
 
Представено от Лилян Атанасов уведомление за инвестиционно предложение за: Стопанство 

/обори/ за угояване на телета и агнета за месо с кланичен пункт към него в ПИ № 04128.91.4 в 

землището на село Бисер, община Харманли 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД - 793/16.06.2020г. 

относно горепосоченото, внесената допълнителна информация към уведомлението с вх. № ПД-

793/04.08.2020г и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 

Август 2019г.), Ви информираме за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на стопанство за угояване на телета и 

агнета с кланичен пункт към него. Имотът е с площ 2392м2 и начин на трайно ползване „нива“. 

Предвижда се стопанството да бъде разположено върху цялата площ на имота. Върху тази площ ще се 

разположат два обора за угояване: 

- Обор за угояване на телета (32бр.) 

- Обор за угояване на агнета (100бр.) 

Житовните ще се отглеждат свободно. Ще бъде изграден навес, където животните ще се приютяват 

при неблагоприятни метеорологични условия. Навесът ще е с площ от 196м2. Предвижда се изграждане 

на ясли за хранене на животните. Оборът ще бъде бетониран за по лесно почистване от фекалии и 

урина. Торта ще се събира на торова площадка в имота, която ще е на по-ниско ниво от обора. На този 

етап не се предвижда изграждане на торохранилище. Оборската тор ще се извозва и предава на клиенти, 

занимаващи се с отглеждане на калифорнийски червеи, за което ще бъдат сключени договори с такива 

производители. На входа на стопанството се предвижда да бъде изградена дезинфекционна площадка за 

животните и за транспортните средства. Цялото стопанство ще бъде оградено с ограда. 

Към стопанството ще бъде играден и кланичен пункт. Пунктът ще бъде разположен на площадката 

и ще е със застроена площ от 80-90м2. Някои от животните ще се угояват в стопанството, като след 

определен период от време до достигане на определено живо тегло, ще се колят на място в кланичния 

пункт. Предвижда се всяка седмица да се колят по 2 телета и 12 агнета. 

За гледачите на животните ще бъде изградена постройка около 60 м2 – жилищна част, включваща 

спалня, кухня и санитарен възел. За изхранването на животните ще се използва царевица, слънчогледов 

шрот, люцерна и сено. Разнасянето на храната ще става с фуражораздаващо ремарке. В имота и между 

постройките ще бъдат изградени обслужващи пътища за лесен и удобен достъп. 

Водоснабдяването на имота ще се осъществи от уличен водопровод с тръби ПЕВП Ø90мм., чрез 

изграждане на сградно водопроводно отклонение, съгласувано с експлоатационното дружество „ВиК“ 

ЕООД – Хасково. В имота ще бъде иградена водомерна шахта с монтиран водомерно-арматурен възел. 

Заустването на отпадъчните води ще се изпълни в изгребна яма, изградена в имота.  

Има представено писмо с изх. № ОХ-05-1531-(1)/22.07.2020г. от община Харманли, че има 

съгласувани имоти с БДИБР Пловдив, които ще бъдат предоставени при необходимост за загробване на 

принудително умъртвени животни. 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация бе 

изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на становище 

относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид полученото в РИОСВ - Хасково 

становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на Басейнова дирекция „Източнобеломорски 

район“ с изх. № ПУ-01-473(3)/18.08.2020г., което е приложено към настоящото писмо за съобразяване, 

инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на 

околната среда при спазване на условията, посочени в становището. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7, буква „е“ 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. 

Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 82, 

ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се развият и други 

свързани с основния предмет на оценка спомагателни или поддържащи дейности, те също ще се 

включат в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на Приложение № 

1 или № 2 от ЗООС. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че 

имот с идентификатор 04128.91.4 по КК на с.Бисер, общ.Харманли, в който се предвижда изграждане на 

обори за угояване на телета и агнета 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 



 2 

2000. Най-близко до имота (приблизително 430 м.) е разположена защитена зона BG0001034 „Остър 

камък”, приета от МС с Решение № 221/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.  

Така представено, инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка 

съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, 

ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.  

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Харманли, Кметство село Бисер и БД 

Източнобеломорски район - Пловдив. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 19.08.2020 г./ 


