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Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я  
Министерство на околната среда и водите 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 51 - ПР / 2013г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда 

 
на основание чл. 93, 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 Закона 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 за ОС), 
представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6 от 
Наредбата по ОВОС и по 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 овчарник за 300-500 овце в имот № 013036, землище 
на с. Колец, община Минерални бани, област Хасково”, което няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, природни 
местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве 
 

възложител: «ХИЛАЛ 59» ООД,  
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 
 
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на овчарник за 300-500 овце в имот 
№ 013036, с площ 8,866 дка, в местност „Ясаците стопански двор”, землище на с. Колец, 
община Минерални бани, област Хасково.  
Имотът е собственост на «Хилал 59» ООД, село Миладиново, община Кърджали съгласно 
Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - № 086 том 01 рег.№ 0790 дело № 
044 от 2013 г., Служба по вписванията Хасково – вх.рег.№ 726 от 0502.2013 г., акт. № 50 том 
ІІІ дело № 288/2013 гобор  
Овцете ще се отглеждат в закрито помещение и под навес. Предвижда се изграждане на 
една обща постройка със застроена площ около 800-1000 м2. В постройката ще са 
разположени помещения за отглеждане на овцете и малките агнета, както и помещение за 
фураж. Допълнително ще бъдат предвидени помещение за съхранение на млякото, 
помещение за почивка, санитарен възел и други съгласно предвидената дейност. Подът 
трябва да 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. Овцете ще се хранят и поят в помещенията или на двора. Хранилките за 
тях са комбинирани, едностранни или двустранни, с дължина 2-3м. Поилките ще са 
автоматични или се предвижда открит водопой, с възможност за осигуряване на фронт за 
поене 5-10 см. Предвижданият капацитет на овчарника възлиза на 300-500 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 овчарника ще бъде изградено торище, съгласно нормативните изисквания, 
където ще се събира оборския тор. След неговото изгниване той ще се използва от 
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възложителя за наторяване на собствените му земи, върху които отглежда фуражни култури 
за нуждите на овчарника.  
Водоснабдяването и електрозахранването на овчарника ще се извърши от съществувашата 
инфраструктура в района. Транспортния достъп до имота е по ІV класен път, с който имота 
граничи. 

 
 
 
 

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14   Директор:  (+359 38)   66 46 08 
  www.haskovo.riosv.com     Факс:      (+359 38) 60 16 11 
  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg     Телефони: (+359 38)   60 16 14 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на Закона 
за опазване на околната среда (т.1, д) и подлежи на преценяване на необходимостта от 
ОВОС. 

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и 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. с Постановление № 
227 от 7 октомври 2010г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за 
съвместимост и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от 
ОВОС и 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: 
 

 Според представената информация за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда изграждане на 
овчарник за 300-500 овце в имот № 013036, в местност „Ясаците стопански двор”, 
землище на с. Колец, община Минерални бани, област Хасково. Площта на имота е 
8.866 дка и е собственост на възложителя. 

 Предвижда се изграждане на една обща постройка със застроена площ около 800-
1000 м2. В постройката ще са разположени помещения за отглеждане на овцете и 
малките агнета, както и помещение за фураж. Допълнително ще бъдат предвидени 
помещение за съхранение на млякото, помещение за почивка, санитарен възел и 
други съгласно предвидената дейност 

 Предвид естеството на дейността не възниква необходимост от изграждане на 
съпътствуваща инфраструктара. Ще бъде използвана наличната инфраструктура на 
района.  

 По време на строително-ремонтните работи на обекта не се предвижда използуване 
на природни ресурси, освен стандартни строителни материали (бетон, арматурно 
желязо, хоросан, изолационни материали и др.). Няма да се влагат инертни 
материали, свързани с негативни промени в околната среда при териториите от 
където се изземват. По време на строителството на инвестиционното предложение 
ще бъдат използувани инертни материали, вода и дървесина. 

 Към овчарника 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. 

 Не се очаква експлоатацията на проекта да оказва отрицателно въздействие върху 
околната среда, при правилна експлоатация и поддръжка на обекта и правилно 
управление на генерираните отпадъци.  
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 Строителните и битови отпадъци ще се събират разделно и ще се извозват 
периодично на съответните депа за строителни и битови отпадъци.  

 По време на строителството и експлоатацията са предвидени мерки - при евентуално 
възникване на разлив на опасни за околната среда течности /гориво, масло и др./, 
същите ще бъдат посипани с пясък или дървени трици до попиването им и 
своевременно ще бъдат отстранени от терена. Няма рискови фактори водещи до 
увреждане на здравето на персонала на обекта и респективно не се очакват 
неблагоприятни въздействия върху здравето на населението в района. 

  
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: 
 

 Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с № 013036, с площ 8,866 
дка, в местност „Ясаците стопански двор”, землище на с. Колец, община Минерални 
бани, област Хасково.  

 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. 

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

 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: 

Преценката по чл.15 от Наредбата по ОС е че няма вероятност от съществено 
отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху най-близката ЗЗ „Родопи 
Средни” BG 0001031, поради следното: 

1. ИП предвижда изграждане на овчарник в имот с НТП «затревена нива»; 
2. Съгласно предоставената информация, ИП не попада в границите на защитени 

територи по ЗЗТ; 
3. Теренът на изграждане на овчарника не попада в териториалния обхват на защитени 

зони по НАТУРА 2000. Най-близко разположена е защитена зона “Родопи Средни” BG 
0001031, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, 
приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет; 

4. 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 горецитираната близко разположена защитена зона;  

5. Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се 
очакват кумулативни въздействия, които могат да окажат въздействие върху 
близкоразположената защитена зона; 

 
IV Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 

 Териториалният обхват на въздействие ще бъде в рамките на разглеждания терен. 

 Реализацията на инвестиционното предложения не предполага да предизвика поява 
на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве; 

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, не е свързано с емисии във въздуха, водите и почвите.  

 Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта и ще бъде постоянно. 
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V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:  
 

Възложителят е уведомил за намерението си община Минерални бани и кметство с. 
Колец, засегнатото население е уведомено, чрез вестник „Хасковска Марица” бр. 53 от 
15.03.2013г. Към момента на представяне на документацията по Приложение № 2 към чл. 6, 
ал. 9 от Наредбата за ОВОС в РИОСВ Хасково, в община Минерални бани и кметство с. 
Колец не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу 
реализацията на инвестиционното предложение. До подготовката на настоящето решение в 
РИОСВ – Хасково не са постъпили жалби или възражения срещу инвестиционното 
предложение.  

 
 
 
 

  Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му капацитет.  

Настоящото решение за „Изграждане на овчарник за 300-500 овце в имот № 013036, 
землище на с. Колец, община Минерални бани, област Хасково”, 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. 

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, до 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 осъществяването на 
инвестиционното предложение. 

 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
 
 
 
Дата: 10.05.2013г. 


