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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 3 ПР/2017г. 
 

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 овчарник за отглеждане на кози в имот с № 
058079, землище с. Студена, общ. Свиленград, обл. Хасково“ няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 
популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 
 
възложител: З. Синапова 

 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на съществуващ овчарник за 
отглеждане на до 600 броя кози за мляко в имот с № 058079, землище с. Студена, общ. 
Свиленград, обл. Хасково. Предвижда се и продажба на ярета като допълнителен доход. 

За реализацията на инвестиционното предложение ще се извърши реконструкция на 
покрива на съществуваща масивна селскостопанска сграда – овчарник, който се състои от 6 
сгради: една основна - 870 м2, една за доилна зала - 118 м2, една за изхранване на ярета -115 м2, 
една за склад за фуражи, една за битови помещения - 51 м2 и една за склад груби фуражи - 94 м2. 
При реконструкцията ще се съборят старите покриви. За новите покриви ще се използват 
метални ферми и сандвич панели. Всички помещения са разположени в определена 
технологична  последователност. Ще се осигурят отделни  входове за постъпващи материали, за 
персонал и светла височина на обора – мин 3,10 м. Предвижда се и торова площадка за 
съхранение на тор с обем 212 м3. В овчарниците ще се изградят боксове за свободно групово 
отглеждане на кози майки (до 600 бр.) и подрастващи ярета, боксове за отбити ярета. 

Животните ще се отглеждат върху дълбока несменяема постеля, което предполага 
ежедневното внасяне на слама. Самата постеля ще се почиства 1-2 пъти годишно, предимно 
през пасищния сезон. Козите ще се отглеждат пасищно – оборно: 

 Оборен период /зимен/ - обхваща времето от началото на месец ноември до средата 
на месец април. 
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 Пасищен период /летен/ - обхваща времето от средата месец април до края на месец 
октомври. 

Храненето на животните във фермата ще става основно вечер и целодневно през зимата, 
когато не е възможно да се извеждат на паша. За целта са предвидени двустранни комбинирани 
хранилки, разположени на двора под навес с дължина 2-3 метра. 

Предвидени са групови поилки както в помещенията, така и в дворчетата за разходка на 
животните. Поилките са автоматични или открит водопой. Поилките трябва да осигуряват 
постоянен и неограничен достъп на животните с питейна вода. 

Боксът за яретата е с капацитет за 330 животни. Там те ще се отглеждат до 6 месечна 
възраст, след което ще се продават. Впоследствие сградата ще се използва за отглеждане на 
женски разплодни животни. Предвиден е годишен ремонт на стадото от 25 %. Помещението 
също ще е на дълбока несменяема постеля. 

Водоснабдяването на обекта ще се осъществи съгласно предварителен договор № П-2057 с 
„ВиК“ ЕООД – Стара Загора от водопровод със следните параметри: 

 Трасе: северно от имотите (приблизителното разстояние от същ. стоманен в-д Ø100 до 
същ. резервоар на бивш стопански двор е 500 м); 

 Диаметър и вид на тръбите: Ø100 мм – стомана; 
 Дълбочина на полагане: 1,30 м; 
 Свободен напор: Н ~ 120 м воден стълб. 
Електрозахранването на обекта ще се извърши съгласно предварителен договор 

4245337/17.05.2016г. с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД. 
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. 

Имотът за реализиране на инвестиционното предложение (ИП) не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на 
защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – ЗЗ BG0000212 „Сакар“, 
за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 
661/16.10.2007 г. на Министерски съвет и ЗЗ BG0002021 „Сакар“ за опазване на дивите птици, 
обявена със Заповед № РД - 758/19.08.2010 г.  

Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС, реализацията на ИП е допустимо спрямо режима 
на защитена зона BG0002021 „Сакар“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-
758/19.08.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.  

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 
горецитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие.  

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС 
и критериите по чл. 16 от Наредбата за ОС, 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, включително птици, предмет на опазване в защитена зона BG0000212 
„Сакар“ и защитена зона BG0002021 „Сакар“. 

 
 
 

МОТИВИ: 
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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, необходима е само 
нейната реконструкция.  

2. За реализиране на ИП не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 
3. По време на строителството ще се използват инертни материали, бетонови смеси, вода и 

дървесина. 
4. Торохранилището ще се изпълни от водоплътен бетон. 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. 

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

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, 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 с № 058079, в землището на с. 
Студена, общ. Свиленград, 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: 
овцеферма. 

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. ИП ще се реализира в биваша овцеферма в землището на с. Студена, което предполага 
липсата в него на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000212 „Сакар“ и 
защитена зона BG0002021 „Сакар“. 

2. Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете, 
предмет на опазване в зоните. 

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. 

2. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се 
очаква трансгранично въздействие. 

3. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-1831#1/27.12.2016г. на основание 
предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда при спазване на ветеринарномедицинските 
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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 Свиленград, Кметство село 
Студена, а засегнатото население – чрез обява във вестник „Хасковска Марица“. 

2. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на кмета на 
Община Свиленград и на кмета на село Студена, общ. Свиленград в изпълнение 
изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС. В тази връзка: 
 С писмо с изх. № И-7638/28.12.2016г. Oбщина Свиленград, 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 с изх. № 126/30.12.2016г. Кметство село Студена, общ. Свиленград, 
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. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ 
разпространението на миризми извън границите ѝ. 

2. При съхранение, товарене, разтоварване и транспорт на фуражи и други прахообразни 
материали да се вземат всички необходими мерки за недопускане образуването на 
неорганизирани емисии от прах и замърсяване на атмосферния въздух. 

3. Да се предвиди съхранението на торта в дъждовно време или под навес или да се 
осигури покриването им със слой полиетилен или друг непромокаем материал. 

4. 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. 

5. Да се сключи и изпълнява договор с ВиК дружество за предаване на отпадъчните води за 
пречистване в съществуваща ПСОВ. 

 
 
 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му обхват. 
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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: 16.01.2017г. 
 
 


