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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 42 - ПР / 2016г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

на основание чл. 93, ал. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, 

чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за 

биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 

2 към чл. 6 от Наредбата по ОВОС и Становище от РЗИ –Кърджали 

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение: „Животновъдна сграда за отглеждане на кокошки носачки“ в имот с 

кадастрален № 076075, в землището на гр. Момчилград, община Момчилград, област 

Кърджали, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото 

здраве. 

 

Възложител: ЕТ „А-М ГРУП АДРИАНА АМИН“, гр. Кърджали 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с № 076075, в землището на гр. 

Момчилград, собственост на ЕТ „А-М ГРУП АДРИАНА АМИН” придобита с отстъпено 

право на строеж върху недвижим имот № 119, том I, рег. № 540, дело № 119/2016 между 

„Яйцепром“ АД и „А-М ГРУП АДРИАНА АМИН”. 

Сградата ще е един брой, с дължина 72 м, ширина 16,50 м, височина при билото 4,90 м 

и височина при стената 3,60 м, като е предназначена за отглеждане на кокошки носачки във 

волиера. Общият брой на отглежданите птици в сградата ще е 20 175 броя. В същият имот са 

разположени 7 броя халета за отглеждане на птици с общ капацитет 112 432 броя и издадено 

КР № 202-НО-И1-А2/2015г. Имота е изцяло ограден, като на входния портал се намират 

обособени „бяла” и „черна” зона. 

Основната технология, избрана от инвеститора за отглеждане на носачките е 

волиерната система. Тя дава възможност птиците да се движат свободно на няколко етажа 

(нива), които са оборудвани със скари (дървени, телени или пластмасови) и с вентилационна 

система за изсушаване на тора върху торовата лента. На долните етажи се монтира 

оборудването за хранене и поене, а горните се използват за почивка на птиците. 

Избраната технология е съвременна, процесите са автоматизирани, а оборудването 

предполага максимално продължително запазване чистотата на фуража и питейната вода на 

птиците. Предвидената хранилно-поилна система ще се състои от фуражен силоз, тръби с 

шнек с прилежаща тръбна система, задвижваща станция със сензор. Микроклиматът в халето 

ще се поддържа от интегрална система, с компютърно управление. Това ще гарантира 

оптимални параметри на микроклимата, независимо от сезонните вариации по отношение на 

температурата и влажността на въздуха във външната околна среда. 
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Отопление в сградата не се предвижда. Осветлението на сградата ще се осъществява с 

LED лампи, които ще са разположени между редовете, над технологичните пътеки. 

За поене на птиците ще се използва поилна инсталация с чашкови поилки. Височината 

на цялата инсталация може да се променя съобразно възрастта на птиците. Птиците ще имат 

свободен достъп до вода без ограничения. Налягането в системата ще може да се регулира в 

зависимост от консумацията на птиците, което предотвратява нежелани течове, евентуални 

загуби на вода, както и нежелано овлажняване на сламената постеля. Поенето на птиците по 

този начин гарантира рационалното използване на водата. 

Във фермата ще се използва новоизградена водопроводна мрежа. Захранването се 

осъществява от водопроводната мрежа на гр. Момчилград. 

Предвидено е охладителната система да се състои от тръби, монтирани на нивото на 

клапаните, доставящи вода за охладителните пити. Избраната система е в затворен цикъл – 

използват се оборотна охлаждаща вода. 

Системата за изхвърляне на тора ще е представена от торови ленти, инсталирани под 

всеки етаж на клетковите батерии. Изхвърлянето на тора ще става като от лентите под 

клетките той попада на напречен коритообразен транспортьор, който придвижва торовата 

маса извън помещението, където се подава на наклонен транспортьор. Изхвърлянето на 

торовата маса ще се извършва 2 пъти седмично. Ще се сключат договори с фирми и физически 

лица – земеделски производители за безвъзмездно предоставяне на торовата маса. 

Съгласно представената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че участъка, в който ще се реализира инвестиционното намерение в имот с 

№076075, с площ 70,682 дка, с начин на трайно ползване „Стопански двор”, в землището на 

гр. Момчилград 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 до участъка на реализация на ИП е BG 0001032 „Родопи-

Източни”, за опазване на природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на 

Министерски съвет. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 

ОС и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 

горецитираната защитена зона, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е 

проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в 

настоящото решение. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 „д” от Приложение № 2 на 

ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, 

отразена в настоящото решение. 

 

МОТИВИ: 

 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 

околната среда, както и риск от инциденти: 

1. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на животновъдна 

сграда за отглеждане на кокошки носачки в имот с кадастрален № 076075, в землището на гр. 

Момчилград, община Момчилград. 

2. Броят на отглежданите птици в сградата ще е 20 175 броя. 

3. В същият имот са разположени 7 броя халета за отглеждане на птици с капацитет 

112 432 броя и издадено КР № 202-НО-И1-А2/2015г. на „Яйцепром“ АД. 

4. За целите на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата пътна 

инфраструктура и не се налага изграждането на нова. 

5. Водоснабдяването ще е от градска водопроводна мрежа – договор с „В и К“ ЕООД, 

гр. Момчилград. 

6. Отпадъчните води ще се заустват в градската канализационна мрежа на гр. 

Момчилград. 
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7. Торовият отпад ще се почиства по сух способ и ще се предава на земеделски 

производители. На площадката не се предвижда временно съхранение или дейности по 

преработка и оползотворяване на торови маси. 

8. Отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат 

третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

9. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 

експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 

компонентите на околната среда. 

10. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното 

предложение както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействие на 

инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. кумулиранe с други сходни 

предложения. 

 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на 

земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 

способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с кадастрален № 076075, в 

землището на гр. Момчилград, община Момчилград., обща площ 70,682 дка и начин на трайно 

ползване – стопански двор. 

2. Площадката не попада в район на водоизточници за питейно-битово 

водоснабдяване и в граници на учредени санитарно-охранителни зони. Съгласно 

предоставения картен материал, върху територията на имота няма наложени забрани и 

ограничения. 

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, поради което не се 

очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 

4. В резултат от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква 

въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. 

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Съгласно представената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че участъка, в който ще се реализира инвестиционното намерение в имот с 

№076075, с площ 70,682 дка, с начин на трайно ползване „Стопански двор”, в землището на 

гр. Момчилград 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 до участъка на реализация на ИП е BG 0001032 „Родопи-

Източни”, за опазване на природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на 

Министерски съвет. 

2. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 

информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз 

основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 

отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на 

„Животновъдна сграда за отглеждане на кокошки носачки” в имот с №076075, в землището на 

гр. Момчилград, община Момчилград, няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет 

на опазване в горе цитираната защитена зона, поради следното: не се очаква фрагментиране на 

природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в близко 

разположената зона. 

 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, 

вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализиране на 

инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот. 
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2. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-1121#1/18.05.2016г. 

реализацията на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и 

тяхното здраве. 

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 

границите на Република България. 

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 

експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Съгласно изискванията на чл. 4 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил 

Община Момчилград за своето инвестиционно предложение, а чрез обява в местен вестник и 

засегната общественост. 

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 

осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обява в местен 

вестник от 12.04.2016г., като за 14-дневния срок не са постъпили възражения, мнения и 

становища. Предоставено е копие от информацията по Приложение 2 на кмета на Община 

Момчилград. В резултат на извършеното оповестяване, в РИОСВ-Хасково са постъпили 

писма, както следва: 

 Община Момчилград с писмо изх. № 3200-29/27.04.2016г. уведомява РИОСВ-

Хасково, че от 12.04.2016г. до 26.04.2016г. е осигурен обществен достъп до 

информацията по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили 

възражения, мнения и становища. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно 

установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 

инвестиционното предложение. 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за 

опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове 

и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно 

действащата нормативна уредба по околна среда. 

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 

обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 

възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни 

след настъпване на измененията. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред 

Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от 

съобщаването му. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 – 

години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на 

инвестиционното предложение. 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите - Хасково 

 

 

Дата: 20.05.2016г. 


