. Предвид местоположението на инвестиционното предложение, подробно да бъдат 
разледани здравено-хигиенните аспекти на околната среда, след консултация с РЗИ-
Разград. 

6. Да се извърши обследване и анализ на потенциалните рискове за просмукване в 
земните пластове и проникване на химични съединения при разлив на отпадъчни води или 
замърсяване с торови маси.  

7. Предвид спецификата на инвестиционното предложение, в колектива следва да се 
включат експерт в областта на общественото здраве и хидрогеологията. 

1. ------- 

2. ------- 

 

 

 

3. Изпълнено. 
Становището на 
РЗИ-Разград е 
представено в 
Приложение. 

4. Приема се. 

5. Прието. 

 

6. Прието 

 

7. Прието 

РИОСВ – Русе 

Становище по Задание за обхват 
на ДОВОС, изх. № АО-

1. Заданието е изготвено и соъбразява структурата и изискванията на чл 10, ал. 3 от 
Наредбата за ОВОС 

2. ДОВОС е необходимо да съобразява, отразява, отчита и анализира всички изразени 

 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
«Кравеферма за 1000 броя крави» - с. Драгомъж 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: «КАРАДЖА-ФАГ» ООД – гр. Исперих 

Консултации по отношение 
заданието за обхват и 

съдържание на доклад ОВОС 

Становище Приети/отхвърлени 
забележки 

4795/30.11.2017 г. по време на консултациите становища и мнения 

3. ДОВОС следва да съобразява структурата, съдържанието и обема на ДОВОС, 
съгласно чл. 96 от ЗООС, посл. изм. и доп. ДВ 12/13.02.2017 г. 

4. ИП в неговата цялост следва да разписва всички дейности, включени в етапите на 
строителство, преди и по време на експлоатацията и при извеждане от експлоатация 
(закриване, демонтиране, разрушаване, почистване, възстановяване, повторно използване 
на площадката). 

5. В ДОВОС да се включи подробно писмено описание, анализ и съпоставка на 
разумни алтернативи (по отношение на дейностите, технологията, местоположението, 
размера и мащаба), проучени от възложителя и мотиви за направения избор с оглед 
въздействието върху околната среда, включително и „нулева алтернатива“. 

6. Предложените мерки за предотвратяване или намаляване на значителните вредни 
въздействия следва да включват етапите: инвестиционно проектиране, строителство, 
експлоатация. Същите следва да бъдат описани по периоди/фази, да кореспондират 
адекватно с направените анализи и заключения в ДОВОС и да гарантират спазване на 
нормите за качество на околната среда и човешкото здраве. Описаните мерки е 
необходимо да бъдат изпълними и конкретни съобразно спецификата на инвестиционното 
предложение. 

Басейнова дирекция – Дунавски 
район 

Изх. № 5901/28.06.2017 г.  

1. Описанието и анализа на компонентите и факторите на околната среда, в която 
ще се реализира, и които вероятно ще бъдет засегнати от ИП, да се изготви 
съобразно с информацията и предвижданията на плановете за управление, 
които се разработват/актуализират от БДДР: 

План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 - 2021г. в Дунавски район, приет с 
Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет 

Прието 
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Консултации по отношение 
заданието за обхват и 

съдържание на доклад ОВОС 

Становище Приети/отхвърлени 
забележки 

План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 - 2021г. в Дунавски район, 
приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет 

2. Мерките, които ще се предвидят за предотвратяване, намаляване и възможно 
най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия върху околната 
среда от осъществяването на ИП да включват мерки от плановете за управление 
и нормативни изисквания и ограничения. 

3. Нормативни изисквания и ограничения 

При реализацията на ИП следва да бъдат спазвани забраните (3), ограниченията (О) и 
ограниченията при доказана необходимост (ОДН) съгласно приложение №2 към чл.10, 
ал 1 от Наредба № 3/ 16.10.2000 г. и ограниченията и забраните, посочени в 
горецитираните заповеди за определяне на СОЗ. 

С цел намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати от 
селскостопански източници е необходимо спазване изискванията на Наредба № 2 от 
13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 
източници. 

Във връзка с експлоатацията на резервоари за съхранение на торова маса е 
необходимо да се предвидят мерки за опазване на подземните води от замърсяване, 
като се вземат предвид забраните в чл. 118а, ал. 1, т. 2,  3 и 4 от ЗВ. 

Прието 

Прието 

 

Регионална здравна инспекция – 
Разград 

Изх. № КД-03-42//21.06.2017 г. 

В ДОВОС да се разгледат въпроси, касаещи здравно-хигиенните аспекти на околната 
среда и риска за човешкото здраве при строителството и експлоатацията на обекта.  

Препоръки: 

1. Към ДОВОС да се приложи разработен генерален план на животновъдния обект, 

Всички препоръки 
са взети под 
внимание при 
разработване на 
ДОВОС.  
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ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
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Консултации по отношение 
заданието за обхват и 

съдържание на доклад ОВОС 

Становище Приети/отхвърлени 
забележки 

от който да е видно преоктното местоположение на отделните видове сгради и 
съоръжения, с цел определяне на точното отстояние от тях до обектите, 
подлежащи на здравна защита (жилищни сгради) 

2. Предвид капацитета на животновъдната дейност, е необходимо да се извърши 
анализ на потенциалния риск от просмукване и проникване на химични 
съединения в земните пластове при разлив на отпадъчни води и замърсяване с 
торови маси. Евентуалният разлив би могло да създаде опасност за нарушаване 
качеството на водата, предназначена за питайно-битови цели от зона „Исперих“. 
Поради това., на основание чл. 34, ал. 2 от Наредба № 3 за СОЗ, ще е 
наложително по-задълбочено проучване на неблагоприятното въздействие на 
очакваните вредни емисии в почвата и водата. В тази връзка следва да се 
прдложат мерки за опазване хигиената на населеното място, качеството на 
водата, предназначена за питейно-битови цели от зона „Исперих“, да се 
извърши оценка на здравния риск и мерки за здравна защита и управление на 
риска. 

Регионална здравна инспекция – 
Разград 

Изх. № КД-03-42//22.11.2017 г. 

Становище по Задание за обхват 
на ДОВОС 

В изготвеното задание за обхват и съдържание на ДОВОС са отразени и приети 
здравните изисквания към Доклада. Нашите очаквания са те да бъдат внимателно 
разгледани, задълбочено проучени и докладвани. 

Съгласно оценката на спазването на здравните изисквания в ДОВОС, ще бъде 
определена нашата окончателна оценка към плануваното инвестиционно 
предложение. 

- 

Община Исперих 

Изх. № Е-52 (1)/20.06.2017 г. 

 

Действащите в община Исперих общински наредби нямат действие спрямо 
животновъдни обекти, разположени извън регулацията на населените места. 

При разработване на ДОВОС да се съобразят изискванията на Наредба 44 за 

- 
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Консултации по отношение 
заданието за обхват и 

съдържание на доклад ОВОС 

Становище Приети/отхвърлени 
забележки 

ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти, както и със 
становището на РИОСВ – Русе.  

Кметство с. Драгомъж, община 
Исперих 

Обратна разписка от 15.06.2017 г. 

Не е изразено становище - 

 

„Водоснабдяване и канализация” 
ООД – Исперих  

изх. № 500.1/26.06.2017 г. 

Предоставят информация за разработване на ДОВОС: 

Разрешителни за водовемане за ШК 1, ШК 2 и КИ Драгомъж 

Заповеди за учредяване на СОЗ около водоизточниците – 3 бр.  

Сертификати за контрол на води за периода 2013 г., 2014 г., 2016 г. и 2016 г. – 22 броя  

Информцията е 
разгледана и 
оценена в ДОВОС 
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11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 83, АЛ. 5; 

На всичките етапи на реализация на инвестиционното предложение, не се 
очаква значително негативно въздействие върху атмосферата.  

Въздействието на емитираните замърсители по време на строително-
монтажните работи върху качеството на въздуха в района може да се 
квалифицира като незначително, кратковременно, възстановимо, с малък 
териториален обхват, без кумулативен ефект.  

При експлоатация, на площадката не се очаква наличие на организирани и 
неорганизирани източници на емисии. Извършените оценки на 
разпространението на амоняк показват – ниски стойности на приземните 
концентрации и разпространение в границите на имота.  

Не се очаква значително отрицателно въздействие върху повърхностните води, 
при спазване на заложените в предложението мерки и технологични изисквания. 
Ще се генерират битово-фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води. 
Съставът на тези води не се различава от досега генерираните на площадката. 
От площадката не се заустват отпадъчни води в повърхностни водни обекти. 
Всички потоци се събират заедно с торовите маси и се ползват за наторяване.  

Нормалната експлоатация на обекта на инвестиционното предложение няма да 
се отрази върху качеството на подземните води. Изградените и предвидени за 
изграждане съоръжения за управление на замърсените отпадъчни води, при 
реализация на инвестиционното предложение, ще минимизират въздействието 
върху качеството на водите на подземните водни тела.  

Не се очаква въздействие върху почвите при реализация на инвестиционното 
предложение.  

На всичките етапи на реализация на инвестиционното предложение, не се 
очаква негативно въздействие върху земните недра. Не се очакват негативни 
въздействия върху ландшафта при реализация на инвестиционното предложение. 
След направена преценка от РИОСВ Русе за вероятната степен на отрицателно 
въздействие, е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и 
местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената 
защитена зона BG0002062 „Лудогорие”. Поради местоположението и 
урбанизирания характер на площадката на ИП, не се очакват въздействия върху 
представителите на флората, фауната и типовете местообитания и 
екосистеми в района на ИП на всички етапи на реализация. Инвестиционното 
предложение не е свързано с усвояване на запаси и извличане на подземни 
природни богатства. На всичките етапи на реализация на инвестиционното 
предложение, не се очаква въздействие върху минералното разнообразие. В 
близост до площадката на инвестиционното предложение не се намират обекти 
на културно-историческото наследство. Няма вероятност реализирането на 
инвестиционното предложение да окаже негативно въздействие върху този 
компонент от околната среда. Не се очаква негативен здравен ефект върху 
населението по време на експлоатация. Други промени в параметрите на 
околната среда, като емисии на прах и горивни газове ще са незначителни, за 
кратък период от време и няма да доведат до негативен здравен ефект. 
Факторите на работната среда могат да оказват известно въздействие върху 
здравето на работниците, обичайно при подобен вид труд по време на 
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строителството. Ефектът ще е временен и при предприемане на мерки за 
опазване здравето и безопасността на работниците, той ще е минимален. По 
време на експлоатацията негативен здравен ефект върху здравето на 
работниците може да окажат шума и общите вибрации. 

В резултат на реализацията на ИП няма да се отделят нови видове отпадъци и 
опасни вещества. Въздействието на отпадъците и опасните вещества ще е 
локално върху площадката. Степента на въздействие ще е незначителна за 
работниците при прилагане на превантивни мерки и лични предпазни средства. 
Кумулативни, синергични и трансгранични въздействия не се очакват.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 На база на анализа и оценката на инвестиционно предложение за 
„Кравеферма за 1000 броя крави”, проведените изследвания, проучвания и 
консултации, както и направената прогнозна оценка за въздействието на 
обекта върху компонентите на околната среда и факторите, които й 
въздействат, авторският колектив на настоящия Доклад за ОВОС препоръчва 
на Експертния екологичен съвет при РИОСВ Русе да одобри реализацията на 
инвестиционното предложение на „КАРАДЖА ФАГ” ООД – град Исперих, при 
спазване на мерките и препоръките, направени в Доклада. 

 
 

12. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ; 

Представено е в Приложение № 11 към ДОВОС. 

 

13. ОПИСАНИЕ НА ТРУДНОСТИТЕ (ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ, НЕДОСТИГ ИЛИ ЛИПСА НА 
ДАННИ), СРЕЩНАТИ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА 
ДОКЛАДА ЗА ОВОС; 

При събирането на информация за изработване на настоящия Доклад за ОВОС 
не бяха срещнати трудности. 

 

14. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ - ПО ПРЕЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ИЛИ НА 
ОПРАВОМОЩЕНОТО ОТ НЕГО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ; 

С писмо изх. № АО-4795/30.11.2017 г., компетентният орган РИОСВ Русе не е 
поставил изисквания за включване на допълнителна информация в настоящия 
ДОВОС, извън изискванията на чл. 96 от ЗООС.  
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15. РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК, В КОЙТО СЕ ИЗБРОЯВАТ ПОДРОБНО ИЗТОЧНИЦИТЕ, 
ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОПИСАНИЯТА И ОЦЕНКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ДОКЛАДА 

 Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с 
нитрати от земеделски източници в уязвимите зони за периода 01.01.2016 г.; 
31.12.2019 г., утвърдена със Заповеди № РД09-877/09.11.2017 година на 
Министъра на МЗХГ и № РД-791/27.11.2017 година на Министъра на МОСВ; 

 Общински план за развитие на община Исперих, 2014-2020 г. 
 Scottish Natural Heritage, The Countryside Agency, 2002. Landscape Character 

Assessment Guidance for England and Scotland 
 Бешков В., К. Нанев. 2002. Земноводни и влечуги в България. Изд. Pensoft 
 Бондев И. (Ред.). 1995. Хорологичен атлас на лечебните растения в България. Акад. 

Изд. „М.Дринов”, 
 Ботев, Б., Ц. Пешев (ред.). 1985. Червена книга на Република България. т. 1: Растения. 

София. БАН 
 Ботев, Б., Ц. Пешев (ред.). 1985. Червена книга на Република България. т. 2: Животни. 

София. БАН 
 Груев Б., Б. Кузманов. 1994. Обща биогеография. Университетско издателство „Св. 

Кл.Охридски”, София 
 Матев И., Д. Ганева, Д. Ганев: 2004; Екология с основи на биогеографията и 

опазване на околната среда, Изд. Пенсофт, София-Москва 
 Митрев А., Св. Попова. 1982. Атлас на лечебните растения в България. Изд. на БАН 
 Наумов, Б., М. Станчев. 2004. Земноводни и влечуги в България и Балканския 

полуостров. Електронно издание на Българското херпетологично дружество. 
www.herpetology.hit.bg 

 Петров П. 1990 г. Ландшафтознание. Университетско издателство. 
 Янков, П. (отг. ред.). 2007. Атлас на гнездящите птици в България. Българско 

дружество за защита на птиците. Природозащитна поредица кн. 10, София, БДЗП  
 Публични регистри, поддържани от ИАОС към МОСВ 

(http://eea.government.bg/bg/output/index.html) 

 Standards Division, Emissions from animal feeding operations на U.S. Environmental 
Protection Agency (http://www.epa.gov/); 

 Данни за водите в България – сайт изготвен със съдействието на БлуЛинк; 

 Карти и информация, публикувана на сайта на Басейнова Дирекция – Дунавски 
район 

 Статистическа информация от НСИ (www.nsi.bg) 

 Географска информационна система на Министерство на регионалното 
развитие: http://gis.mrrb.government.bg/MRRB/ 

 Платформата Google Earth. 
 Flash Earth – сателитни изображения 
 Страница на РИОСВ – Русе – http://www.riosv-ruse.org/ 
 Натура 2000:_http://www.natura2000bg..org 
 Изпълнителна агенция по околна среда  ИАОС – http://www.eea.government.bg/ 
 Публични регистри МОСВ - http://registers.moew.government.bg/ovos/ 
 Публични регистри МОСВ - http://registers.moew.government.bg/ео/ 
 Натура 2000 в България: http://natura2000.moew.government.bg/. 
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 Natura 2000 Network Viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/# 
 European protected sites: 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-
protected-areas 

 Горите в България – информационна платформа на WWF – http://gis.wwf.bg/forests/ 
 Регистър на ЗТ и ЗЗ – http://eea.government.bg/zpo/bg/ 
 ГИС на МРРБ – Кадастрално-административна информационна система на 

Агенция по геодезия, картография и кадастър – https://kais.cadastre.bg/bg/Map 
 Unicef, (2003). Common water and sanitation-related diseases. Available from 

http://www.unicef.org/wash/index_wes_related.html 
 EU Drinking Water Directive: COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC of 3 November 1998 on 

the quality of water intended for human consumption, Official Journal of the 
European Communities. Available from 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:EN:PDF  

 New Internationalist Issue 414, (2008). Toilets - The Facts. Available from 
http://www.newint.org/features/2008/08/01/toilets-facts/  

 WHO (2005) Factsheet Legionellosis. Available from 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs285/en/  

 WHO, (2011). WHO Guidelines for drinking-water quality. Available from 
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines/en/index.html 
 

16. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ДОВОС 

Приложение  А А-1 Списък на регистрираните експерти и ръководителя на 
колектива с личен подпис срещу разработените раздели 

А-2 Писмени декларации по чл.11, ал.3 и ал. 4 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда  

А-3 Копията от дипломи на независимите експерти 

Приложение  1 Скица на имота  и виза за проектиране 

Приложение  2 Документи за собственост  - 2 бр. 

Приложение 3 Удостоверения за търпимост – 3 бр. 

Приложение 4 Разрешение за поставяне № 11/16.08.2012 г. 

Приложение 5 Удостоверение за регистрация на животновъден обект № 
0006/27.02.2009 г. 

Приложение 6 Решение на РИОСВ – РУсе, № РУ-93-ПР/2016 г. 

Приложение 7 Разрешителни за водовземане за водоизточници за питейно-
битово водоснабдяване, експлоатирани от ВиК Исперих ООД – 2 
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бр. 

Приложение 8 Заповеди за определяне на СОЗ около водоизточници за питейно-
битово водоснабдяване – 3 броя 

Приложение 9 Резултати от мониторинг на подземни води, предназначени за 
питейно-битови нужди – 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. 

Приложение  10 Резултати от проведените консултации, в т.ч. и становища от 
компетентните органи по оценка качеството на ДОВОС 

Приложение 11 Нетехническо резюме на Доклада за ОВОС 

Приложение 12 Задание за обхват на ДОВОС  
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	3. описание на разумни алтернативи (например по отношение на дейностите, технологията, местоположението, размера и мащаба), проучени от възложителя, които са относими за инвестиционното предложение и неговите специфични характеристики, и посочване на ...
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	4. Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда (базов сценарий) и кратко изложение на вероятната им еволюция, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено, доколкото природните промени от базовия сценарий могат да се...
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	5. описание на елементите по чл. 95, ал. 4, които е вероятно да бъдат засегнати значително от инвестиционното предложение: населението, човешкото здраве, биологичното разнообразие (например фауна и флора), почвата (например органични вещества, ерозия,...
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	6. описание на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното предложение за околната среда, произтичащи и от:
	6.1. строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, включително от дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от експлоатация, ако е приложимо;
	6.2. използването на природните ресурси, по-специално на земните недра, почвата, водите и биологичното разнообразие, като се вземе предвид, доколкото е възможно, устойчивото наличие на тези ресурси;
	6.3. емисиите от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и радиация; възникването на вредни въздействия и обезвреждането и оползотворяването на отпадъците;
	6.4. рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда, включително вследствие на произшествия или катастрофи;
	6.5. комбинирането на въздействието с въздействието на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи проблеми в околната среда, свързани с области от особено екологично значение, които е вероят...
	6.6. въздействието на инвестиционното предложение върху климата (например естеството и степента на емисиите на парникови газове) и уязвимостта на инвестиционното предложение спрямо изменението на климата;
	6.7. използваните технологии и вещества;

	7. описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и изготвяне на оценката на значителните последици за околната среда, включително подробности за затрудненията (например технически недостатъци или липса на ноу-хау), които възложите...
	8. описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при възможност - премахване на установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве, и описание на предложените мерки за наблюдение (наприме...
	9. описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение на риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значени...
	10. становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС или на оправомощени от тях длъжностни лица и други специализирани ведомства и заинтересувани държави - в трансграничен контекст, получени в резул...
	Таблица 10. Резултати от проведените консултации
	11. заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5;
	12. нетехническо резюме;
	13. описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни), срещнати при събирането на информация за изработване на доклада за ОВОС;
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