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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 130 ПР/2016г. 
 

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

 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, 
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) и 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, както и получено становище от РЗИ 
– Хасково 
 

Р Е Ш И Х 
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Реконструкция на съществуващ краварник и изграждане на обслужващи 
помещения и съоръжения“ в имот с № 074009, в землището на с. Остър камък, общ. Харманли“ 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, 
природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 
 
възложител: Пламен Николов 

 
 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на съществуващ краварник и 
изграждане на обслужващи помещения и съоръжения в имот с № 074009, в землището на с. 
Остър камък, общ. Харманли. Предвижда се свободно групово отглеждане на 56 броя крави за 
месо върху дълбока несменяема постеля. Кравите ще се отглеждат свободно групово върху 
дълбока несменяема постеля. Полезната използваема от животните площ в сградата за 
отглеждане на животни е 339,42 м2. Кравите имат възможност за достъп до дворче за разходка. 
Сградата има навес със зона за хранене, която представлява ясла, хранителна платформа и 
торова пътека, която всъщност е дворчето за разходка. Ограждението на дворчето за разходка е 
от тръби, като се предвижда височина мин. 120 см. 

Фермата ще бъде оградена с постоянна ограда с височина 150 см. На входа на фермата са 
предвидени дезинфекционна площадка за транспортни средства с дължина от 700 см и с 
дълбочина на ваната за дезинфекционен разтвор 30 см и дезинфекционна площадка за хора, 
представена от пътека с дължина 80 см, вход за животни. 

Основните производствени процеси, свързани с експлоатацията на обекта ще бъдат 
механизирани. Храненето на животните ще се извършва с концентрирани (зърнени) и груби 
фуражи - люцерна, сено, слама, силаж и др. Залагането на фуражите ще се осъществява ръчно, 
два пъти през деня - сутрин и вечер. Храненето на животните ще е съобразено с тяхната 
възраст, физиологично състояние и начин на отглеждане. Предвидено е хранене с основна 
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дажба и допълнително раздаване на комбиниран фураж, според физиологичното състояние на 
животните. Осигурен е свободен достъп на животните до чиста питейна вода. Поенето ще се 
извършва от групови водопойни корита снабдени с поплавък, който да регулира нивото на 
водата в поилките. Поилките трябва да осигуряват постоянен и неограничен достъп на 
животните с питейна вода. Те ще се разположат вътре в сградата и на дворчето за разходка, под 
навеса. Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от селищната водопроводна мрежа. За 
отделената от животните торова маса и последващото й съхранение и обеззаразяване е 
предвидено торохранилище за твърд тор. 

Обработването на копитата на кравите със специални ветеринарномедицински препарати и 
медикаменти ще се извършва в дезинфекционна вана за копита, която може да бъде поставена 
до вратите, водещи към дворчето за разходка или на входа на фермата. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на  т. 1, буква „д“ от Приложение 2 на 
ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение 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 на направената справка се 
установи, че имот № 074009, с площ 2,871, НТП кравеферма в землището на с. Остър камък, 
общ. Харманли, в който се предвижда реконструкция на съществуващ краварник и изграждане 
на обслужващи помещения и съоръжения не попадат в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на  защитена зона 
BG0001034 „Остър камък“, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на 
природните местообитания.  

Инвестиционното предложение за реконструкция на съществуващ краварник и изграждане 
на обслужващи помещения и съоръжения в имот № 074009, с площ 2,871, НТП кравеферма в 
землището на с. Остър камък, общ. Харманли попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от 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 за реконструкция на съществуващ 
краварник и изграждане на обслужващи помещения и съоръжения в имот № 074009, с площ 
2,871, НТП кравеферма в землището на с. Остър камък, общ. Харманли, няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона. 

 
 

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. Сградата, в която ще се отглеждат животните е съществуваща, но е необходима цялостна 
реконструкция. Ще се изградят следните обслужващи помещения: стая за охрана и стая 
за почивка на персонала, баня и санитарен възел, склад за материали и втори склад за 
фураж. 

2. За реализиране на ИП не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 
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3. Торохранилището ще се изгради от вонедопропускливи под и стени. Обемът му е 
определен от вида и броя на животните, от продължителността на оборния период на 
отглеждане, от ефективността на използване на средствата за механизация, също и от 
необходимата степен на узряване на торовата маса преди тя да се внесе в почвата. С 
изграждането и въвеждането на торохранилището в експлоатация ще се постигне: 

 съхраняване на торовата маса, за да могат да протекат процесите на 
ферментация и минерализация; 

 съхраняване на торовата маса в периода, когато съществува забрана за внасяне 
на азотсъдържащи торове в почвата – от 1 ноември до 15 февруари; 

 съхраняване на торовата маса в периода, когато климатичните условия са 
неблагоприятни – дъжд, сняг, замръзване на почвата и не е възможно извозването и 
оползотворяването на торовата маса. 

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

5. 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, съществуващо ползване на 
земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 
способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот № 074009, в землището на с. 
Остър камък, общ. Харманли, собственост на възложителя. 

2. Избраният имот за реализация на инвестиционното предложение е съотносим с 
предложената дейност, предвид разположението му и начина на трайното му ползване: 
кравеферма. 

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, поради което не се очаква 
въздействие върху земеползването и почвите в района. 

4. Предвид характера на дейността, не се очаква негативно влияние върху регенеративната 
способност на природните ресурси в разглеждания район. 

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

1. Предвид НТП на имота, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да 
доведе до увреждане и/или унищожаване на природни местообитания предмет на 
опазване в защитена зона BG0001034 „Остър камък“. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване целостта 
и кохерентността на защитена зона BG0001034 „Остър камък“, 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 реализацията 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 реализацията на инвестиционното предложение, вид и 
количества шум, емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно въздействие, 
включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на 
опазване в защитената зона, спрямо първоначалното състояние. 

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

1. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие върху 
компонентите на околната среда и здравето на хората. 
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2. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се 
очаква трансгранично въздействие. 

3. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-1718#1/08.12.2016г. на основание 
предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда при спазване на ветеринарномедицинските 
изисквания към животновъдните ферми, не би следвало да има риск за човешкото здраве 
при реализиране на инвестиционното предложение, като се уточнява че: 

3.1. Обектът не следва да попада в санитарно – охранителни зони съгласно 
изискванията на Наредба № 3 от 16.10.2000г. 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. 

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 за инвестиционното си предложение Община Харманли, Кметство село Остър 
камък, а засегнатото население – чрез обява във вестник „Сакар нюз“. 

2. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на кмета на 
Община Харманли и на кмета на село Остър камък, общ. Харманли в изпълнение 
изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС. В тази връзка: 
 С писмо с изх № ОХ-17-1913/09.11.2016г. Oбщина Харманли, уведомява РИОСВ - 

Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС на информационното табло в сградата на общината за 14 - 
дневен срок, не са постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото 
инвестиционно предложение. 

 С писмо Кметство село Остър камък, общ. Харманли, уведомява РИОСВ - Хасково, 
че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС на информационното табло в сградата на кметството за 14 - 
дневен срок, не са постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото 
инвестиционно предложение. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановеният срок 
не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
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. Водоплътната яма за отпадъчни води да отговаря на изискванията за изграждане на 
водонепропусклива изгребна яма, с необходимата хидроизолация, с достатъчен обем за 
акумулиране на определеното количество отпадъчни води. Съоръжението да се 
поддържа в добро състояние и да се осъществява периодична проверка и ремонт при 
необходимост. 

3. Да се сключи и изпълнява договор с ВиК дружество за предаване на отпадъчните води за 
пречистване в съществуваща ПСОВ. 
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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. Д. ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция по 
околната среда и водите - Хасково 
 
 
Дата: 22.12.2016г. 
 
 
 


