
Представено от „ДЕКСА АГРО“ ЕООД уведомление за „Изменение на ПУП-ПРЗ на 

УПИ V, VI и XXVI с идентификатори 02155.10.46, 02155.10.47 и 02155.10.65 в землището на с. 

Багрянка и последващо изграждане на хале за отглеждане на кокошки-носачки“ 

 

Днес 26.01.2021г. във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с 

вх. № ПД - 82/22.01.2021г. 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: 

Целта на инвестиционното предложение е изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V, VI и 

XXVI с идентификатори 02155.10.46, 02155.10.47 и 02155.10.65 в землището на с. Багрянка и 

последващо изграждане на хале за отглеждане на кокошки-носачки. 

ПУП-ПРЗ предвижда обединяването на трите УПИ в едно. Инвестиционното 

предложение е за изграждане на ново хале за отглеждане на кокошки-носачки с капацитет от 

52992 броя птици, 2 броя силози за фураж с капацитет 37,4м3 и наклонен торов транспортьор. 

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 Вашият случай, считаме за целесъобразно да допуснем 

извършването на само една от оценките по реда на глава шеста от ЗООС, която в случая да е 

процедурата по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС). 

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

изменение/разширение на инвестиционно предложение, включено в Приложение 1 на ЗООС и 

съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 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 глава седма Раздел ІІ от ЗООС: 

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

отглеждане на птици (кокошки-носачки) с КР №568-Н0/2018г., която включва: 

- Производствено хале № 2а /съществуващо/ с 39 744 места за кокошки носачки; 

- Производствено хале № 1 /ново/ с 53 250 места за кокошки носачки. 

Съгласно § 1, т.41 от Допълнителните разпоредби на ЗООС планираните от Вас 

промени, свързани с увеличаване на капацитета на инсталацията са съществени, поради което 

изграждането и експлоатацията се разрешава след издаването на комплексно разрешително. 

Комплексното разрешително е задължително за издаване на разрешително за строеж, като 

изключение се допуска за инсталации и съоръжения, за които е завършила процедура по ОВОС 

с решение, потвърждаващо прилагането на най-добрите налични техники. 

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 имоти с идентификатор 02155.10.46, 02155.10.47, 02155.10.65 по КК на с. Багрянка, 

общ. Момчилград, за коrто се предвижда изграждане на хале за отглеждане на кокошки носачки 

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 до имотите предмет на инвестиционното предложение е защитена зона 

BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на 

природните местообитания (приблизително 2500 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 
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(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 Момчилград, кметство на с. Багрянка и ИАОС 

гр. София. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 26.01.2021г./ 


