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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 

 
 

 

 

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредба за 

ОВОС/(ПМС №59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302, 

ДВ бр. 3/2006г., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 94/2012г.) 
 

 

РИОСВ–Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение:  
       

 “Изграждане на нова птицеферма”, в поземлени имоти (ПИ) № 000552 и № 

000558, местност „Високия бряг“, в землището на с. Щърково, общ. Лесичово, обл. 

Пазарджик, 

 

 

с възложител: „ЕКО АГРО ДАР“ ООД 
 

  

Приемаме представеното уведомление за цитираното по-горе инвестиционно 

предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 

95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда 

(Наредба за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредба за ОС). 

 На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата 

за ОС Ви уведомяваме за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС):  

Съгласно представената информация от възложителя, за реализиране на 

горецитираното ИП ще се процедира Подробен устройствен план–План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) с цел промяна предназначението за поземлени имоти в землището 

на с. Ветрен дол ПИ №№ 000552 и 000558, като се обединят и за тяхна сметка се образува 

УПИ ІV-558, 552, за птицеферма. 

Подробният устройствен план попада в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във 

връзка с ал. 1 от ЗООС и съобразено с изискванията на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за 

ЕО) следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка (ЕО), т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на 

инвестиционно предложение по Приложение № 2 от ЗООС. 

ПУП-ПРЗ за ПИ № 000552 и № 000558, „Високия бряг“, в землището на с. 

Щърково, общ. Лесичово, следва да се одобри с решение на общински съвет към Община 

Лесичово, предвид което и съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за 
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процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Пазарджик. 

От горецитираното уведомление за ИП и допълнителна информация към него е 

видно, че в ПИ № 000552 и № 000558, „Високия бряг“, в землището на с. Щърково, общ. 

Лесичово се предвижда изграждане на нова птицеферма. Птицефермата ще се разположи в 

четири сгради всяка с РЗП 1000 м
2
 и с капацитет 70 000 бр. места за отглеждане на птици 

/бройлери/. Птиците ще се отглеждат в автоматизиране клетъчни системи. Цикълът за 

отглеждане на бройлерите ще ес продължителност от 45-55 дни. Предвижда се към 

птицефермата да се изгради и административно-битова сграда със санитарно-битови 

помещения, люпилня – инкубатор за 2 000 бр. и помещение за кокошки носачки с 

капацитет 500 бр. 

Във връзка с гореизложеното, общия капацитет на инсталацията за отглеждане на 

птици ще бъде 70 500 бр. места за птици. 

От производствения процес се очаква да се образуват торови маси (около 25 

тона/цикъл), които периодично ще се извозват от фирма на база сключен дотговор. На 

площадката ще се обособи водонепропусклив участък за временно съхранение на торови 

маси до изкупуването им. 

Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура. Предвижда се за 

реализацията на ИП да се използва съществуващото електроснабдяване, водоснабдяване и 

пътен достъп на имота.  

При реализацията и експлоатацията на ИП ще се формират само битово-фекални 

отпадъчни води, които ще се заустват във водоплътна изгребна яма. 

Не се предвижда измиване с вода на помещенията, в които ще се отглеждат 

птиците. Почистването и дезинфекцията ще бъдат сухи. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение 

№ 1, т. 21, буква „а“ от ЗООС и съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗООС подлежи на 

задължителна оценка на въздействието върху околната среда. 

Компетентен орган за произнасяне с решение по ОВОС е Директорът на 

РИОСВ-Пазарджик.              
Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане процедурата по 

ОВОС, са: 

1. Да възложите изготвяне на задание за обхват и съдържание на ОВОС в неговата 

цялост и всички свързани с изграждането и експлоатацията му обекти и/или дейности, 

което да бъде съобразено с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОВОС. 

2. Да проведете задължително консултации по заданието с РИОСВ-Пзарджик, като 

препоръчваме да проведете консултации с Басейнова дирекция – Източнобеломорски 

район с център гр. Пловдив, с други специализирани ведомства и засегната общественост. 

Във връзка с чл. 10, ал. 7 от Наредбата за ОВОС трябва да проведете консултации и със 

специализираните компетентни органи на Министерство на здравеопазването, относно 

съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и 

риска за човешкото здраве. 

3. Да възложите изготвянето на доклад за ОВОС на колектив от експерти с 

ръководител, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър” и 

удовлетворяват изискванията на чл. 83 на ЗООС. Изготвянето на доклада за ОВОС трябва 

да е в съответствие със заданието, в което е отразена информацията от всички проведени 

консултации и изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС.  

4. Да внесете изготвения доклад за ОВОС в РИОСВ-Пазарджик за оценка на 

качеството му. При внасянето на доклада, следва да представите документ за платена 

такса в размер на 1 500 лв. на основание чл. 1, ал. 2, т. 1 от Тарифата за таксите, които 

се събират в системата на МОСВ (ПМС № 136/13.05.2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 73 от 

2012 г.). Посочената сума може да се плати по банков път по сметка на РИОСВ-гр. 

Пазарджик, ОББ-АД гр. Пазарджик, BIC код UBBS BGSF, IBAN 

BG33UBBS80023106210003. 
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ІІ. По отношение изискванията на Глава седма, раздел втори на ЗООС –

„Комплексни разрешителни”: 

Съгласно представената информация става ясно, че общият капацитет на 

инсталацията за отглеждане на птици е 70 500 бр. места за птици. Така представения 

капацитет надхвърля ограничителния критерий от 40 000 бр. места за отглеждане на птици 

по т. 6.6, буква „а“ (Интензивно отглеждане с над 40 000 места за птици) от Приложение 4 

на ЗООС и е налице дейност, за която е необходимо издаване на комплексно 

разрешително (КП). Поради това, приложимата процедура за разрешаване на новата 

инсталация е по реда на чл. 117, ал. 1 от ЗООС. За целта е необходимо след приключване 

на процедурите по глава шеста от ЗООС, възложителят да подаде в Изпълнителната 

агенция по околна среда заявление за издаване на КР. Заявлението следва да отговаря на 

изискванията на Приложение 1 на Наредбата за условията и реда за издаване на 

комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009г.) и Методиката за попълване на 

заявление за издаване на комплексно разрешително.  

 Обръщаме Ви внимание, че в хода на процедурата по ОВОС е възможно 

представяне на оценка по чл. 99 „а“ от ЗООС и съвместяване на процедурите по глава 

шеста и глава седма от ЗООС. 

 

ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР):  
ИП и ПУП попадат в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и 

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) (ДВ, бр.73/2007 

г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).  

Имотите, обекти на ИП, не попадат в граници на защитени зони от мрежата 

НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

В изпълнение на чл. 39 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е 

извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на 

чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че същото няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, 

поради следните мотиви: 

 

1. Имотите, обекти на ИП и ПУП отстоят на 8 км от най-близката защитена зона 

BG0000578 „Река Марица“, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху 

зоната; 

2. Съгласно данните на Единната информационна система Натура 2000 и предвид начина 

на трайно ползване на имотите – стопански двор, не се засягат природни 

местообитания и/или видове предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000; 

3. Предвид мащаба, естеството на дейностите и отстоянието на ИП от защитени зони от 

Натура 2000 не се очаква фрагментация на местообитания и/или създаване на бариерен 

ефект, както и безпокойство върху видове предмет на опазване в защитени зони; 
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