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Изх. №ПД-121/24.03.2015г. 

До 

Яйцепром АД 

бул. България №61 

гр.Кърджали 

 

ОТНОСНО: Модернизация на съществуваща птицеферма, чрез закупуване на ново оборудване 

за волиерно отглеждане на кокошки носачки в два броя сгради, в имот с № 076075, землище на 

гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали. 

 

Уважаеми г-н Владимиров, 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-121/13.03.2015г. на РИОСВ-Хасково за 

модернизация на съществуваща птицеферма, чрез закупуване на ново оборудване за волиерно 

отглеждане на кокошки носачки в два броя сгради, в имот с № 076075, землище на гр. 

Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, на основание чл.6а 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. 94 от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам 

следното: 

Модернизацията на съществуваща птицеферма, чрез закупуване на ново оборудване за волиерно 

отглеждане на кокошки носачки в два броя сгради, в имот с № 076075, землище на гр. 

Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за 

ОС.  

Модернизацията на съществуващата птицеферма включвахранилно-поилна система, която се 

състои от фуражен силоз тръби с шнек с прилежаща тръбна система задвижващи станция със 

сензор. Микроклимата в халетата ще се поддържа от интегрална система с компютърно 

управление. В системата са интегрирани следните елементи: фамилно автоматично гнездо; 

улейни хранилки; поилки от нипелен тип;  кацалки за почиване на птиците; въздушен канал за 

изсушаване на торовата маса.  

Имот с № 076075, землище на гр. Момчилград не попада в границите на защитени територии  

по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от 

Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до имота е разположена защитена зона 

BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на природните местообитания, приета с Решение на 

МС № 122/02.03.2007г.  (приблизително 1500 м.).  

Предвидените дейности по модерниацията и закупуването на оборудване за волиерно отглеждане 

на кокошки носачки за два броя сгради, намиращи се в имот с № 076075, землище на гр. 

Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали не очертават рамката за развитие на ново 

инвестиционно предложение по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Съобразно това, РИОСВ не 

намира основания предвидените дейности да се считат за изменение или разширение на дейност 

по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 на ЗООС, т.е. само тези дейности да доведат до значително 

отрицателно въздействие върху околната среда поради следните мотиви: 

1. Операторът „Яйцепром» АД, гр. Кърджали гр. Кърджали, бул. “България”, № 61 e притежател 

на Комплексно разрешително № 202-Н0-И1-А1/2013 г. за дейността «Инсталацията за 



интензивно отглеждане на птици – подрастващи за кокошки (ярки) и кокошки носачки, с 

капацитет 112 432 бр. места за птици»; 

2. Дейностите по инвестиционно предложение „Модернизация на съществуващ птицеферма, чрез 

закупуване на ново оборудване за волиерно отглеждане на кокошки носачки в два броя сгради ”, 

в имот с № 076075, землище на гр. Момчилград, ще се реализира в рамките на действащото 

комплексно разрешително и предвижда внердряване на високотехнологична система за хуманно 

отглеждане на кокочки носачки. Оборудването на сградата изцяло ще е оборудвана от фирма 

„Биг Дъчман“ Германия, чието оборудване отговаря на по прилагане на технология отговаряща 

на изискванията на НДНТ „вертикален“ ВАТ- Refernse Document on Best Available Teshnigues for 

Intensive Rearing of Roultru and Pigs. Juli 2003 (код ILF). 

Въз основа на всичко гореизложеното, няма основание да бъде провеждана процедура по реда 

на глава шеста от ЗООС.  

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното 

предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху най- 

близко разположената защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното 

инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо 

провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

РИОСВ обръща внимание, че „Яйцепром“ АД гр. Кърджали, като опертатор на комплексно 

разрешително и в изпълнение изискванията на чл. 125, ал. (1) т.1 от ЗООС е необходимо да 

информира ИАОС и МОСВ за модернизацията на съществуващ птицеферма, чрез закупуване на 

ново оборудване за волиерно отглеждане на кокошки носачки в два броя сгради, в имот с № 

076075, землище на гр. Момчилград, макар същата да не представлява промяна в работата на 

инсталацията за интензивно отглеждане на птици – подрастващи за кокошки (ярки) и кокошки 

носачки, но същата ще се реализира в имот № 076075, землище на гр. Момчилград и в рамките 

на действащо актуализирано комплексно разрешително № 202-Н0-И1-А1/2013г. 

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и 

подзаконови нормативни актове. 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да 

уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 
 


