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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 21 ПР/2017 г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда 

 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 
ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), 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 
(Наредбата за ОС), въз основа на представената писмена документация от възложителя по 
приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и 
становище от РЗИ-Хасково  

 
Р Е Ш И Х 

 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на птицеферма за кокошки - носачки, за производство, 
съхранение и дистрибуция на яйца, на едро и дребно”, в имот № 777007, с. Сусам, общ. 
Минерални бани, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на 
видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве 

 
възложител: „ЕМ ЕНД ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

 

Кратко описание на инвестиционното предложение(ИП): 

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на птицеферма за интензивно 
отглеждане на кокошки носачки за производство, съхранение и дистрибуция на яйца на едро и 
дребно с капацитет 37 500 места за птици. За целта ще се изгради една сграда с дължина 
69.00 м, ширина 15.40 м и височина 4.75 м. В имота ще се обособят две зони: бяла и черна.  

В бялата зона ще бъде разположена сградата за отглеждане на птиците, командните 
табла на отделните системи, стая за почивка на персонала, сортировъчно помещение, в което 
яйцата се категоризират, маркират и кашонират, склад за съхранение на яйцата при t º +5 
+18ºC, склад за опаковъчни материали.  

На границата между бяла зона и черна зона ще има разположен ветеринарно-
санитарен филтър, който е единствения вход към бялата зона, силоз за комбиниран фураж, 
трупосъбирателен пункт - стая за аутопсия и съхранение на трупове при подходяща 
температура с вход от към бяла зона и шубер за изнасяне към черната зона.  

В черната зона ще са разположени пропусквателен пункт, който представлява 
дезинфекционна площадка за транспортни средства с дължина не по-малко от 7.00 м и с 
дълбочина на ваната за дезинфекционен разтвор не по-малка от 0.30 м, дезинфекционна 
площадка за хора, която се състои от дезинфекционна пътека с дължина не по-малка от 0.80 м 
и мивка с приспособления за измиване и дезинфекция на ръцете. 

Храненето на носачките ще се осъществява, чрез тролейна хранилка. Броят на 
храненията за деня ще се регулира от компютър по предварително зададена програма, с 
помощта на часовников механизъм.  
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Поенето ще се осъществява от поилна система тип “нипелна“ снабдена с нипели, 
позволяващи свободен достъп на всяка птица до тях. Поилната система е снабдена с 
медикатор за автоматично подаване и смесване на медикаменти или витамини при 
необходимост. Количеството вода необходимо за една птица на ден е 0.350 l. 

Микроклиматът в сградата ще се регулира напълно автоматично в зависимост от 
външната температура, температурата в сградата и относителната влажност. 
Вентилационната система (вентилаторите) ще бъде разположена по напречната дължина на 
сградата, а по дължина на сградата ще са разположени въздухопроводни /входни/ клапи за 
чистия въздух /пад кулинг/. Вентилаторите и клапите са изчислени така, че да осигуряват 
достатъчно чист въздух за птиците. Капацитетът на вентилаторите и площта на всички 
въздухопроводни клапи е съобразена с вентилационните норми за кокошки носачки. 

Цялата система за събиране на яйца ще бъде автоматизирана и свързана със система 
за управление. Системата ще бъде представена от ленти, които са разположени по цялата 
дължина на клетковите батерии, чрез тях яйцата ще се придвижват до вертикален елеватор, 
който ги поема от отделните етажи и отвежда до гъвкав конвейер, доставящ яйцата до 
машината за сортиране на яйца. 

Генерираният от птиците тор ще се извежда автоматично от сградата с помощта на 
торови ленти, разположени под всеки етаж на клетковите батерии. Изнасянето на тора ще 
става автоматично, като от лентите под клетките ще попада на напречна линия и оттам ще се 
извежда извън сградата с помощта на наклонен транспортъор. Изнасянето на тора от сградата 
ще се извършва 2-3 пъти седмично. Полученото количество торова маса, ще се използва 
единствено за земеделски нужди в частни стопанства.  

При евентуална липса на желаещи за получената от птиците във фермата торова маса 
е предвидена торова площадка /съоръжение за съхранение на торовата маса/ в границите на 
имота на птицефермата, капацитета на която ще е съобразен с броя на птиците, отделеното 
от тях количество торова маса и възможният срок на съхранение. 

Водоснабдяването на фермата ще се извърши от селищната водопроводна мрежа. От 
обекта няма да се генерират производствени отпадъчни води. Формираните битово – фекални 
отпадъчни води от санитарните помещения ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. 

 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д” 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.  

Имотът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но 
попада в обхвата на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с Решение 
№ 661/16.10.2007 г. за опазване на природните местообитания. Няма данни за наличие на 
природни местообитания в имота предмет на инвестиционното предложение.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 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.) 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. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на 
представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното 
предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на 
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение 
за изграждане на птицеферма за кокошки - носачки, за производство, съхранение и 
дистрибуция на яйца на едро и дребно в имот № 777007, с площ 15,089 дка, НТП др. 
селскостопанска територия в землището на с. Сусам, общ. Минерални бани, няма вероятност 
да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове предмет на опазване в защитена зона BG0001031 „Родопи 
Средни”. 
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М О Т И В И: 
 

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. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на птицеферма за 
отглеждане на кокошки носачки за производство на яйца с капацитет 37 500 места за птици. 

2. Строителство ще бъде стандартно монолитно, като сградата ще бъде с размери 
дължина 69.00 м, ширина 15.40 м и височина 4.75 м. 

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се 
очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. Площадката за извършване на 
дейността по инвестиционното предложение ще бъде оградена с ограда с височина 1.50 м. от 
всички страни. 

3. При експлоатацията на животновъдния обект, като отпадъчен продукт ще се 
генерират основно торови маси, които ще се използват единствено за земеделски нужди в 
частни стопанства. При невъзможност за своевременното предаване на генерирания от 
птиците тор на земеделски производители, той ще се съхранява на торовата площадка, която 
ще се изгради в същия имот. Торохранилището ще разполага с обем, достатъчен да покрие 
нуждата на фермата за минимум 6 месеца. То ще бъде с непропусклива бетонова основа. За 
целта ще бъде изготвен план за оползотворяване на органичните отпадъци и времето за 
изкарването на торовата маса от производственото помещение.  

4. За реализиране на ИП не се налага изграждане на нова или промяна на пътната 
инфраструктура, обслужването на обекта ще се осъществява по съществуващ полски път. 

5. Предвид характера на дейността, не се създават предпоставки за аварии с негативни 
екологични последици. 

6. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 
експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда. 
 

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 номер 777007 в местността 
„КАРАДЖОВ КАМЪК“ в землището на с. Сусам, общ. Минерални бани, обл. Хасково.  

2. Имотът е собственост на възложителя с обща площ 15.089 дка, с начин на трайно 
ползване друга селскостопанска територия. 

3. Разглеждания имот не попада в район на водоизточници за питейно-битово 
водоснабдяване и в граници на учредени санитарно-охранителни зони. Съгласно 
представения картен материал, върху територията няма наложени забрани и ограничения. 

4. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

 
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1. Предвид, че имотът е с НТП др.селскостопанска територия и в него няма установени 

местообитания не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
увреждане и/или унищожаване на природни местообитания предмет на опазване в защитена 
зона BG0001031 „Родопи Средни”. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 
целостта и кохерентността на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, както и до 
увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на 
биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната, предвид 
местоположението на имота.  

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на 
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опазване в защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до 
момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

4. Не се очаква генерираните при реализацията на инвестиционното предложение, вид 
и количества шум, емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно въздействие, 
включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в 
защитената зона. 

 
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 
процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 
предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на 
околната среда. 

2. Съгласно становище с изх. № РД-02-1797#1/28.12.2016 г. РЗИ – Хасково счита, че 
при спазване на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните ферми не би 
следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното 
предложение. Обектът не следва да попада в СОЗ съгласно изискванията на Наредба № 3 от 
16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране и експлоатация на 
санитарно-охранителните зони на действащи водоизточници.  

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация 
не се очаква трансгранично въздействие. 

 
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 
1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 

уведомил писмено Община Минерални бани и кметство с. Сусам за своето инвестиционно 
предложение, а засегната общественост, чрез обява в местен вестник. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обява във местен 
вестник за мястото и срока на достъп, като за четиринадесет дневния срок не са постъпили 
възражения, мнения и становища. Предоставени са копия от информацията по Приложение № 
2 на кмета на Община Минерални бани и кметство с. Сираково. В резултат на извършеното 
оповестяване, в РИОСВ-Хасково са постъпили писма, както следва: 

- Община Минерални бани с писмо уведомява РИОСВ-Хасково, че е осигурен 
обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период не 
са постъпили възражения, мнения и становища. 

- Кметство село Сусам с писмо уведомява РИОСВ-Хасково, че е осигурен обществен 
достъп до информацията по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период не са 
постъпили възражения, мнения и становища. 
 

До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково няма постъпили други 
жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. 
 

 
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 
1. Дейностите на площадката на птицефермата за кокошки носачки да се извършват по 

начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената 
площадка. 

2. Да се прилагат техники за разстилане на торта, които значително намаляват 
емисиите. 

3. Дейностите, извършвани на площадката, да се осъществяват по начин, недопускащ 
предизвикване на шум в околната среда. Нивото на шум в помещението, в което се отглеждат 
кокошките да не надвишава 80 dB, като се избягва постоянният или внезапният шум. 
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4. Торохранилището да бъде проверявано редовно и при откриване на дефекти да се 
предприемат незабавни действия за отстраняването им. 

5. Птичият тор да не се съхранява в близост до водни обекти (повърхностен или 
подземен). Разстоянието до тях трябва да е най-малко 20м. 

6. При натрупване на купчини птичи тор да се предвиди съхранението им в дъждовно 
време или под навес, или да се осигури покриването им с един слой полиетилен или друг 
непромокаем материал. 

7. При съхранение на птичи тор по възможност да се извършва сушене и гранулиране с 
последващо оползотворяване, чрез полагане в почвата за по-бавно и по-пълно отделяне на 
хранителните вещества. 

8. За отпадъчните води от обекта да се изгради водоплътна яма с подходящ обем. За 
почистването на изгребната яма да се сключи договор с оторизирано за такава дейност 
юридическо лице. 

9. Труповете на умрели птици да се предават на екирисаж, при кризисна ситуация това 
да става на места определени от Община Минерални бани по реда на Наредба № 22 от 
10.02.2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на 
продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, 
регистрирани в РВМС. 

 
 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 
изискванията на 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. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите 
на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било 
издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, 
възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по 
околна среда (РИОСВ-Хасково). 

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 
предложение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. 

 

 

 
За Директор РИОСВ: 
(инж. Л. Дайновски)  
(Съгласно заповед № 3/15.01.2016 г.  
на Директора на РИОСВ – Хасково) 
 
 

 
 
Дата: 28.02.2017 г. 
 
 
 


