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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 128 ПР/2016 г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда 

 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), въз 
основа на представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6 
от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и становище от РЗИ-Хасково  

 
Р Е Ш И Х 

 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Животновъден комплекс „Раевата кошара“ - овчарник с битови помещения, 
стопанска постройка за груб фураж и ажурна ограда“ в ПИ 038013, м. „Гюл Бунар“, землище с. 
Сираково, общ. Минерални бани, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве 

 
възложители: ИВАН РАЕВ 

    

Кратко описание на инвестиционното предложение(ИП): 

Инвестиционното предложение представлява разширение и изменение на 
инвестиционно предложение съгласувано с Решение № ХА – 39 ПР/2014 г. на Директора на 
РИОСВ-Хасково за имот ПИ 038013, м. „Гюл Бунар“, землище с. Сираково, общ. Минерални 
бани, обл. Хасково от „Животновъден комплекс - за отглеждане на овце до 200 броя“ в 
„Животновъден комплекс „Раевата кошара“ - овчарник с битови помещения, стопанска 
постройка за груб фураж и ажурна ограда“. 

Целта на инвестиционното намерение е създаването на нова ферма, съответстваща на 
европейските стандарти за производство на мляко и на шилешко и овче месо, съобразена с 
природните и фуражни условия, опазваща в максимална степен екосистемите в региона на 
фермата. Обект на инвестиционното намерение е изграждане на нова ферма с приблизителна 
обща застроена площ от 1200 м2, в която да се отглеждат 250 броя овце и свързаните с това 
подобекти (доилна и млекоохладителна техника, административно - битов сектор, ветеринарен 
сектор, складови площи за фураж и др. свързани с дейността подобекти. На терена на 
площадката ще се изгради и стопанска постройка за съхранение на груб фураж. Предвижда се 
изграждане на основна сграда - овчарник с обособени битови помещения с приблизителна 
застроена площ от 740 кв.м., в която ще се отглеждат основно животните. Сградата в по-
голямата си част, е обособена с два броя технологични боксове за отглеждане на овце, 
разделени посредством бетонна пътека, с ширина 1,25 метра за обслужване и по-бърз  достъп 
до всяко едно животно от гледачите. В непосредствена близост е обособена и доилна. В 
северната част на доилната зала, чрез топла връзка се достига до санитарно битови 
помещения и млекопункт. В последната ос на застрояване на сградата са предвидени и три 
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броя помещения, със съответната необходима площ - склад за инвентар, склад за фураж и 
зала за изолация на болни животни. 

Овцете ще се отглеждат основно, чрез пашуване през по-голямата част от годината. 
Храненето им в овчарника ще става основно вечер и целодневно през зимния период, когато 
не е възможно да се извеждат на паша. Овцете ще се хранят и поят в помещенията или на 
двора.  

Животните ще се отглеждат върху дълбока постеля. Същата ще се изнася от 
помещението веднъж на 5 месеца.  За да се поддържа уют и чистота  в зоната на пребиваване 
на животните постелята се освежава минимум 2 пъти седмично, като се добавя нова слама с 
разчет 0,5 - 1 kg/ден. Изваждането на торовата маса става с челен товарач. 

На площадката на животновъдния комплекс се залага и торохранилище с общ обем 
190куб.м. То ще е оразмерено така, че да поеме количество тор за 6 месеца. 

За обекта не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, до обекта 
има достъп, чрез съществуващи полски пътища, а за водоснабдяването е предвидено 
цистерна, която ще се захранва с вода от водопровода на селото.  

 
Инвестиционното предложение представлява разширение и изменение на обект по 

Приложение № 2 от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия подлежи на процедура по 
преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от 
ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 

Въз основа на представената от възложителя информация и направената справка се 
установи, че имот № 038013, с площ 11.851 дка, НТП животновъдна ферма в землището на с. 
Сираково, общ. Минерални бани, в които се предвижда разширение на животновъден 
комплекс не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” 
от НЕМ Натура 2000, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на природните 
местообитания.   

Предвиденото разширение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 
30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 
от Закона за биологичното разнообразие. 

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз 
основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 
отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове предмет на опазване в защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”. 

 
М О Т И В И: 

 
I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 
околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Капацитетът на фермата ще бъде 250 овце майки от местни овце. Агнетата, без тези 
за ремонт на стадото, ще се продават или ще се доугояват. Мъжките агнета ще се отбиват 
веднага и ще се отглеждат в помещение от сградата. Овцете ще са разделени на две групи. 

2. В технологично отношение, обектът ще бъде оборудван със следните инсталации: 
 Система с индивидуални поилки - за осигуряване на водопоя на животните, свързани 

към машина за вода; 
 Система за естествена вентилация с шлиц по билото на сградата, както и ветрозащитни 

мрежи и завеси на стените; 
 Доилна инсталация - издоеното мляко ще се охлажда и съхранява в хладилна вана. 
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3. По време на строителството първоначално ще се отдели хумусния хоризонт, който на 
следващ етап ще се използва за оформяне на ландшафта. Предвижда се прилагането на 
стандартни методи на строително-монтажните дейности.  

4. Формираните отпадъчни води от обекта ще се отвеждат във водоплътна изгребна 
яма, която ще бъде почиствана периодично. 

5. Отпадъците, образувани по време на изграждането (строителни и битови отпадъци) и 
експлоатацията (битови отпадъци) на обекта ще бъдат третирани при спазване на 
разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

6. За целите на стопанството ще се изгради торова площадка. 
7. Предвидени са мерки за спазване на санитарните норми при отглеждане на 

животните – дезинфекция и ограждане на имота. 
8. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 

експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда. 
 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 
ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и 
регенеративната способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение ще се осъществи в имот ПИ 038013, м. „Гюл Бунар“, 
землище с. Сираково, общ. Минерални бани, обл. Хасково.  

2. Имотът е собственост на възложителя с обща площ 11.851дка, с начин на трайно 
ползване животновъдна ферма. 

3. Разглеждания имот се намира в местността „ГЮЛ БУНАР“ при граници и съседи: 
използвани ливади - частна собственост и полски пътища – общинска собственост. 

4. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

 
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1. Предвид, че имотът е с НТП животновъдна ферма и към момента се ползва като 

такава, не се очаква разширението на инвестиционното предложение да доведе до 
увреждането и/или унищожаването на природни местообитания и местообитания на видове 
предмет на опазване в защитената зоната. 

2. Предвиденото разширение на инвестиционното предложение няма да доведе до 
нарушаване целостта и кохерентността на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, както и 
до увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване 
на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната.   

3. Не се очаква разширението на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на 
опазване в защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до 
момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

4. Не се очаква генерираните при реализация на разширението, вид и количества шум, 
емисии и отпадъци да надвишават значително същите съм момента, поради което няма да 
доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на 
безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитената зона. 

 
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 
процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 
предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на 
околната среда. 

2. Съгласно становище с изх. № РД-02-1798#1/16.12.2016 г. РЗИ – Хасково счита, че 
при спазване на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните ферми не би 
следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното 
предложение. Обектът не следва да попада в СОЗ съгласно изискванията на Наредба № 3 от 
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16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране и експлоатация на 
санитарно-охранителните зони на действащи водоизточници.  

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация 
не се очаква трансгранично въздействие. 

 
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 
1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 

уведомил писмено Община Минерални бани и кметство с. Сираково за своето инвестиционно 
предложение, а чрез тях и засегната общественост. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обява във местен 
вестник за мястото и срока на достъп, като за четиринадесет дневния срок не са постъпили 
възражения, мнения и становища. Предоставени са копия от информацията по Приложение № 
2 на кмета на Община Минерални бани и кметство с. Сираково. В резултат на извършеното 
оповестяване, в РИОСВ-Хасково са постъпили писма, както следва: 

- Община Минерални бани с писмо уведомява РИОСВ-Хасково, че на 02.12.2016 г. е 
осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен 
период не са постъпили възражения, мнения и становища. 

- Кметство село Сираково с писмо уведомява РИОСВ-Хасково, че на 01.12.2016 г. е 
осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен 
период не са постъпили възражения, мнения и становища. 
 

До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково няма постъпили други 
жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. 
 

 
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 
1. Дейностите на площадката да се извършват по начин, недопускащ 

разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. 
2. За отпадъчните води от обекта да се изгради водоплътна яма с подходящ обем. За 

почистването на изгребната яма да се сключи договор с оторизирано за такава дейност 
юридическо лице. 

3. Торохранилището да бъде изградено с непропускащи стени и изградено по начин, 
който да предпазва изтичането на торова маса.  

4. При реализация на разширението да не се уврежда и/или унищожава наличната в 
имота дървесна растителност. 

 
 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 
изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 
подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 
отговорността съгласно действащата нормативна уредба. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите 
на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било 
издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, 
възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по 
околна среда (РИОСВ-Хасково). 
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На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 
предложение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. 

 

 

 
ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково 
 
 

 
 
Дата: 19.12.2016 г. 
 
 
 


