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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 115 ПР/2016 г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 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 изграждане на „Овцеферма за отглеждане на 200 броя овце-майки с 
обслужващи помещения и торова площадка” в имот № 018147, с. Българин, общ. Харманли, 

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: ДАНИЕЛА РУМЕНОВА ХРИСТОВА 

    

Кратко описание на инвестиционното предложение(ИП): 

Инвестиционното предложение е свързано с отглеждане на 200 броя овце-майки, за 
целта ще се изгради една сграда-ферма с РЗП 541.46 кв.м., като 340.78 кв.м. ще представлява 
помещение за отглеждане на животните, а в останалата част на сградата ще се обособят 
доилна зала и спомагателни помещения. Предвижда се овцете да се отглеждат на свободна 
паша. При лоши метеорологични условия овцете ще се хранят във фермата, като ще се 
поставят двустранни комбинирани за концентриран и груб фураж хранилки. За поенето ще се 
използват групови поилки с поплавък вътре в сградата, по дължината на стените и на 
дворчето за разходка.  

Предвижда се машинно доене на овцете в доилната зала. Предвидено е помещение за 
събиране и съхранение на млякото до предаването му за преработка. ПСМ трябва да отговаря 
на нормативната уредба за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на 
сурово мляко.  Предвидено е помещение за ел. табло с машинно отделение за разполагане на 
помпите контролиращи работата на доилната зала. 

Почистването на торовата маса от сградата ще е под формата на дебела несменяема 
постеля и ще се извършва един или два пъти годишно, като се изнася на предвидената за 
обекта торова площадка. 

Стрижбата на овцете ще се извършва механизирано със специални за тази цел 
подвижни електрически машинки на временно обособено за целта място. 

Имотът, където ще се изгради овцефермата ще бъде ограден изцяло с ограда. 
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Разглежданото инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д“ от 
Приложение № 2 на ЗООС и в съответствие с разпоредбата на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС 
подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
въздействието върху околната среда (ОВОС). 

 
Въз основа на представената от възложителя информация и направената справка се 

установи, че имот № 018147, с площ 7.740 дка, НТП нива в землището на с. Българин, общ. 
Харманли, в който се предвижда изграждане на овцеферма за отглеждане на 200 бр. овце-

майки с обслужващи помещения и торова площадка не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени 
зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най - близко разположена е защитена зона 

BG0000578 „Река Марица”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., 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 най - близко разположената защитена зона. 

 

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. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на овцеферма за отглеждане 

на овце-майки. Основните дейности свързани с отглеждането на овцете ще бъдат: хранене, 
поене, доене, почистване на тора, стрижба и къпане. 

2. По време на строителството първоначално ще се отдели хумусния хоризонт, който на 
следващ етап ще се използва за оформяне на ландшафта.  

3. Водоснабдяването на обекта може да се изпълни от съществуващо за имота сградно 
водопроводно отклонение съгласно писмо на „ВиК“ ЕООД-Хасково.  

4. Образуваните отпадъчни води ще бъдат предимно битови и ще се отвеждат в 
водоплътна изгребна яма, която ще бъде почиствана периодично от специализирана фирма 
на база сключен договор. 

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, като капацитетът на 
торището ще бъде съобразен с броя животни и очакваните количества торова маса и ще бъде 
с минимална площ 40.00 кв.м.  

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. 
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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 реализира в имот № 018147 в землището на с. 

Българин, общ. Харманли, обл. Хасково.  
2. Имотът е собственост на възложителя с обща площ 7.740 дка, с начин на трайно 

ползване нива. 
3. Разглеждания имот се намира в местността „ЮМРУК ТЕПЕ“ при граници и съседи: 

ниви - частна собственост и пасище-мера. 
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, характеристиките на инвестиционното предложение, не се очаква 

реализацията му да доведе до значително увреждане и/или унищожаване на природни 
местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 
целостта и кохерентността на близко разположената защитената зона, както и до увеличаване 
степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете 
предмет на опазване в нея.  

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на 
опазване в близко разположената защитена 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 реализацията и експлоатацията на инвестиционното 
предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите 
към момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, 
включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в 
близко разположената защитена 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-02-1643#1/18.11.2016 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 
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 Харманли и кметство с. Българин за своето инвестиционно 
предложение, а засегната общественост, чрез обява във вестник „Сакар нюз“. 

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

- Община Харманли с писмо изх. №ОХ-17-1889/02.11.2016 г. уведомява РИОСВ-
Хасково, че на 19.10.2016 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 Българин с писмо уведомява РИОСВ-Хасково, че на 03.10.2016 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. Торохранилището да бъде изградено с непропускащи стени и изградено по начин, 

който да предпазва изтичането на торова маса. 
 
 
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). 

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: 05.12.2016 г. 

 
 


