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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 8 ПР / 2012г. 

 
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, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната 
среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и представената писмена документация от инвеститора по 
приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 31 ал. 4 и ал.6 от Закон за биологичното 
разнообразие (ЗБР) и чл. 8, т. 2, 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 (ПМС 201/31.08.2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 
Януари 2011г.)  

Р Е Ш И Х 
 

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

предложение: “Преустройство на тютюносушилня в свинеферма”, което няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве. 

местоположение: УПИ V, кв. 69 по ПУП на с. Славяново, общ. Харманли, обл. Хасково 

   възложител: “Аркус 99” ООД, с адрес: гр. София, ул. “Н.Коперник” № 44 
    Булстат: 175020523 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда преустройство на съществуваща 
едноетажна сграда в свинеферма в УПИ V, кв. 69 по ПУП на с. Славяново, общ. Харманли, 
обл. Хасково. Сградата се намира в бившия стопански двор на селото и е с габаритни размери 
18.67/45.95 м. С преустройството се запазва съществуващото разпределение на сградата като 
цяло. Помещенията, които ще са нужни за обособяване за отглеждането на 25 бр. свине майки 
и до 250 броя прасета за угояване са: 

 Карантинно помещение; 

 Помещение с групови боксове за угояване; 

 Помещения с боксове за подрастваща група; 

 Помещение с боксове за сухостойна група; 

 Помещение с групови боксове за родилно; 

 Склад за фураж; 

 Санитарни помещения; 

 Стаи за персонала 
При реконструкцията ще бъдат предвидени решения за - индивидуално отглеждане на 

заплождащите се и бременни свине; повдигнати боксове за опрасване; сгради от типа  
„Веранда" за подрастващите прасета и свине за угояване. Предвидени са канали и "водна 
възглавница" за сухо почистване и събиране на торовата маса; поене от нипелни поилки и пр. 
Налага се изграждане на канали, монтиране на нови савачни устройства, полагане на 
изолации на стените и покривите и изцяло подмяна на оборудването за отглеждането на 
прасетата. Като се има предвид, че съвременните породи и хибриди свине са с завишени 
изисквания към условията на средата и храненето, става ясно, че без основен ремонт и 
модернизация на сградния фонд на фермата е невъзможно организирането на такова 
производство в нея. 
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Ще се извърши пълно възстановяване на пътната инфраструктура, пълна подмяна на 

вътрешните електрически инсталации (изкуствено осветление с интензивност 75-100 лукса на 
кв.м), пълна подмяна на водоснабдяването и канализацията на отходните води. Обекта ще се 
водоснабдява от водопровода на селото. 

Инвестиционното предложение попада в т. 1, д) на Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 
1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., изм. ДВ. бр.42 от 3 
Юни 2011г.) и съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на 
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС).  

Обектът за реализация на ИП не попада в защитени територии по Закона за 
защитените територии и не попада в защитени зони по Натура 2000. Най-близко 
разположената защитена зона е “Родопи-Източни” код BG0001032, за опазване на природните 
местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 

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: 

 
1. Инвестиционното предложение предвижда преустройство на тютюносушилня в 

свинеферма, капацитета на фермата за отглеждане на прасета е 25 бр. свине майки и 
до 250 броя прасета за угояване. 

 
2. Биологическите особености на свинете (къс естрален цикъл, полицикличност, 

многоплодност и пр.) дават възможност при определена организация от една свиня 
майка да се получат 2,3 - 2,4 опрасвания и 22 - 24 угоени свине годишно. Това се 
постига чрез ранно отбиване на прасетата на 28 дневна възраст и къс 
непроизводителен престой. 

 
3. Производствения процес ще бъде непрекъснат и ритмичен, като се заплождат 

определен брой свине (производствена група) непрекъснато, в строго определен ритъм 
/продължителност в дни/. В същата последователност и ритмичност се опрасват 
свинете, отбиват се прасетата, угояват се свинете и се предлагат за разплод или клане. 
Тази организация на производствения процес, гарантира непрекъснатост и ритмичност 
на производството през цялата година, рационално използуване на сградите и 
съоръженията, равномерно натоварване на трудовите ресурси и осигурява постоянен 
паричен поток. 

 
4. В зависимост от специфичните изисквания на свинете, се осигуряват подходящи 

условия на средата и хранене на всяка група - възрастова или физиологична. Това 
налага специализирано обзавеждане и поддържане на условията на средата. Целта е 
да се замени грижата за отделното животно с грижа за група животни с еднакви 
изисквания. Това от своя страна дава възможност за механизиране и автоматизиране 
на храненето, поенето и обслужването, както и най-ефективно поддържане на 
микроклимата в оптимални за дадената. 

 
5. По време на реализация на инвестиционното предложение не се предвижда използване 

на големи количества природни ресурси. За изграждане на обекта ще се използват 
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стандартни строителни материали (инертни материали, вода), а по време на 
експлоатацията ще се използва електрическа енергия и вода.  

 
6. Отпадъците, които ще се формират по време на строителството ще са незначителни, 

тъй като няма да се налага разрушаване или почистване на терена от съществуващи 
сгради и съораженияи и те ще се извозват на специална площадка определена от 
общинска администрация. По време на експлоатацията на обекта, предвид характера 
на застрояване ще се формират битови отпадъци, като същите ще се извозват на 
общинското депо за ТБО. 

 
7. Торовата маса, която ще се отделя при отглеждането на прасетата регулярно ще се 

преработва и извозва на полето за наторяване на земята, която възложителят 
обработва и получава необходимия фураж за изхранване на стадото. 

 
8. Теренът предмет на настоящата оценка е разположен в екологично чист район. 

Наблизо липсват големи източници на вредни емисии. Нивото на имисионно 
замърсяване на атмосферата е свързано основно с фоновото замърсяване и 
самопречистващата способност на средата, което до голяма степен се дължи на 
съществуващите в района горски масиви. Незначително замърсяване с прах ще има по 
време на застрояването, както и при експлоатацията на паркингиге, но то ще е с кратка 
продължителност. 

 
9. За реализирането на инвестиционното предложение не се предвижда добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 
строителство и третиране на отпадъчни води.  

 
10. Няма риск от замърсяване на околната среда, при нормална работа на обекта. За 

опазване на околната среда и намаляване на вредното въздействие са приети решения 
за поене, намаляващи до минимум разпиляването на вода, торовата маса ще се събира 
и съхранява в канали от типа "водна възглавница" и по тръбопровод не позволяващ 
просмукване торовата маса ще се довежда до циментови резервоари, където ще 
престоява минимум 5 месеца, след което ще се използва за наторяване. При аварийни 
ситуации са предвидени бързи мерки за нейното прекъсване/ при евентуални разливи 
на масла от МПС –та, ще се използват необходимите абсорбиращи реагенти/. Шум и 
вибрации не се излъчват от обекта. На обекта няма електромагнитни полета и 
радиоактивни лъчения. 

 
11. При спазване на всички изисквания за строителство и експлоатация на обекта не 

съществува риск от инциденти. 
 

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 бъде реализирано в бивш стопански двор или УПИ 

V, кв. 69 по ПУП на с. Славяново, общ. Харманли, обл. Хасково, имота е собственост на 
възложителя придобит чрез покупко продажба с НА № 123/17.12.2007г. 

 
2. За имота не се налага процедура по смяна предназначението на земите, съгласно чл. 

17 от Закона за земеделските земи.  
 

3. В границите на обекта и в  близост до него няма елементи от Националната екологична 
мрежа – защитени природни територии /национални и природни паркове, резервати и 
поддържани резервати, защитени местности и природни забележителности по Закона 
за защитените територии.  

 
4. Имотът не попада в защитена зона пo НАТУРА 2000, най- близката натура зона е 

“Родопи Източни” с код BG0001032 за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна.  В границите на площадката и в близост до нея няма обявени 
елементи на националната екологична мрежа по Закона за биологичното разнообразие 
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- защитени природни територии /национални паркове, резервати и подържани 
резервати, защитени местности и природни забележителности по Закона за защитените 
територии/. Не се засягат планински местности, съществуващи паметници на културата 
и територии със специфичен санитарен статут. 

 
5. Благоприятното природозащитно състояние на местообитанията и на целевите видове, 

предмет на опазване в зоната, както и структурата и целостта на зоната, няма да бъдат 
негативно променени, като не се очаква допълнително фрагментиране на природните 
местообитания, както и поява на кумулативен ефект в зоната. Корекцията ще се 
извършва в населеното място.  

 
6. Ще се извърши пълно възстановяване и подмяна на вътрешните електрически 

инсталации (изкуствено осветление с интензивност 75-100 лукса на кв.м), пълна 
подмяна на водоснабдяването и канализацията на отходните води. 

 
7. Не се налага изграждане или промяна на пътна инфраструктура тъй като такава 

съществува на терена.  
 

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. 

 
2. Най-близко разположената защитена зона е “Родопи-Източни” код BG0001032, за 

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

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

защитена зона, съгласно чл.15 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 (приета с ПМС 
№201/31.08.2007г.), преценката за инвестиционното предложение е, че реализацията 
му няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близко разположената 
защитена зона “Родопи-Източни” код BG0001032, тъй като не се очаква фрагментиране 
на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в 
зоната. 

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 
1. Не се очакват  кумулативни въздействия, свързани  с други планове, програми и 

проекти. Инвестиционното предложение се характеризира с ограничена за 
реализацията му площ. Не се отделят вредни емисии в почвите, водите и атмосферния 
въздух и не е свързано с генериране на отпадъци. Не е необходимо изграждането на 
нова инфраструктура.  

 
2. Не се очаква риск за човешкото здраве. За инвестиционното предложение е направена 

писмена консултация с РЗИ – Хасково (писмо изх. № ПД-42/09.01.2012г.), във връзка с 
чл. 7, ал. 2, т. 2 б от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС. В 
законоустановения срок не са получени забележки към така представената 
информация.  

 
3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката 
спрямо границите на Република България. 

 
4. Очаква се основно минимално и негативно въздействие общо върху компонентите на 

околната среда. 
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5. Продължителността е постоянна, но не се очаква значително въздействие върху 

компонентите на околната среда. 
 

6. Теренът предмет на настоящата оценка е разположен в екологично чист район. 
Наблизо липсват големи източници на вредни емисии. Нивото на имисионно 
замърсяване на атмосферата е свързано основно с фоновото замърсяване и 
самопречистващата способност на средата, което до голяма степен се дължи на 
съществуващите в района горски масиви. 

 

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

 
1. Възложителят е уведомил писмено кмета на град Харманли и кмета на с. Славяново, 

общ. Харманли с писма, а засегнатото население е уведомено, чрез публикация на 
обява на публично място в община Харманли и с. Славяново. Към момента на 
представяне на документацията в РИОСВ - Хасково не са изразени устно или 
депозирани писмени възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното 
предложение.  

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет.  

Настоящото решение 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. 
 

 

 

инж. Д. Илиев: 
Директор на регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 
 
 

 

 

Дата: 27.01.2012г. 


