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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 39 - ПР / 2014г. 
 

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 „Животновъден комплекс- за отглеждане на овце до 200 бр. “ в ПИ 038013, м. „Гюл Бунар“, 
земл. Сираково, общ. Мин.бани, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и 
човешкото здраве. 
 
Възложител: ИВАН ТЕНЕВ РАЕВ, с адрес на местоживене с. Минерални бани, п.к.6343, бул. Христо 
Ботев №1, бл.1, вх.Б,ет.4, обл. Хасково 
 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда изграждането на „Животновъден комплекс- за отглеждане на 
овце до 200 броя “, в ПИ 038013, м. „Гюл Бунар“, землище с. Сираково, общ. Минерални бани, обл. 
Хасково. Имотът е собственост на Иван Тенев Раев, съгласно Нотариален акт. №188/ 14.04.2014 год., 
Служба по вписванията Хасково- вх. Рег. № 2593/14.04.2014 год., Акт 167, том VIII, дело№1050/2014 год. 
Съгласно скица № Ф01068/25.04.2014г. от Общинска служба по земеделие  Минерални бани, земята на 
ПИ № 038013, в землището на село Сираково, община Минерални бани, област Хасково, с площ 11,851 
дка, е с начин на трайно ползване – използваема ливад. Настоящото инвестиционно предложение- 
изграждане на „Животновъден комплекс- за отглеждане на овце до 200 броя, 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. 

Овцете ще се отглеждат в закрито помещение и под навес. Предвижда се изграждането на една 
обща постройка със застроена площ от около 300 кв. метра. В постройката ще са разположени помещения 
за отглеждане на овцете и малките агнета, както и помещения за фураж. Допълнително ще бъдат 
предвидени помещения за съхранение на млякото, помещение за почивка, санитарен възел и други, 
съгласно предвидената дейност. Предвижданият капацитет на овчарника възлиза до 200 броя овце. 

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 до 200 броя ще бъде изградено торище, съгласно нормативните изисквания, където 
ще се събира оборския тор. След неговото изгниване той ще се използва от възложителя за наторяване 
на собствените му земи, върху които отглежда фуражни култури за нуждите на овчарника.
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Имота 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 0001031 “Родопи Средни”, 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 на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която 
инвестиционното предложение за изграждане на „Животновъден комплекс - за отглеждане на овце до 200 
бр.“ в ПИ 038013, м. „Гюл Бунар“, земл. Сираково, общ. Мин.бани, обл. Хасково 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 „Животновъден комплекс- за 
отглеждане на овце до 200 броя “, в ПИ 038013, м. „Гюл Бунар“, землище с. Сираково, общ. 
Минерални бани, обл. Хасково. В имот собственост на Иван Тенев Раев, съгласно Нотариален акт. 
№188/ 14.04.2014 год., Служба по вписванията Хасково- вх. Рег. № 2593/14.04.2014 год., Акт 167, 
том VIII, дело№1050/2014 год. 

2. Отглеждането на животните е съобразено с биологичните особености на вида, което налага 
създаването на оптимални условия за запазване на здравословното им състояние и за 
осигуряване на растежа и развитието на младите и получаване на качествена и висока 
продуктивност от възрастните. 

3. Овцете ще се отглеждат в закрито помещение и под навес. При отглеждането на овцете се спазва 
определена гъстота. На едно шиле са необходими 0,7 – 1 м2 площ от пода на помещението и 1-1,5 
м2 от двора. За възрастните овце тези изисквания са съответно 1 м2 и 1,5м2. Предвижда се 
изграждане на една обща постройка със застроена площ около 300 м2. В постройката ще са 
разположени помещения за отглеждане на овцете и малките агнета, както и помещение за фураж. 

4. Допълнително са предвидени помещение за съхранение на млякото, помещение за почивка, 
санитарен възел и други съгласно предвидената дейност. Подът ще бъде мек и топъл. 
Помещенията се почистват периодично. Овцете ще се отглеждат основно чрез пашуване през по-
голямата част от годината. Храненето им в овчарника ще става основно вечер и целодневно през 
зимата когато не е възможно да се извеждат на паша.  

5. Предвижданият капацитет на овчарника възлиза на 200 броя овце. Овцете ще се хранят и поят в 
помещенията или на двора. Хранилките за тях ще са комбинирани, едностранни или двустранни, с 
дължина 2-3м. Те трябва да осигуряват фронт на хранене 15-20 см за агнета и шилета 30-40 см за 
овцете майки. Поилките ще са автоматични или открит водопой,  с възможност за осигуряване на 
фронт за поене 5-10 с 

6. За съхраняването на твърдия и течен оборски тор са осигурени отделни съоръжения и площадки, 
които ще бъдат с водоустойчиво дъно, като бъдат предприети мерки за предотвратяване и 
изтичане на отпадъците извън тях.  
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7. Отпадните води ще се събират във водоплътна безоточна яма, която периодично ще се почиства 
и извозва до пречиствателно съоръжение. Към овцефермата ще бъде изградено торище, съгласно 
нормативните изисквания, където ще се събира оборският тор. След неговото изгниване той ще се 
използва от възложителя за наторяване на собствените му земи, върху които отглежда фуражни 
култури за нуждите на овчарника. Транспортният достъп до обекта ще се осигурява по 
съществуващ полски път, с който имота граничи. 

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

9. 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. 

10. Във фаза строителство не се очаква генерирането на твърди строителни и битови отпадъци. 
Смесените битови отпадъци се събират в контейнер и се извозват от специализирана фирма. По 
време на строителството не се очаква генерирането на течни отпадъци. Във фаза на 
експлоатация инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на 
производствени и опасни отпадъци, не е свързано с дейности, отделящи замърсени отпадъчни 
води.  

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 имотът с № 038013, местност „Гюл Бунар“, 
землище на с. Сираково, общ. Мин. Бани е с площ 11,851 дка и начин на трайно ползване – 
използваема ливада. Имотът се намира на около 700 метра от село Сираково и граничи с полски 
път. 

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: 
1. Площта на инвестиционното предложение попада в ЗЗ BG 0001031 “Родопи Средни”, за опазване 

на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на 
Министерски съвет.  

Преценката по чл. 15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от съществено 
отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитена зона BG 
0001031 “Родопи Средни”, за опазване на природните местообитания на дивата флора и 
фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет, поради следните 
мотиви: 

 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. 

 Не се очаква дейностите по инвестиционното предложение да доведат до значителна 
фрагментация на местообитания, поради характера на инвестиционното предложение и 
незначителната му площ спрямо тази на защитените зони, в които попада. 

 Характера на инвестиционното предложение, предполага, че генерираните при реализацията му, 
вид и количества шум, емисии и отпадъци да няма да променят съществено съществуващата 
ситуация, поради което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, включително 
значително увеличаване на безпокойство върху видовете предмет на опазване в защитените зони.   
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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 разглежданата акватория. 

4. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-1060/28.07.2014г. 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 
Минерални бани, кмета на с. Сираково, а засегнатото население е уведомено, чрез обява в 
община Мин. Бани и с. Сираково.  

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

8. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законоустановеният 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: 08.08.2014г. 
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