
  

 

 Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

           М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
                Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

 
Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 11 - ПР / 2015г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 
 

на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от 
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с ал. 3 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 по ОВОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение 
№ 2 към чл. 6, от Наредбата по 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: Изграждане на “Животновъдно стопанство” в ПИ 074012 землище с. Сеноклас, 
общ. Маджарово, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на 
видове и човешкото здраве. 
 
Възложител: Павлина Паунова Димитрова  

 
Характеристика на инвестиционното предложение:  

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на животновъдно стопанство в 
ПИ 074012, землище с. Сеноклас, общ. Маджарово, в което ще се отглеждат  180 бр. овце. 
Имотът е собственост на Павлина Паунова Димитрова, съгласно Договор № 4 и № 8 за 
покупко-продажба на частна общинска собственост между Кмета на община Маджарово и 
Павлина Паунова Димитрова от 23. 05. 2012г. Съгласно скица № Ф00219/24.03.2014г. от 
Общинска служба по земеделие  Минерални бани, земята на ПИ № 074012, в землището на 
село Сеноклас, общ. Маджарово е с площ 2,529 дка, и с начин на трайно ползване – нива. 
Изборът на инвеститора за реализиране на инвестиционното предложение в ПИ № 074012 в 
землище на село Сеноклас, общ. Маджарово е направен въз основа на собствени проучвания 
и компетентни предпроектни решения. 

Настоящото инвестиционно предложение - изграждане на животновъдно стопанство - за 
отглеждане на 180 броя овце, е съгласно Наредба № 19, чл.2, ал.2, т. 2- за строителство в 
замеделски земи, без промяна на предназначението им, в сила от 25.10.2012 год. 

Обектът ще заеме цялата площ на имота, възлизаща на 2.529 и ще включва: сгради  за 
отглеждане на животните; сграда за хората грижещи се за тях; сеновал, постройка или 
помещение за фураж, поилки и хранилки в двора; място за временно съхранение на тор и 
обеззаразяване, съобразено с капацитета на животновъдния обект и др. съоръжения съгласно 
спецификата на обекта; вътрешни пътища и открити площадки, зелени площи и др.  

Транспортния достъп до обекта ще се осъществява по съществуващата улична мрежа 
на с. Сеноклас, тъй като имота граничи от северозапад и юг с външната регулационна граница 
на селото.  

Електроснабдяването на обекта ще се извърши от мрежата на “ЕВН-България 
Електроразпределение” АД, КЕЦ Харманли от съществуващ стълб НН 4/4, извод 2 от ТП 2 с. 
Сеноклас, съгласно информация за ПУП № 1120861771/14.08.2014 г.   

Водоснабдяването се предвижда от съществуващо водопроводно отклонение за УПИ II-
242, кв. 6, с. Сеноклас, който е собственост на Възложителя, съгласно скица съгласувана с 
"ВиК" ЕООД Хасково.  
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  www.haskovo.riosv.com      Факс:         (+359 38) 60 16 11 
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За съхраняването на твърдия и течен оборски тор ще се осигурят отделни съоръжения 
и площадки, които ще бъдат с водоустойчиво дъно, като бъдат предприети мерки за 
предотвратяване и изтичане на отпадъците извън тях. Отпадните води ще се събират във 
водоплътна безоточна яма, която периодично ще се почиства и извозва до пречиствателно 
съоръжение. Към животновъдния комплекс- за отглеждане на овце ще бъде изградено торище, 
съгласно нормативните изисквания, където ще се събира оборския тор. 

Имотът в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите 
на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата 
на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - ЗЗ BG 0001032 
“Родопи Източни”, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета 
с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет 

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му 
с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 във 
връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 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, ДВ. Бр. 73/2007г. изм. и доп., ДВ бр. 94 от 
30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г) и същата е проведена през процедурата за преценяване 
на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение. 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 за 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 горецитираната защитена зона. 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т 1, д) на 
ЗООС и на основание чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, 
отразена в настоящото решение. 

 
МОТИВИ: 

 
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. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда изграждането на животновъдно 
стопанство  в  ПИ 074012, землище с. Сеноклас, общ. Маджарово за отглеждане на 180 
броя овце. Имотът  е собственост на възложителя съгласно Договор № 4 и № 8 за 
покупко-продажба на частна общинска собственост между Кмета на община Маджарово 
и Павлина Паунова Димитрова от 23. 05. 2012г. 

2. Животновъдно стопанство ще включва сграда за отглеждане на 180 бр. овце с 
обслужващи помещения, спомагателни сгради: сеновал, постройка или помещение за 
фураж, поилки и хранилки в двора и др 

3. При строителните работи почвата ще бъде утъпкана, предвижда се изземване и 
съхраняване на хумусния слой в рамките на имота и използването му при озеленяване; 

4. Ще бъде използвана наличната инфраструктура на района. Реализирането на 
предложението не налага необходимост от нова или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура. 

5.  Природните ресурси, които ще се използват за реализация на инвестиционното 
предложение са чакъл, пясък и др. инертни материали, а по време на експлоатацията – 
вода.  

6. По време на строителството – строителни отпадъци до 30 куб.м., ще се транспортират и 
депонират на място, определено от Община Маджарово.  

7. Торовата площадка за временно съхранение на торта е с капацитет за съхраняване на 
генерирания в стопанството оборски тор най-малко за 4 месеца (при пасищно 
отглеждане), като през този период протичат и завършват процесите на ферментация,  
минерализация, обеззаразяване и обезмирисяване на торовата маса. В случая се 
предвижда да се изгради бетонова торова площадка от водонепропусклив, 
сулфатоустойчив бетон, тристранно заградена с бетонни стени с височина около 0.6 м и 
наклон на дъното от 2.5-5° към канал, намиращ се по продължение на откритата страна 
на площадката, който отвежда течната торова маса, примесена с атмосферните води 



  

във водонепропусклива шахта с утаител за течната фракция, събираща течния оборски 
тор от торовата площадка. 

8. Съхранението на течния оборски тор ще се извършва в съоръжение или резервоар, 
специално изграден за целта. Капацитетът (обемът) му зависи от броя, вида на 
животните и от продължителността на периода на съхранение (най-малко 4 месеца) 

9. Характерът на извършваната дейност не предполага създаване акустичен дискомфорт 
и замърсяване компонентите на околната среда. 

10.  Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното 
предложение както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на 
отрицателните въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността 
от въздействие на инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. 
кумулиранe с други сходни предложения.  

11.  При правилна експлоатация на обекта, не се очаква замърсяване и дискомфорт на 
околната среда. Дискомфорт би могъл да се прояви при неправилно и некачествено 
управление и третиране на генерираните в обекта отпадъци, допущане на тяхното 
разпиляване и разливане в околното пространство. Други случаи, в който може да се 
очаква вредно влияние и дискомфорт на околната среда са аварийни ситуации, при 
които може които може да възникне пожар  и да бъдат нанесени поражения извън 
рамките на обекта. 

12. При нормална и правилна експлоатация на обекта, не се очаква възникване на 
инциденти 

 
 
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. Местоположението на животинският обект се намира в имот с № 074012, землище с. 
Сеноклас, общ. Маджарово 038013, с площ 2,529 дка и начин на трайно ползване – 
нива.  

2. Проектът ще се реализира на територията на имот - собственост на възложителя и 
няма отношение към сегашните или бъдещи планирани ползватели на земи в района, 
поради което не се налага и приспособяването им към площадката на проектираните 
обекти. 

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се 
очаква въздействие върху земеползуването и почвите в района.  

4. В резултата от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква въздействие 
върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. 

 
III.Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

 
Площта на инвестиционното предложение попада в обхвата на защитена зона ЗЗ BG 
0001032 “Родопи Източни”, за опазване на природните местообитания на дивата флора и 
фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет.  
След преглед на представената информация, на основание чл. 40, ал. 3 и критериите на чл. 
16 от Наредбата по ОС е направена преценка за вероятната степен на отрицателно 
въздействие, според която няма вероятност от значително отрицателно въздействие на 
инвестиционното предложение върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитена зона BG 
0001032 “Родопи Източни”  поради следните мотиви: 

 В имот с № 074012, землище с. Сеноклас с площ 2.529 дка с начин на трайно ползване 
– нива осма категория, липсва дървесна и храстова растителност /съгласно 
представената от възложителя информация/; 

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага загуба на площ от 
местообитания, фрагментация на местообитания или популации на видове и 
безпокойство на същите предмет на опазване  в горецитираната защитена зона; 

 Предвид фактическата обстановка в района на инвестиционното предложение не се 
очакват кумулативни въздействия от реализацията на предложението, които могат да 
окажат  въздействие върху защитената зона; 

 
 



  

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 
1. При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и 

ползването на съседни имоти, тъй като не се предвижда строителство на нови пътища 
или прекарване на други комуникации.  

2. Не се предвижда  приспособяване на допълнителни земи към съществуващата 
територия на обекта. 

3. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на 
инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглеждания 
имот.. 

4. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-1815/28.01.2015г. реализацията на 
инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие 
върху хората и тяхното здраве. 

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката 

спрямо границите на Република България. 
 

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
 

6. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на 
община Маджарово, кмета на с. Сеноклас, а засегнатото население е уведомено, чрез 
обява във вестник „Хасковска Марица” от 17. 10. 2014г.  

7. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез 
интернет станицата на община Маджарово в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от 
Наредбата по ОВОС. 

8. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законоустановения срок 
не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 

  
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 

капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по 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 по околна 
среда. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение на 
възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково своевременно, но не по-
късно от 14 – дни след настъпване на измененията. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-
процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра на МОСВ и 
Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му. 

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. 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
    

 
Дата: 05.02.2015г. 


