
Представено от „ЯЙЦЕПРОМ“ АД уведомление за инвестиционно предложение за 

„Инвестиции за повишаване на мерките за биосигурност в птицевъдна ферма чрез 

монтиране на инсталация за обезвреждане на животински трупове“ в поземлен 

имот с идентификатор 15216.16.21 по КККР на с. Глухар, общ. Кърджали, обл. 

Кърджали 

 

Днес, 23.04.2021 г. във връзка с представено от „ЯЙЦЕПРОМ“ АД уведомление за 

инвестиционно предложение с вх. № ПД-410/12.04.2021 г. за „Инвестиции за 

повишаване на мерките за биосигурност в птицевъдна ферма чрез монтиране на 

инсталация за обезвреждане на животински трупове“ в поземлен имот с идентификатор 

15216.16.21 по КККР на с. Глухар, общ. Кърджали, обл. Кърджали, на основание чл. 5, 

ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС):  
С инвестиционното предложение се предвижда монтиране на инсталация за 

обезвреждане на животински трупове, чрез изгаряне. Инсталацията е с автоматичен 

цикъл на изгаряне и с максимален капацитет 1,2 тона на денонощие при най – висока 

калоричност на материалите и максимално натоварване. Инсталацията е оборудвана с 

две камери – в първичната камера се поставя материала за изгаряне, а във вторичната 

камера се извършва високотемпературно изгаряне на получените в първата камера 

газове и недоизгорели частици. 

Инсталацията за обезвреждане на цели животински трупове е конструирана да 

работи на природен газ. Технологичния цикъл ще включва следните стадии: 

- Труповете на кокошките-носачки се събират в хартиени чували и се 

съхраняват във фризери. Чувалите се транспортират до инсинератора в затворен 

пластмасов контейнер с обем 1 куб. м. Пещта на инсталацията се загрява 

предварително до 850 градуса, след което започва зареждането на труповете на 

кокошките-носачки заедно с чувалите. Седмичният режим на работа се предвижда да 

бъде два пъти в седмицата, като годишния режим на работа на инсталацията ще бъде 

приблизително 630 часа. 

- В първичната камера се поставят целите трупове на кокошките – носачки 

заедно с чувалите за изгаряне, а във вторичната камера се извършва 

високотемпературно изгаряне на получените в първата камера газове и недоизгорели 

частици при температура 850 градуса и нагоре. Изгарянето в първичната камера се 

постига в температурен диапазон от 700 до 1300 градуса, в зависимост от 

калоричността на материала за изгаряне.  

- След приключване на цикъла на горене, получената пепел се събира в затворен 

метален контейнер, разположен на площадката на инсинератора. 

- Изхвърлянето на димните газове в атмосферата става с димоотвод (комин).   

В инсталацията ще се изгарят само цели животински трупове. 

Дружеството експлоатира две птицеферми за отглеждане на кокошки-носачки в 

село Глухар, общ. Кърджали и гр. Момчилград. Инсталацията за изгаряне на цели 

трупове ще се монтира на територията на птицефермата в поземлен имот с 

идентификатор 15216.16.21 по КККР на с. Глухар, общ. Кърджали, обл. Кърджали и ще 

се използва за изгаряне на цели трупове на птици и от двете птицеферми в село Глухар 

и гр. Момчилград. 

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура ще се използва 

съществуващата такава на площадката. 



За горивният процес ще се използват бутилки природен газ, които ще се 

доставят до площадката на временна станция за зареждане на инсинератора. 

Количеството съхранявани газови бутилки са общо до 3 броя. 

Възложителят е представил заключение, че: предприятието не се класифицира, 

като предприятие с нисък рисков потенциал или предприятие с висок рисков 

потенциал. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „и“ от 

Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта 

от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на 

чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за 

произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Хасково. 

II. По отношение на изискванията на глава седма Раздел ІІ от ЗООС: 

ИП ще се реализира на територията на действаща „Инсталация за интензивно 

отглеждане на птици (кокошки-носачки) в процедура по издаване на КР, с капацитет 

до 79 636 места. 

Съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

издаване на комплексни разрешителни, следва да бъде представена в ИАОС 

информация за планирана промяна по чл.123в, т.1 от ЗООС съгласно приложение № 5 

от същата Наредба, след приключването на процедурата по глава шеста от ЗООС. 

III. 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 поземлен имот с идентификатор 15216.16.21 с НТП „за 

животновъдна ферма в с. Глухар, общ. Кърджали, в който ще се реализира ИП 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. 

Близко разположени са ЗЗ BG0001032 „Родопи Източни”, за опазване на природните 

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

BG0002013 „Студен кладенец” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 

РД-766/28.10.2018 г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 101 /2008 г./. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 

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. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 

предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 

4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Кърджали, кметство село Глухар, ИАОС 

 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 23.04.2021 г./ 

 

 

 

 


