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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 27 ПР/2013г. 
 

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, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон 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 по ОВОС) и 

представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата 

по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становище от РЗИ - Хасково 
 

РЕШИХ 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: 

„Реконструкция и разширение на съществуваща свинеферма за увеличаване производствения  

капацитет на готовата продукция – угоени прасета и изграждане на допълнителна площадка за 

разполагане на транспортни средства, материали, подвижни съоръжения и др. свързани с нуждите 

и дейността на свинеферма „Мони Мес” ЕООД“, в имоти с №№ 010006, 107001, местност „ТЕРС 

ДЕРЕ“, землище на с. Клокотница, общ. Хасково, което няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, природни местообитания, 

популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве. 

 

възложител: „МОНИ МЕС” ЕООД гр. Хасково 

 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция и разширение на 

съществуваща свинеферма с цел увеличаване производственият капацитет на готовата продукция 

– угоени прасета. В момента капацитетът на свинефермата е: свине-майки - 173 скотоместа, нерези 

-5 скотоместа, категория – свине за угояване - 792 скотоместа и категория – подрастващи - 480 

скотоместа.  

Предвиждат се следните инвестиции, целящи оптимизиране и модернизиране на 

производствения процес. Ще бъдат построени две нови сгради. Едната сграда е за майки - условно 

бременни, бременни, ремонтни майки, нерези, майки – кърмещи и подрастващи прасета. За целта 

се осигуряват 36 индивидуални бокса и 15 групови бокса за бременните майки За нерезите се 

осигуряват 3 индивидуални бокса. Втората сграда е за угояване на прасета. Сградите ще са водо и 

топло изолирани. Технологията на отглеждане е върху скаров под с водна възглавница. 

Ремонтните и бременни майки – над 30 дневна бременност ще се отглеждат в групови боксове по 

6 бр. в бокс. Заплождащите се и условно бременни ще се отглеждат в индивидуални боксове. 

Кърмещите майки – в индивидуални боксове с фиксатори заедно с бозайниците. Всеки бокс 

локално се затопля с инфрачервена лампа. Кърмещите майки се обезпечават с 3 родилни 

отделения с 12 бокса. Подрастващите прасета са в 4 отделения с по 10 бокса. Във втората сграда 

ще се изградят 72 групови бокса по 12 прасета в бокс – за угояване. Храненето ще е автоматично 

командвано от компютри. Ще има и дозиращи хранилки. Поенето е също автоматизирано – с 

биберонни поилки. Микроклиматът ще се осигурява чрез изкуствена вентилация – система от 



 2 

датчици, вентилатори и клапи, автоматично задействани от компютърна система. На прасетата им 

се осигурява 11 часов светлинен ден по европейски изисквания. Система от канали и шлюзове ще 

отвеждат тора в пластмасова съществуваща лагуна с обем около 2000 куб. м, която периодично се 

изпомпва и извозва. 

Съществуващата свинеферма се намира в имот с № 010006, землище на с. Клокотница, 

общ. Хасково. С предвиденото разширение ще се използва цялата площ на имот № 010006. 

Имотът позволява производствените сгради да се увеличат с около 1000 м
2
, като съществуващата 

инфраструктура се запази и ще се извършат само СМР на едноетажни производствени сгради. С 

това капацитетът на свинефермата би се вдигнал с приблизително 50 %. На намиращия се в 

близост имот № 107001, който е с начин на трайно ползване «нива», възложителят предвижда на 

същия да бъде сменен статута в "урбанизирана територия", с цел ползването му за допълнителни 

площи свързани с дейността на свинефермата намираща се в ПИ 010006. След смяна статута на 

имота, площа му ще се използва за разполагане при нужда на транспортни средства, материали, 

подвижни съоръжения и др. свързани с нуждите и дейността на свинефермата на „Мони Мес” 

ЕООД. 

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по 

смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. Най – близко разположената ЗЗ е “Родопи Средни” BG 0001031 за 

опазване на природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски 

съвет. Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с 

предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда 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.посл. изм. Доп. 

Дв. бр. 94/2012) и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от 

ОВОС и отразена в настоящото решение. След преглед на предоставената документация и на 

основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена 

преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според коята инвестиционното 

предложение за: „Реконструкция и разширение на съществуваща свинеферма за увеличаване 

производствения капацитет на готовата продукция – угоени прасета и изграждане на 

допълнителна площадка за разполагане на транспортни средства, материали, подвижни 

съоръжения и др. свързани с нуждите и дейността на свинеферма „Мони Мес” ЕООД“, в имоти с  

№№ 010006, 107001, местност „ТЕРС ДЕРЕ“, землище на с. Клокотница, общ. Хасково, няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 

популация и местообитания на видове, предмет на опазване в близката защитена зона. 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т 1, д) на ЗООС и на 

основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.  
 

 

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: 

 

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното 

предложение предвижда реконструкция и разширение на съществуваща свинеферма с 

цел увеличаване производственият капацитет на готовата продукция – угоени прасета. 

Ще бъде изградена и допълнителна площадка за разполагане на транспортни средства, 

материали, подвижни съоръжения и др. свързани с нуждите и дейността на свинеферма 

„Мони Мес” ЕООД“. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имоти с 

№№ 010006, 107001, местност „ТЕРС ДЕРЕ“, землище на с. Клокотница, общ. Хасково. 
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2. Технология на  отглеждане е боксово отглеждане. Адаптацията на новозакупените 

майки, които са на възраст 160 дни – се извършва в групови боксове за 30 – 45 дни. 

Заплождането се извършва в индивидуални боксове, където престояват 30 дни. Групата 

ще бъде от 12 свине майки. Заложено е да се заплождат 2,2 пъти в годината. 

Заплождането става изкуственно със семенен материал добит и обработен в 

лабораторията на фермата. След установяване на бременноста майките се преместват в 

групови боксове и престояват там 79 дни след което се настаняват в родилното 

помещение. Предвижда се от една майка да се отбият минимум 10 прасенца. Отбитите 

малки, които са достигнали 7-8 кг. се преместват в помещенията за подрасване. Там 

престояват 60 дни, и достигат 35-40 кг. След това се преместват във втората сграда за 

угояване. Там престояват 75 дни и достигат жива маса 105 кг. С достигане на тези 

килограми те са готови за  транспортиране в кланица.  

3. След предвидените инвестиции целящи оптимизиране и модернизиране на 

производствения процес, капацитетът на свинефермата ще се увеличи с около 50% или 

местата за отглеждане на свине за угояване ще достигнат до около 1908.  

4. Строителните отпадъци получени в процеса на строителство ще се извозват на 

посоченото от Общината депо. Площадката ще се благоустрои с подходящи настилки и 

озеленяване и ще се огради с подходяща ограда. 

5. За водоползване се предвижда собствен тръбен водоизточник, за ползването на който е 

започнала процедура в БД Пловдив по промяна на титуляр в разрешително № 

31520162/29.10.2009г. издадено на „Елис” ООД. С рег. индекс ПВ-01-1/02.01.2013г. е 

внесена документация от „Мони Мес” ЕООД в БД Пловдив за изменение, удължаване и 

промяна на титуляра на по-горе цитираното разрешително. 

6. Не се предвижда промяна на пътната инфраструктура. 

7. Микроклиматът се осигурява чрез изкуственна вентилация – система от датчици, 

вентилатори и клапи, автоматично задействани от компютърна система. Храненето и 

поенето също е автоматизирано.  

8. Система от канали и шлюзове ще отвеждат тора в пластмасова съществуваща лагуна с 

обем около 2000 куб.м, който е достатъчен да поеме течната и твърда торова маса и след 

предвижданото разширение и модернизация. След 6-месечен престой и хомогенизиране, 

отделената твърда маса/тор се предлага на фермери, след сключване на договори и се 

използва за наторяване. Отделената течна маса периодично се изпомпва. 

9. В РИОСВ – Хасково не са постъпвали други инвестиционни предложения за 

разглеждания район. Предвид характера и местоположението на предлаганата дейност за 

изпълнение на инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че площадката 

на обекта е съгласувана с РЗИ – Хасково и са взети мерки за намаляване на 

отрицателните въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността 

от въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. 

кумулиранe с други предложения.  

10. Рисковите фактори за възникване на инциденти при експлоатацията на обекта ще се 

сведат до минимум при спазване изискванията на действащите към момента правила и 

нормативи, касаещи безопасността и правилното функциониране на площадката.  

 

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 № 010006, землище на с. 

Клокотница, общ. Хасково. Имотът е собственост на възложителя, съгласно нот. акт за 

продажба № 027 от 08.11.2012г. За реализиране на инвестиционното предложение ще 

бъде използван и намиращия се в близост имот № 107001, землище с. Клокотница, общ. 

Хасково който е с начин на трайно ползване «нива», също собственост на възложителя. 

Възложителят предвижда на същия да бъде сменен статута в "урбанизирана територия", 
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за разполагане при нужда на транспортни средства, материали, подвижни съоръжения и 

др. свързани с нуждите и дейността на свинефермата на „Мони Мес” ЕООД. 

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите площадки, поради което не се 

очаква въздействие върху земеползването и почвите в района;  

3. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение, 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. Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в 

обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-

близко разположената защитена зона е “Родопи Средни” с BG 0001031 за опазване на 

природните местообитания. 

2. Предвид характера на ИП, както и обстоятелството, че не попада в границите на 

защитена зона, съгласно чл.15 от Наредба за ОС,  при реализацията му няма вероятност 

от отрицателно въздействие върху най-близко разположената  защитена зона, поради 

следните мотиви: 

 ИП ще се реализира извън територията на защитени зони, поради което не се 

очаква пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания и 

местообитания или популации на видове, предмет на опазване в тях. 

 Предвид фактическите обстоятелства в района на ИП не се очакват кумулативни 

въздействия върху най-близко разположената защитена зона.  
 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, 

вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде в 

рамките на разглежданите площадки.  

2. Разглежданият обект не е източник на шум, вибрации и вредни лъчения над 

допустимите хигиенни норми, не се очаква промяна в състоянието на повърхностните и 

подпочвените води.  

3. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-378/11.03.2013г., реализацията на 

инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие 

върху хората и тяхното здраве.  

4. Обособяването на площадките не предполага трансгранично въздействие. 

5. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на 

обекта. 
 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

 

Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на 

Община Хасково с писмо № 53 М-117-2/14.02.2013г., кметство с. Клокотница с писмо изх. № 

7/14.02.2013г., а засегнатото население е уведомено, чрез обяви на таблата в общината и 

кметството. Към момента на представяне на документацията по Приложение № 2 към чл. 6 от 

Наредбата за ОВОС в РИОСВ Хасково, в община Хасково, кметство с. Клокотница, както и 

след обявяване на същата на интернет страницата на възложителя 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.  
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 Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет.  

 Настоящото решение за „Реконструкция и разширение на съществуваща свинеферма 

за увеличаване производствения  капацитет на готовата продукция – угоени прасета и 

изграждане на допълнителна площадка за разполагане на транспортни средства, 

материали, подвижни съоръжения и др. свързани с нуждите и дейността на свинеферма 

„Мони Мес” ЕООД“, в имоти с  №№ 010006, 107001, местност „ТЕРС ДЕРЕ“, землище на 

с. Клокотница, общ. 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: 12.03.2013г. 


