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ИНФОРМАЦИЯ  

по чл.10 (1) от Наредбата за  условията и реда за извършване на  

оценка за съвместимостта  

на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения  

с предмета и целите на опазване на защитените зони 

 

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1  

Част Б - за инвестиционни предложения 

 

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице):  

2. Име, местожителство, гражданство на възложителя-физическо лице, 

търговско наименование, седалище, единен идентификационен номер на 

юридеческото лице— 

от ЕТ “НИКИ-НИХАТ АБИЛОВ” – с.Бъзовец[, общ.Две могили, обл.Русе, ЕИК 

827176692 

 

2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение: 

 Съгласно писмо на РИОСВ-Русе с изх. № АО-2836-3/13.07.2020 г. ИП е 

свързано с реализация на проект, свързан с преустройство на съществуваща 

сграда-складова база № 1 с промяна предназначението в животновъдна сграда- 

кравараник и пристройка на доилна зала и изграждане на торище в УПИ II и УПИ 

III, кв. 65 по плана на село Бъзовец, Община Две могили. 

 Представеното инвестиционно предложение е свързанос преустройство 

на съществуваща сграда със застроена площ от 2400 кв. м в УПИ II, кв. 65 по 

плана на село Бъзовец, Община Две могили в кравеферама за отглеждане на 

250 броя крави и пристрояване на нова сграда, със застроена площ от около 300 

кв.м. за доилна зала.Парцелът е захранен с ел. енергия и вода.За нуждите на 

стопанството в съседния УПИ III, кв. 65 по плана на село Бъзовец, Община Две 

могили ще бъде изградено торохранилище с обем от 2200 куб.м с 

водонепропускливо дъно, в което ще се съхраняват торовите маси и ще се 

заустват отпадъчните води, формирани от доилната зала. 

 Заявеното намерение за за преустройство на съществуваща сграда в 

краварник и изграждане на доилна зала, по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС 

подлежи на задължителна преценка необходимостта от ОВОС. Също така 

самостоятелно се отнася към обхвата на т.1-селско, горско и водно стопанство, 

буква „д”-интензивно животновъдство /инвестиционни предложения, Невключени в 

Приложение № 1/ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и на 

основание чл. 91, ал.1, т.1 от същия подлежи на процедура по преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда. 

  

По своя характер инвестиционното предложение е свързано с 

преустройство на съществуваща сграда. 
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Строежите в двата парцела, които са съседни, са експлоатационно 

свързани. 

В УПИ II, кв.65 съществуваща сграда ще се преустрои в комбиниран 

краварник за отглеждане на 250 крави. Към нея ще се пристрои нова сграда с 

предназначение – доилна зала. 

В УПИ III, кв.65 ще се изгради торохранилище с водонепропускливи стени, в 

което ще се съхранява оборският тор от краварника за период от 5-6 месеца. 

   

В сградата кравите ще се отглеждат свободно боксово. 

Леглата на животните ще бъдат покрити със специални гумени дюшеци. 

Раздаването на храната ще става посредством фуражораздаващо ремарке 

през хранителната пътека. 

Външните стени по дължина на сградата са стоманобетонови до 1,4 м., а над 

нея има предвидена ветрозащитна щора. През топлото време на годината 

ветрозащитните щори са „вдигнати“, а през студените дни тези щори са 

„пуснати“. На билото на сградата има монтиран фонар, през който става 

въздухообмена. 

 Предвидено е почистването на торовите пътеки да става посредством 

скрепери, които подават тора към напречен канал. От този канал тора се подава 

в торова шахта. Торовата шахта е предвидена с капацитет 24 м³ необходим за 

съхраняването на тора за два дена. От тук посредством помпа течната фракция 

се подава в новоизграденото торохранилище с капацитет 2200 м³. Торовата 

маса ще се използва за наторяване на собствени земеделски земи. 

Пътеките за движение са набраздени, за да не се хлъзгат кравите. 

Между редиците легла са проектирани проходи за преминаване на кравите. 

Осветлението на сградата е изкуствено и естествено. Естественото осветление е 

решено  чрез покривния фонар и през стенните щори (завеси). 

Отводняването е предвидено с улуци и водосточни тръби. Водите ще се разливат 

по площадката и в зелените площи. 

Сградите са свързани с обслужващи пътища и бетонови площадки. 

Парцела е ограден с ограда. 

В краварника ще работят периодично 2 души сутрин и вечер по 2 часа. 

На входа на кравефермата ще бъде изградена дезинфекционна вана за 

автомобили и дезинфекционна вана за персонала. 

 

а. Местоположение на инвестиционното предложение – област и община, землище: 

Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ II, кв.65 и УПИ III, 

кв.65 по РП на с.Бъзовец, общ.Две Могили. Имотите са собственост на ЕТ “Ники-

Нихат Абилов” – с.Бъзовец. 

 

б. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение: 

- Етап проектиране – 1 месец 

- Етап строителство (монтажни работи)  – 2 месеца 

- Етап експлоатация – дългосрочно, режим на работа – едносмене, ангажираност – 7 

човека. 
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в. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа: 

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение е разположен в 

регулацията на село Бъзовец, Община Две Могили. Имотът граничи със земеделски 

обработваеми земи.  Той не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените 

територии, нито в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. 

На територията на имота, както и в радиус от 5 км няма изградени водоизточници за питейно-

битово водоснабдяване и СОЗ. 

В района липсват повърхностни водни обекти и имотът не попада в крайбрежни заливаеми 

ивици.    

Съгласно писмо с изх. № АО-2836-3/13.07.2020 г. на РИОСВ-Русе разглежданият имот не 

попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии /ДВ. 

бр. 133/1998 г., изм. и доп. бр. 58/2017 г./. Същият не попада в границите на защитена зона по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие. На-близко разположената защитена зона е 

BG0002025 “Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 767/28.10.2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите /Дв. Бр. 102/2008 г./, променена със Заповед РД-

562/05.09.2008г. на Министъра на околната среда  и водите /Дв. Бр. 84/2008 г./и разширена със 

Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите / ДВ. Бр.50/2013 г. и 

BG0000608 “Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерски съвет № 

122/02.03.2007 г. /Дв. Бр. 21/2007 г./.Същите отстоят на 3 153 м. 

 

г. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство,  жилищно, пътно и 

др. строителство: 

Инвестиционното предложение се състои в промяна предназначението на съществуваща 

сграда в обор с капаците до 250 броя едър рогат добитък, изграждане на доилна зала и 

торохранилище за съхранение на генерираната от дейността торова маса.   

 

д. Необходимост от нова инфраструктура – пътища, електроснабдяване, ВиК 

Предложението не изисква изграждането на нова пътна мрежа, електропровод, ВиК.  Той 

представлява имот, част от бивша площадка на консервен комбината. С реализирането на 

инвестиционното предложение не се предвижда промяна на инфраструктурата.  

 

3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение: 

Отговорен орган за одобряване на инвестиционното предложение е  Главен архитект на община 

Дме Могили. 
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Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2  

Част Б - за инвестиционни предложения 

 

1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите. 

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение е разположен  

на площадката на бивш консервен комбинат в село Бъзовец, Община Две Могили.. Имотът 

граничи със земеделски обработваеми земи.  Той не попада в защитена територия по смисъла 

на Закона за защитените територии, нито в защитена зона по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. 

Имотът е застроен и не се експлоатира към настоящия момент. В района, около имота 

преобладава тревна растителност.  

Artemisia campestris L.                                  Полски пелин 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Овчарска торбичка 

Cichorium intybus L.                        Обикновена синя жлъчка 

Matricaria perforata Merat. Коронеста лайкучка 

Taraxacum Sect. Taraxacum Dahlst. officinale group       Лечебно глухарче 

Digitaria sanguinalis Кръвно просо 

Echinochloa crus – galli Кокошо просо 

Setaria viridis Кощрява 

Sorghum halepense Балур 

Alopecurus myosuroides Лисича опашка 

Poa annua Едногодишна метлица 

Lolium multiflorum Райграс 

Avena fatua Див овес 

Защитени видове в района на инвестиционното намерение няма. 

В имота не са установени дървесни и храстови видове. Не се срещат лечебни растения и такива 

със стопанско значение или от видове, под специален режим на опазване и ползване. 

Херпетофаунвата включва: 

Клас Влечуги (reptilian)- ливаден гущер (lacerta agilis) и ивичест гущер (lacerta frilineata); 

Фауната е сравнително бедна, предвид характера на местообитанието. Основните 

представители на бозайниците са гризачите (обикновена полевка - Microtus arvalis), а най-

многобройни по видово разнообразие са птиците. Основни представители на наблюдавани в 

района птици са:  

Corvus monedula Чавка 

Delichon urbica Градска лястовица 

Emberiza citronella Жълта овесарка 

Garrulus glandarus Сойка 

Hirudo rustica Селска лястовица 

Parus major Голям синигер 
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Passer domesticus Домашно врабче 

Passer montanus Полско врабче 

Pica pica Сврака 

Близостта на населеното място е пречка за разпространение на едри бозайници. 

Не са установени гнезда на птици на територията на инвестиционното намерение. 

Характеристика на най-близко разположените защитени зони 

Съгласно писмо с изх. № АО-2836-3/13.07.2020 г. на РИОСВ-Русе разглежданият имот не 

попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии /ДВ. 

бр. 133/1998 г., изм. и доп. бр. 58/2017 г./. Същият не попада в границите на защитена зона по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие. На-близко разположената защитена зона е 

BG0002025 “Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 767/28.10.2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите /Дв. Бр. 102/2008 г./, променена със Заповед РД-

562/05.09.2008г. на Министъра на околната среда  и водите /Дв. Бр. 84/2008 г./и разширена със 

Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите / ДВ. Бр.50/2013 г. и 

BG0000608 “Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерски съвет № 

122/02.03.2007 г. /Дв. Бр. 21/2007 г./.Същите отстоят на 3 153 м. 

 

Характеристика на въздействието: 

Въздействието от едно инвестиционно предложение върху предмета и целите на опазване в 

защитените зони най-общо се проявява в следните направления: 

- Отнемане на площ от защитени зони; 

- Фрагментация на местообитания; 

- Безпокойство на видове животни и възпрепятстване на свободното им придвижване 

На територията на разглеждания имот не се наблюдават естествени природни местообиотания. 

Няма условия за разпространение на видове, предмет на опазване в  зашитени зони  

„Ломовете”.  

Имотът, който обхваща инвестиционното предложение е с начин  на трайно ползване „стопански 

двор”, разположен е в близост до гр. Алфатар, застроен.   

От реализиране на инвестиционното предложение не се очаква отнемане на площи от 

зщитените зони, то няма да доведе до фрагментация на местообитания и до безпокойство на 

видове животни.  

Инвестиционното предложение не би довело до възпрепятстване свободното придвижване на 

видовете. Инвестиционното предложение няма потенциал за въздействие върху летателните 

коридори на птиците, предмет на опазване в защитените зони. 

Не се очаква прогонване на индивиди в резултат от безпокойство поради повишено присъствие 

на хора при извършване на строително – монтажните работи, както и в резултат на 

експлоатацията на обекта.  

ИЗВОД: Инвестиционното предложение е допустимо и реализирането му не противоречи на 

целите на опазване в защитена зона BG 0000608 “Ломовете” и защитена зона BG 0002025 

„Ломовете”. Въздействието от реализацията му е незначително до нулево, поради което не е 

необходимо прилагане на допълнителни мерки за минимализирането му. 

 

Алтернативни решения: не е необходимо предприемане на алтернативни мерки, тъй като в 

периода на експлоатация не се очакват значителни негативни въздействия.  
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Нулева алтернатива – не се разглежда.  

2.Скица на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение: 

Представена е в приложение.  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 


