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Изх. №ПД-107/03.05.2017г. 
 
 
До 
ДМДС 
 
ОТНОСНО: Увеличаване капацитета на съществуваща овцеферма в УПИ ХIV и ХV- 45 в 
кв. 1, село Браница, общ. Харманли. 
 
 
Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-107/12.04.2017г. на РИОСВ-Хасково за 
инвестиционно предложение за увеличаване капацитета на съществуваща овцеферма в 
УПИ ХIV и ХV- 45 в кв. 1, село Браница, общ. Харманли, на основание чл.6а, т.2 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 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 
30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Увеличаването капацитета на съществуваща овцеферма в УПИ ХIV и ХV- 45 в кв. 1, село 
Браница, общ. Харманли, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно представената информация инвестиционното предложение има за цел 
увеличаване капацитета на съществуваща животновъдна ферма за свободно отглеждане 
/паша/ на овце в УПИ ХIV и ХV- 45 в кв. 1, село Браница, общ. Харманли. В момента в 
стопанството се отглеждат 96 броя овце. Предвижда се броят на животните да нарастне с 24 
бр. овце. Овцете се отглеждат пасищно - оборно. Почистването на овцефермата е сухо 
ръчно почистване. Доенето на животните ще се извършва ръчно. Торовата маса ще се 
събира в торохранилище с водонепропусклив под и стени, а след угниване ще се използва 
за наторяване на собствени земеделски земи. От обекта се ще формират само битово-
фекални отпадъчни води, които ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма, която ще се 
почиства периодично. Не се предвижда изграждане на инсталация за концентрирано 
животновъдство, както и прилагане на промишлени технологии на хранене и отглеждане на 
животни, поради което дейностите, предвидени за реализация в инвестиционното 
предложение не могат да бъдат отнесени към т. нар. „интензивно животновъдство“. 

УПИ ХIV и ХV- 45 в кв. 1, село Браница, общ. Харманли не попадат 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 BG0000212 „Сакар” приета с Решение на МС № 661/16.10.2007г. за опазване на 
природните местообитания.    

Във връзка с гореизложеното, така заявеното инвестиционно предложение и предвидените 
в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 
1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/. Няма основание 
предвижданите дейности да се смятат и за изменение или разширение по смисъла на чл. 93, 
ал. 1, т. 2 от ЗООС, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната 
среда, поради следните мотиви: 
-стопанството е съществуващо, предвижда се само увеличаване на броя на животните; 



 

 

-за реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда извършването на 
строителни дейности; 
-не се предвижда промяна в начина на отглеждане на овцете; 
-обектът е със съществуващо водоснабдяване и електроснабдяване; 
-не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура; 
-от обекта не се формират промишлени отпадъчни води. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на дейностите, 
при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона 
BG0000212 „Сакар”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 
заявените дейности, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане 
на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.   

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 
необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 
закони и подзаконови нормативни актове. 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 
обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен 
да уведоми незабавно РИОСВ за промените. 
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