
Представено от „РОС“ ЕООД уведомление за „Разширение на съществуваща 

птицеферма“ 

Днес 08.04.2021г. във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с 

вх. № ПД - 285/09.03.2021г., допълнителна информация 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) РИОСВ – Хасково Ви информира за следното: 

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

С Решение № ХА – 102 ПР/2016г. На Директора на РИОСВ – Хасково е съгласувано 

„Преустройство на краварник във ферма за отглеждане на кокошки – носачки“, в имот № 

207006, в землището на с. Криво поле, общ. Хасково за отглеждане на 34450 бр. кокошки 

носачки. 

Целта на инвестиционното предложение е разширение на съществуващата птицеферма 

чрез изграждане на нова сграда в имот 39863.207.8 за 44640 бр. кокошки-носачки и монтиране 

на оборудване за отглеждане на 8856бр. кокошки-носачки в съществуваща сграда с площ 984м2 

в имот 39863.207.7. 

Предвидената за изграждане сграда в имот 39863.207.8 ще бъде оборудвана с уголемени 

клетъчни батерии. Сградата ще бъде с размери 80х16х5 метра. В нея ще бъдат монтирани общо 

930 бр. уголемени клетки (5 реда по 31 клетки на 6 етажа). Всяка клетка е с капацитет 48 места 

за птици кокошки-носачки или общ капацитет на сградата 44 640 броя места за птици кокошки-

носачки. Към сградата ще бъдат монтирани следните автоматизирани линии – хранителна 

система, поилна система, вентилация, охлаждане, осветление, система за торопочистване и 

яйцесъбиране. Към сградата е предвиден монтаж на 2 броя силози за съхранение на фуражна 

смес с капацитет 25 тона всеки един. Системата за отвеждане на торовите маси ще е чрез 

торови ленти, разположени под всеки ред с клетки и ще отвежда тора автоматично към 

транспортно средство. Торовите маси няма да се съхраняват на площадката, а ще се предават на 

външни физически и/или юридически лица. 

В съществуваща сграда в имот 39863.207.7 се предвижда свободно подово отглеждане 

на кокошки-носачки с максимален капацитет на сградата 8 856 места за птици кокошки-

носачки. Отглеждането ще се извършва върху дълбока несменяема постеля. Храненето, поенето 

и събирането на яйцата ще се извършва чрез автоматични линии. 

Инвестиционното предложение предвижда монтаж на фотоволтаични панели върху 

покрива на предвидената за изграждане нова сграда в имот 39863.207.8 за производство на 

електрическа енергия за собствени нужди. 

В имот 39863.207.8 ще бъде изградена и фуражна кухня за производство на храни за 

отглежданите птици със застроена площ 216м2, в която ще бъде монтирана автоматизирана 

линия. Ще се произвеждат комбинирани фуражи, чрез дозиране, смилане и смесване на 

основните компоненти по рецепта /зърно, шротове, експелери/. Капацитетът на фуражната 

кухня ще бъде до 96т/24часа. Към нея ще бъдат монтирани бункери за суровини и готова смес 

със следните капацитети: 3 броя по 100 тона; 4 броя по 50 тона и 3 броя по 40 тона. 

Предвижда се монтаж на втора сортировъчна машина в рамките на съществуващ 

сортировъчен цех с капацитет до 45 000 яйца/час. 

На площадката няма да се формират производствени отпадъчни води. Битово-

фекалните води ще се отвеждат в съществуваща водоплътна шахта с обем 378м3 и ще се 

предават на действаща ПСОВ. 

В складово помещение ще се съхраняват общо 0,15тона дезинфектанти, които са 

необходими за дезинфекция преди всеки жизнен цикъл. 

Дизелово гориво се съхранява в резервоар на 1 брой дизелов агрегат за аварийно 

електроснабдяване на птицефермата. Общата вместимост на агрегата е 300л. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности представляват 

изменение/разширение на инвестиционно предложение, което самостоятелно попада в обхвата 

на т. 1 буква „д“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т.2 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. 
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II. По отношение на изискванията на глава седма Раздел ІІ от ЗООС: 

Предвиденото с инвестиционното предложение увеличаване на капацитета е в размер на 

53 496 места за птици кокошки-носачки, при което общия капацитет на птицефермата ще бъде 

87 946 места за птици кокошки-носачки. Дейността попада в приложение №4 от ЗООС, поради 

което изграждането и експлоатацията на инсталацията се разрешава след издаването на 

комплексно разрешително. Комплексното разрешително е задължително за издаване на 

разрешение за строеж. Изключение се допуска за инсталации и съоръжения, за които е 

завършила процедура по ОВОС с решение, потвърждаващо прилагането на най-добрите 

налични техники, в съответствие с чл. 99а 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, имот с идентификатор 39863.207.8 и имот с идентификатор 39863.207.7 в с. Криво 

поле, общ. Хасково, в които ще се реализира ИП не попадат 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 е защитена зона BG0001034 

„Остър камък”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните 

местообитания / на отстояние 4 603 м/. 

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) 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. 

 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС. 

 

Копие от писмото е изпратено до община Хасково, кметство с. Криво поле и ИАОС София. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 08.04.2021г./ 

https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&iconId=1&structureId=custom_0,1034&stateObject=%7b%22kind%22:%22welcomePage%22,%22Node%22:null,%22Link%22:%22%2FTree%3FnavigateTo%3D%2Fcustom_0%2F1034%22,%22Title%22:%22%20%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%95%D0%9E%22,%22State%22:%22/%22,%22Container%22:null%7d

