
 
Представено от ЗП Силвия Чокова уведомление за инвестиционно предложение за: 

Изграждане на птицеферма за отглеждане на 5000 броя кокошки носачки, помещение за 

сортиране и съхранение на яйца, КПП с дезинфекционна яма и торище в ПИ № 44570.233.896 по 

КК на град Любимец, общ. Любимец  

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД - 1051/29.07.2020г. 

относно горепосоченото, внесената допълнителна информация към уведомлението с вх. № ПД - 

1051/10.08.2020г. и вх. № ПД - 1051/24.08.2020г. и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията 

и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 

2003г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.), Ви информираме за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

ПИ № 44570.233.896 по КК на град Любимец, общ. Любимец е с площ 3010 кв.м., земеделска 

територия, с начин на трайно ползване: нива. 

За имот № 44570.233.896 по КК на град Любимец се предвижда изработване на ПУП-ПЗ, с цел 

промяна предназначението на имота –„За предимно производствени нужди“. 

С Решение № 119 на Обс, прието с протокол № 12 от 30. 07.2020г., Общински съвет Любимец дава 

разрешение за изработване на ПУП-ПЗ/план за застрояване/ и одобрява заданието за изработване на 

ПУП-ПЗ, с цел промяна предназначението на ПИ № 44570.233.896 за „Предимно - производствени 

нужди“. 

В ПИ с идентификатор № 44570.233.896 се предвижда изграждане на птицеферма за отглеждане на 

5000 броя кокошки носачки, с помещение за сортиране и съхранение на яйца и торище за съхранение на 

кокошата тор. Новопроектирания обект ще бъде с размери - дължина 48м. и широчина 12м., РЗП-576м2. 

В съседство на сградата ще бъде обособено стомано-бетонно торище с оградни стени на височина до 2м 

с под от бетонирана площадка. В новопроектираната сграда е предвидено технологично оборудване за 

волиерно отглеждане. Оборудването ще се състои от три реда стелажна волиерна система с височина до 

4м. Във всеки ред ще се монтират по 4 броя секции. 

Съхраняването на фуража за хранене ще се осъществява във външен бункер – 10м3. Подаването на 

фуража към сградата ще се извършва автоматично от бункера чрез захранващ гъвкав шнек. Храненето 

на носачките ще се осъществява чрез верижно-улейна хранилка, която е ситуирана в самата система, със 

самостоятелно задвижване. Водата за поене на кокошките ще се доставя по площадков водопровод, като 

на входа в сградата е инсталиран и медикатор за автоматично подаване и смесване на медикаменти или 

витамини при необходимост. Капацитетът на медикатора е от 10 до 500литра на час. Поенето ще се 

осъществява от поилна система тип „нипелна“, снабдена с нипели, разположени надлъжно, по 

протежение на системата. Кацалките за почистване на птиците са разположени във всичките нива на 

волиерата, като част от тях са интегрирани с хранителното корито. Животните се закрепват на кацалката 

по такъв начин, че отделят по малко фекалии в постелята, което е фактор за хигиената във фермата. 

Цялата система за събиране на яйца ще бъде автоматизирана и е свързана със система за управление. 

Събраните яйца се пренасят до напречно разположен стъпаловиден транспортьор, който ги отвежда в 

отделно помещение, където се сортират и пакетират. Сортирането и съхранението на готовата 

продукция се извършва в отделна сграда, находяща се в съседство на същата площадка. Микроклиматът 

в сградата се регулира автоматично чрез вентилационна система.  

Торът ще се събира в противоположната страна на сградата, като се транспортира автоматично с 

надлъжни торови ленти за клетъчната система. След това попада върху напречен торов транспортьор с 

широчина 0,5м, който отвежда торовата маса извън сградата. От там чрез наклонен транспортьор се 

натоварва на транспортно ремарке и се изнася в торище, разположено на площадката. Торохранилището 

ще бъде за временно съхранение на торта. След като добие необходимата зрялост, торът се изнася от 

обекта, съгласно сключен договор с фирма за оползотворяването му върху земеделски площи. 

Целият имот ще бъде ограден, с контролно- пропускателен пункт. 

Водоснабдяването на имота ще се осъществи от уличен водопровод, съгласно сключен договор с 

експлоатационното дружество „ВиК“ ЕООД. Заустването на отпадъчните води ще се изпълни в изгребна 

яма, изградена в имота.  

Има представено писмо с изх. № Л-2289#3/21.08.2020г. от община Любимец, че съгласуваните 

имоти с БДИБР Пловдив, ще бъдат предоставени при необходимост за загробване на принудително 

умъртвени животни. 

Подробните устройствени планове - планове за застрояване (ПУП-ПЗ) са включени във 

Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми (Наредбата за ЕО) и когато очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни 

предложения по Приложение 1 и 2 на ЗООС (какъвто е конкретния случай) са предмет на процедура по 

преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 
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от същата Наредба. Съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за ЕО на планове и 

програми е Директора на РИОСВ - Хасково.  

Така заявеното инвестиционно 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. 

Съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в 

приложение № 1 или № 2, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 

и 2, какъвто е конкретния случай, може да се допусне извършване на само една от оценките по реда на 

глава шеста от ЗООС, като в случая допускаме да е процедурата по преценяване необходимостта от 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).  

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация бе 

изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на становище 

относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид полученото в РИОСВ - Хасково 

становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) с изх. № ПУ-01-674(3)/27.08.2020г., което е 

приложено до възложителя за съобразяване, инвестиционното предложение е допустимо от гледна 

точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на условията, посочени в 

становището. 

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

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се установи, че ПИ 

№44570.233.896 по КК на гр. Любимец, общ. Любимец в който ще се реализира 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. Близко 

разположена е - BG 0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания на дивата флора 

и фауна, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г. 

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 за съвместимостта 

му с предмета и целите на опазване в горецитираната защитена зона, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с 

чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Любимец и БД Източнобеломорски район - Пловдив. 

 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 27.08.2020 г./ 


