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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 78 ПР/2017 г. 
 

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. 6 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 „Пасищно-оборно отглеждане на овце майки, закупуване на доилен апарат и 
преносима рампа за доене“ в УПИ – I – 496, кв. 55 по ПУП на с. Бисер, 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 

 
възложител: Д. Й. 

 
Кратко описание на инвестиционното предложение(ИП): 

Целта на инвестиционното предложение е пасищно-оборно отглеждане на овце 
(млечни) майки, закупуване на доилен апарат и преносима рампа за доене. Към момента 
овцете се отглеждат в село Лешниково, но животновъдния обект ще бъде преместен в село 
Бисер, като броя на отглежданите животни ще се увеличи с 28 броя, като общия брой ще 
достигне 135 броя овце майки и 3 броя други овце. Съгласно сключен договор за наем на 
недвижим имот за период от 10 години възложителят ще ползва временно и възмездно УПИ – 
I – 496, кв. 55 по ПУП на с. Бисер, общ. Харманли с площ от 1 780 кв.м. ведно с построените в 
имота жилищна сграда и стопанска постройка. С инвестиционното предложение не се 
предвижда изграждане на нови сгради, за отглеждането на животните ще се използва 
съществуващата стопанска сграда в имота, която е достатъчна като площ за отглеждане на 
предвиждания брой овце. 

Технологията за отглеждане на овцете включва зимен оборен период – от месец 
ноември до месец април и летен-пасищен период – от месец април до края на месец 
октомври. От началото на месец ноември до 20 януари протича последната част от 
бременността на животните и агненето. В помещението е осигурена закрита площ от 300 кв.м. 
Храненето ще се извършва, чрез двустранни хранилки. За напояване на животните ще се 
използва вода от съществуващ кладенец в имота. 
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Доенето на животните ще се извършва вътре в сградите, чрез доилен апарат и 
преносимата рампа за доене. 

В имота има обособен двор, където животните ще се пускат за разходка, когато се 
чисти обора. 

През зимния сезон, когато животните се отглеждат предимно в обора, по два пъти на 
ден ще се разстила слама на пода на помещението, което не позволява на отделянето на 
течна тор. Твърдата торова маса, образувана при престоя на животните в кошарата ще се 
събира на сухо и ръчно. След периода на обезвреждане ще се разнася върху ползвани ниви 
за наторяване от земеделски стопани. В имота има съществуваща торова площадка, където 
ще се съхранява тора.  

 
Инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на обект по 

Приложение № 2 (т. 1, буква „д“) от ЗООС, като се предвижда смяна на местоположението на 
животновъдния обект и увеличаване броя на отглежданите към момента животни, поради 
което съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия 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 УПИ І-496, кв.55 по плана за регулация на с. Бисер, общ. Харманли, в който се 
предвижда отглеждането на овцете 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 разположени до имота предмет на 
инвестиционното предложение са защитени зони BG0000578 „Река Марица” и BG0001034 
„Остър камък”, приети от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на природните 
местообитания.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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 цитираните защитени зони 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 разположените защитени зони 
BG0000578 „Река Марица” и BG0001034 „Остър камък”. 

 
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. Предвижданията на инвестиционното предложение са във връзка с второ плащане по 
подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на 
стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. 

2. Не се предвижда строителство в имота за реализация на инвестиционното 
предложение. 

3. Няма необходимост от изграждане на нова инфраструктура за функционирането на 
бъдещия обект. 

4. При експлоатацията на животновъдния обект, като отпадъчен продукт ще се генерират 
основно торови маси, които ще се използват за наторяване на земеделски земи.  
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5. Предвид характера на дейността, не се създават предпоставки за аварии с негативни 
екологични последици. 

6. 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, 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 УПИ – I – 496, кв. 55 по ПУП на с. 
Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково. 

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

3. Бъдещето ползване на обекта няма да окаже въздействие върху съседните територии и 
няма да затрудни режима на ползване и стопанисване, също така 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. Предвид, че имота, предмет на инвестиционното предложение е в регулационните 
граници на с. Бисер, не се очаква реализацията му да доведе до значително увреждане и/или 
унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в 
защитени зони BG0000578 „Река Марица” и BG0001034 „Остър камък”. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 
целостта и кохерентността на защитените зони, 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 защитените зони, 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 доведат до значително 
отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху 
предмета и целите на опазване в защитени зони BG0000578 „Река Марица” и BG0001034 
„Остър камък”. 

 
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. Направена е консултация с община Харманли по компетентност, по отношение на 
съответствието на инвестиционното предложение с Наредба №3 за реда и условията при 
отглеждане на животни в населените места на община Харманли. В определения срок за 
изразяване на становище от общината не са получени бележки, предложения или изисквания 
към инвестиционното предложение. 

3. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-1038#1/22.08.2017г. на 
основание предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда не се предполага риск за здравето на 
населението, като се уточнява, че: 

- Водата от сондажния кладенец да отговаря на изискванията на чл.4 (1) т.3 от Наредба 
№ 44, обн. ДВ. Бр. 41 от 2006 г. 
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- Обектът не следва да попада в СОЗ съгласно изискванията на Наредба № 3 от 
16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на 
санитарно-охранителните зони на действащи водоизточници. 

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация 
на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

5. 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. Бисер за своето инвестиционно 
предложение, а чрез тях и засегната общественост. 

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

- Община Харманли с писмо изх. № ОХ-17-863/07.08.2017 г. уведомява РИОСВ-Хасково, 
че е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като в изтеклия 14-
дневен период не са постъпили възражения, мнения и становища. 

- Кметство село Бисер с писмо изх. № 35/31.07.2017 г. уведомява РИОСВ-Хасково, че 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 жалби, 
възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. 
 

 
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 
1. Дейностите на площадката на овцефермата да се извършват по начин, недопускащ 

разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. 
2. При липса на канализационна система в населеното място е необходимо за 

отпадъчните води от обекта да се изгради водоплътна яма с подходящ обем. За почистването 
на изгребната яма да се сключи договор с оторизирано за такава дейност юридическо лице. 

3. Необходимо е изгребната яма и торовата площадка да бъдат изградени в съответствие 
със съществуващите нормативни изисквания. Същите трябва да бъдат водоплътни, без 
преливник и изградени по начин, който не позволява просмукване на отпадъчни води в 
подземни води.  

4. Торохранилището да бъде проверявано редовно и при откриване на дефекти да се 
предприемат незабавни действия за отстраняването им. 

5. Предвид съществуващите нормативни изисквания относно защита на водите от 
замърсяване с нитрати от земеделски източници, отпадъците от биологичен произход трябва 
да се съхраняват върху изолирани площадки – лагуни, торохранилища до момента на 
равномерното им разхвърляне върху обработваеми площи с цел подхранване на почвата. В 
тази връзка е необходимо да се спазват минималните срокове за съхранение, които са строго 
регламентирани и зависят от вида на оборската тор, като твърдият оборски тор трябва да се 
съхранява най-малко 6 месеца преди внасянето му в почвата. Също така е необходимо да се 
спазват периодите, през които разпръскването на торове е забранено. 
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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. 7 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. 8 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: 30.08.2017 г. 
 
 
 
 
 


