
Представено от ИВАН НАЙКОВ уведомление за „Изграждане на птицеферма за 
подово отглеждане на 2000 кокошки носачки в имот с идентификатор 77195.752.55 по КК 
на гр. Хасково“ 

 
Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 

9/07.01.2019г. относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията 
и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, 
обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 05.01.2018г.) РИОСВ – 
Хасково Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Целта на инвестиционното предложение е изграждане на птицеферма за подово 

отглеждане на 2000 кокошки носачки в имот с идентификатор № 77195.752.55, с площ от 
1747 кв.м., находящ се в землището на гр. Хасково, Източна Индустриална зона. В сградата 
ще има санитарен възел, помещение за окачествяване, помещение за съхранение, хладилна 
камера и камера за съхранение на СЖП. В границата на същият имот, на площ от 100 кв.м. 
ще се извършва и отглеждане на калифорнийски червеи. Тази дейност ще се осъществява 
върху бетонирана площадка. Червените калифорнийски червеи ще се отглеждат на открито в 
легла високи 35 см и широки 1 м. Хранят се на 10-15 дни с органични отпадъци, в случая тор 
от птицефермата. Оборският тор преди внасяне в леглата трябва да бъде добре навлажнен. В 
леглата се поддържа 75 – 80 % влажност, като се ръсят с вода, най-вече през лятото. 
Отделянето на червеите от биотора става, чрез отгребване на горния слой с храната и 
червеите и преместването им в ново легло. Това се повтаря последователно 2-3 пъти, до 
пълното изваждане на червеите. Следва изваждане на хумуса от леглата, който се разстила, 
за да изсъхне, пресява се и се съхранява в торби или на купчина в бункер. 

Водоснабдяването ще се извършва от съществуващ водопровод, част от мрежата на 
ВиК ЕООД гр. Хасково. Няма да се осъществява заустване на отпадъчни води при 
изграждането и дейността на птицефермата. Птиците ще се отглеждат на несменяема постеля 
от дървени стърготини и слама, която периодично ще се изнася. С тора ще бъдат захранвани 
калифорнийските червеи. Битово-фекалните води от санитарният възел ще се заустват в 
съществуваща канализация, част от канализационната система на ВиК ЕООД гр. Хасково. 

Така заявено 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. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие(ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че имот с идентификатор 77195.752.55 по КК на гр. Хасково, в който се предвижда 
изграждане на птицеферма за подово отглеждане на 2000 кокошки носачки не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както 
и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена 
до имота е защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с Решение № 
661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) 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, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта 
от извършване на ОВОС. 

Копие от писмото е изпратено до Община Хасково. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 15.01.2019г./ 


