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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 48 ПР/2015 г. 
 

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 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 за “Изграждане на овцеферма за 720 броя овце с агнета” в поземлен имот № 
089013 ЕКАТЕ 59183, землище с. Пъстрогор, община Свиленград, област 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: “Грата Комерс” ЕООД, гр. Пловдив  

 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 
Предвижда се изграждане на животновъдна ферма за 720 броя овце с агнета, 

обслужващи сгради за свободно отглеждане /паша/ на дребен рогат добитък /овце/ в поземлен 
имот № 089013 ЕКАТЕ 59183, землище с. Пъстрогор, община Свиленград, област Хасково.  

Основен подобект в комплекса ще са сградите на овчарниците. Сградите ще са еднакви 
и ще са разположени двустранно на доилно - млечния блок. От овчарниците ще има директен 
достъп до доилното помещение, посредством врата. Ще се обособят чакалня за неиздоени 
овце, зона за доячите и зона за издоени овце. От доилната зала ще се влиза в 
административно - битовия сектор, който ще включва следните помещения: помещение за 
съхранение на млякото, съблекални за мъже и жени със санитарни възли и душове, стаи за 
почивка - 2бр., инсталационно помещение и канцелария. От източната страна на двата 
овчарника ще се обособят покрити площадки за съхранение на дневната дажба фураж за 
животните. Непосредствено до входа на комплекса ще бъде изградена сграда за ветеринарно 
обслужване и осеменително. В сградата ще се обособят две зони: зона за животни, 
включваща манипулационно помещение с изолатор и зона за персонал, включваща 
ветеринарен кабинет, аптека, стая за отдих на персонала и санитарен възел с душ. В 
северозападния край на имота ще бъдат разположени торохранилището и сеновалът, който 
ще представлява бетонова площадка с отворена метална конструкция. 

Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна 
инфраструктура. Имотът за реализиране на инвестиционното предложение се намира в 
близост до съществуващ селскостопански, полски път, преминаващ северно от имота и имащ 
връзка с пътя от с. Пъстрогор за гр. Свиленград. 

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. По смисъла на чл. 
93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-
Хасково.  
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Обхватът на предлаганите дейности 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 - BG0000212 „Сакар”, определена съгласно 
изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета от 

Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. и BG0002021 „Сакар”, определена 
съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед № РД-758/19.08.2010 г на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 72 /2010 г./. 

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. 81 от 15.10.2010 г.) 

и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС и отразена в настоящото решение.  

 

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. Овцефермата ще включва няколко самостоятелни подобекта, а именно: две сгради за 

720 овце с агнета; доилен - млечен и административно - битов блок; сеновал; сграда за 
ветеринарно обслужване и осеменително; торохранилище и баня за овце. 

2. Овчарниците ще са с размери 66.60м. х 30.43м., и ще бъдат изпълнени от метална 
конструкция, със стени и покрив от метални термопанели с дебелина 5см. Входовете за 
овце ще са шест броя, с размери 300 х 320см. За вентилация на сградата, особено през 
летния сезон е предвиден покривен фонар, който ще осигурява осветление с 
поликарбонат и вентилация посредством странично отваряне с Н=40см. 

3. Предвижда се изграждането на обслужващите сгради да са масивни. Фасадите на 
всички подобекти в овцефермата ще бъдат изпълнени от метални термопанели и 
алуминиева дограма. 

4. По време на строителството ще се ползва минимално количество инертни материали 
/пясък , чакъл/, цимент, арматурно желязо, вода, дървен материал и др. По време на 
експлоатацията ще се ползва ел.енергия от собствен източник – агрегат. Не се 
предвиждат други дейности, свързани с инвестиционното предложение например нов 
водопровод, добив или пренасяне на енергия. Обектът е предвидено да се захрани с 
вода от съществуваща площадкова водопроводна мрежа на съседния имот, който е 
собственост на възложителя, той е захранен от улична водопроводна мрежа, чрез 
отклонение 1" и има изградена водомерна шахта с водомер 3/4". 

5. Експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага отделяне и 
натрупване на производствени и опасни отпадъци. Отпадъчните води ще имат 
предимно битов характер. Инвестиционното предложение не предвижда значителни 
емисии на вредни вещества във въздуха. Емисиите, които ще се отделят от 
помещенията на овцефермата по време на експлоатацията на обекта ще попадат в 
атмосферния въздух посредством естествената вентилация на помещенията. 
Отделените емисии няма да доведат до промени в качеството на атмосферния въздух, 
тъй като бързо ще дифузират в пространството. При строителството ще се образуват 
незначителни количества строителни и битови отпадъци, които ще бъдат събирани и 
извозвани на място, определено от община Свиленград. По време на експлоатацията 
на овцефермата, като отпадък ще се формира основно тор, който след престой и 
угниване на определената торова площадка, ще се изнася на нивите за торене. 

6. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и 
дискомфорт на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще 
предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при 
строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на 
строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, 
локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да 



 3 

предизвика трайно въздействие върху населението на с. Пъстрогор, растителния и 
животинския свят. 

7. Известен риск от инциденти съществува при строителството на обекта. При вземане на 
необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на 
безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум. 

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 имот с №089013 ЕКАТЕ 59183, 

землище с. Пъстрогор, община Свиленград, област Хасково. 
2. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е собственост на 

възложителя с обща площ 26.749 дка, вид на територията по предназначение – за 
нуждите на селското стопанство. 

3. Реализирането на инвестиционното предложение за отглеждане на овце няма да 
доведе до изменение на качеството и регенеративната способност на природните 
ресурси. 

4. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се 
очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:  
Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че имотът, 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 защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0000212 

„Сакар”, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 
природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. и 

BG0002021 „Сакар” определена съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване 
на дивите птици, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010 г на Министъра на околната среда 
и водите /ДВ бр. 72 /2010 г./ 

Предвид разписаните в чл. 7 от Наредбата за ОС етапи на оценката е направена 
проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС и бе установено, че 

реализацията на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена 
зона BG0002021 „Сакар”, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010 г на Министъра на 
околната среда и водите /ДВ бр. 72/2010 г./. 

След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от 
Наредбата за ОС и критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен 
на отрицателно въздействие, според която горепосоченото  инвестиционното предложение 

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на 

опазване в защитени зони BG0000212 „Сакар” и BG0002021 „Сакар”, поради следните 
мотиви:  

 
1. Съгласно информацията предоставена от възложителя - приложение № 2 към чл. 6 от 

Наредбата за ОВОС, в имотът, където ще се реализира ИП липсва дървесна и храстова 
растителност. 

2. Реализацията на ИП не предполага загуба на площ от местообитания, фрагментация на 
местообитания или популации на видове и безпокойство на видове предмет на 
опазване в горецитираните защитени зони. 

3. Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се 
очакват кумулативни въздействия от реализация на ИП, които могат да окажат 
въздействие върху защитените зони. 

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. 
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2. Съгласно становище на РЗИ-Хасково с изх. № РД-02-704#1/22.05.2015 г., реализацията 
на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно 
въздействие върху хората и тяхното здраве. 

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

4. 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 кмета на община Свиленград, кмета на село Пъстрогор, общ. Свиленград, а 
чрез тях и засегнатото население за своето инвестиционно предложение. 

2. Възложителят е предоставил изготвената информация по приложение 2 на кмета на 
община Свиленград, кмета на село Пъстрогор, общ. Свиленград в изпълнение 
изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС.  

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. Торищната площадка да се изгради по начин, който да не позволява замърсяване на 
почвата или водоизточниците с водоплътни под и стени /стоманобетон или друг 
подходящ материал). 

2. Да се изградят отводнителни канавки около съоръжението за временно съхранение на 
торовите маси с наклон към канал с решетка за отцеждане на торовите и атмосферните 
води във водоплътна яма, с периодично изчерпване. 

3. За почистването на изгребната яма да се сключи договор с оторизирано за такава 
дейност юридическо лице. 

 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 
Настоящото решение за “Изграждане на овцеферма за 720 броя овце с агнета” в 

поземлен имот № 089013 ЕКАТЕ 59183, землище с. Пъстрогор, община Свиленград, област 
Хасково 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. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на регионалната инспекция  
по околната среда и водите град Хасково  
 

 

Дата: 09.06.2015г. 


