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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 9 - ПР / 2015г. 

 
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 ОС) 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, Становище от РЗИ – Кърджали и Констативен протокол № 107/18.02.2014г. 
 

 
Р Е Ш И Х  

 
да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на нова птицеферма за пилета бройлери с капацитет до 25 000 броя в ПИ 046011 в 
землището на с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали“, което има вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. 
 
възложител: Тунджай Хасансабри Йълдъръм 
 
Кратко описание на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение е за изграждане на модерна птицеферма с максимален 
капацитет 25 000  броя пилета. Фермата ще се изгради в поземлен имот  № 046011 в землището на 
село Пчеларово, община Кърджали, област Кърджали, собстаеност на възложителя. 

Птицефермата ще се състои от eдна сграда  с площ от 1390  м2. за отглеждане на птици 
бройлери.  Сградата ще се изпълни с метална конструкция и термо панели, с подова настилка от 
шлайфан бетон. В птицефермата ще се отглеждат пилета  –  бройлери на възраст до 45 дни. В 
работните помещения ще се монтират необходимите системи за отглеждане на пилета–  
автоматизирана система за подаване на фураж, автоматизирана система за подаване на питейна вода, 
отоплителна система за поддържане на необходимата температура –  топловъздушен агрегат на твърдо 
гориво  , смукателни вентилатори  за поддържане на параметрите на микроклимата в помещенията.  Ще 
се обособят битови помещения за персонала и  други помещения,  в съответствие с ветеринарно  –  
хигиенните изисквания.  В единия край на сградата е предвидено помещение за инсталиране на 
системата за управление и наблюдение на процесите по отглеждане на птиците. 

 В птицефермата ще се обособи контролно-пропусквателен пункт с дезинфекционна зона за 
дезинфекция на транспортни средства и хора, както и съоръжение за временно съхранение на 
животински отпадъци. 

Методът по който ще бъдат отглеждани бройлерите е подово - върху дебела (дълбока)  сламена  
постеля разпределена върху цялата подова площ на животновъдната сграда.  Подовата настилка ще е 
шлайфан бетон.  Дълбоката постеля ще се застила след основно механично почистване и дезинфекция 
на помещенията. Застилането ще става преди зареждане на съответната партида птици. В дебелата 
постеля ще се развиват биологични процеси с отделяне на топлина. 

Всяко помещение ще се оборудва с хранилни, поилни и транспортни системи за фураж с 
автоматично регулиране на височината, вентилационна, охладителна и отоплителна система. Сградата,  
в която ще се отглеждат пилетата,  е с необходимата площ за отглеждане на този брой животни  –  16-
18 бр. / м2.  Съгласно референтните документи в тази област гъстотата на отглеждане  варира от 18 до 
24 броя птици. 
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Съгласно предоставената информация,  инвестиционното намерение не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии разнообразие и в обхвата на 
защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположени до 
обекта са защитена зона - BG 0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с Решение № 811/16.11.2010г. за 
опазване на природните местообитания (на около 6 км) и защитена зона BG 0001034 „Остър камък”, 
приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (на около 9 км). 
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.  

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, отразена с 
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: 

 Основно дейността е насочена към отглеждане на бройлери с капацитет до 25 000 броя в ПИ 
046011 в землището на с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали, свързано с генериране 
на отпадъчни продукти, предимно торови маси, източник на неприятни миризми. 

 Необходимо е да се оценят количествата отпадъци и отходи от продукцията, а също така и 
количествата неизползван фураж при изхранване на птиците, който попада на торовата 
постеля, като основен източник на емисиите на N, P, NH3 и НМЛОС. 

 В представената допълнителна информация и информацията по приложение 2 към чл. 93, ал. 
1, т. 1 от ЗООС не е отразен обхват на въздействието в географски район, засегнато 
население, населени места /наименование, вид, град, село, курортно селище, брой жители и 
др./. 

 При реализацията на птицефермата се очаква негативно въздействие с кумулативен ефект за 
живущите в с. Пчеларово, общ. Черноочене, в резултат на количествата торови маси 
генерирани от птицефермата и предвиденият за реализация кравекомплекс за отглеждане на 
250 броя крави за мляко и техните проплоди, предвиден за реализация в имот № 046012, 
землище на с. Пчеларово, общ. Черноочене и преценен с Решение за преценяване 
необходимостта от ОВОС № ХА-93-ПР/2013г. на РИОСВ Хасково. Въздействието се изразява 
най-вече в разпространението на неприятни миризми при временното съхранение и 
последващо третиране на торовите маси. 

 В т. IV, подточка 7 от информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС – 
„Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с 
предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни 
въздействия върху околната среда“, възложителят не предлага адекватни мерки, съобразно 
характеристиките на инвестиционното предложение, насочени към минимизиране на 
очакваните въздействия. 

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: 

 Изграждането на обекта ще се извърши в поземлен имот № 046011 с географски координати на 
центъра на имота ( F = 41° 48’01,424” , L = 25° 21’ 44,696” ), собственост на Тунджай 
Хасансабри Йълдъръм, според Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 39, 
то. I рег.№ 1506, нот. дело № 39 от 2013г. 
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 Отстоянието от действащият крайпътен комплекс  „Аста“ ЕООД е около 500 км от 
птицефермата, което налага приспособяване на същият към инвестиционното предложение, 
предвид количеството отпадъчни продукти и завишен поток на обслужващата техника.  

 По отношение на антропогените характеристики за разглежданата територия, същите ще се 
променят, като се урабнизира района имайки предвид, че същият към момента е отреден като 
замеделска територия( нива, храсти, пасище мера).  

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

 Изменението на ландшафта ще бъде пряко на територията отредена като земеделска и 
нейната смяна в урбанизирана. Основното въздействие върху ландшафта ще бъде с локален, 
визуално-естетически характер.  

 След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата по 
ОС и въз основа на чл. 15 и критериите по чл 16 от Наредбата по ОС, е направена преценка на 
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на 
опазване в горецитираните защитени зони поради следните мотиви: 

- ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 
- ИП не попада в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. 
- Най-близко разположените защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 са на 
голямо разстояние, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху тях. 
 

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

 Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-417#3/22.01.2015г. реализацията на 
цитираното инвестиционно предложение не предполага риск за здравето на населението.  

 Потенциалните въздействия в резултат от увеличаването на капацитета на свинефермата 
могат да се окачествят като постоянни във времето и с по-ярко изразено отрицателно 
въздействие при неблагоприятни метеоролични условиа – западни, северозападни и 
югозападни ветрове. 

 Процесите на изменение са естествено необратими и няма да съществува възможност за 
самоочистване и самовъзстановяване на ландшафтите. 

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

 Възложителят е уведомил за намерението си община Черноочене с писмо вх. № 94-00-
1879/20.11.2013г. и кметство с. Пчеларово, общ. Черноочене с вх. № 89/22.11.2013г. 
Засегнатото население е уведомено чрез обява в общината и кметството от 22.11.2013г. 

 В изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС за осигуряване на обществен 
достъп на изготвената информация по приложение 2, община Черноочене е уведомена с писмо 
вх. № 94-00-85/20.01.2014г., а кметство с. Пчеларово, общ. Черноочене с вх. № 7/20.01.2014г.  

 Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез интернет 
станицата на община Черноочене и на табло от кметство с. Пчеларово, общ. Черноочене, като 
в законоустановеният срок от 14 дни са постъпили възражения от: жителите на село Пчеларово, 
дружеството, «Алекс 92Т» ЕООД представлявано от Александър Тенчев Тенчев, дружеството 
«Закс-2002» ЕООД с управител Златка Делчева Латунова, дружеството «сити-груп-КБ» ООД, 
представлявано от Красимир Тенчев, дружеството «Аста» ЕООД представлявано от Димитър 
Димитров. Всички постъпили възражения са взети предвид при подготовката на настоящото 
решение. 
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VІ. По отношение изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 
(приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп. ДВ бр. 80/2009г., изм. и доп. ДВ бр. 29/2010г, изм. Доп. Дв. 
бр. 3/2011, изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) 
 
За провеждане на процедурата по ОВОС е необходимо да се предприемат следните 
действия: 
 

 В съответствие с разпоредбите на чл. 95, ал. 2 от ЗООС и чл. 10, ал. 1 от Наредбата по ОВОС е  
необходимо да изработи задание за обхвата на ДОВОС, което задание да съдържа 
информацията, посочена в чл. 10, ал. 3 от същата Наредба. 

 При изготвяне на заданието задължение на възложителя, съгласно изискванията чл. 9, ал. 1 на 
нормативната уредба е да организира провеждането на консултации, в т. ч. със 
специализираните компетентни органи на Министерство на здравеопазването или местните му 
структури (РЗИ Кърджали), засегнатата общественост, както и с РИОСВ – Хасково, след което 
да се изготви справка за извършените консултации, с мотивите за приетите и неприети бележки 
и препоръки - чл.9, ал.5 от Наредбата за ОВОС.  

 Информацията получена при консултациите да се използва при изработване на заданието. На 
основание чл.10, ал.5 възложителят задължително провежда консултация по изработеното 
задание с компетентният орган по околна среда.   

 
 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 
капацитет.  
 
 
  
инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
 
 

 
 
 
Дата: 30.01.2015г. 


