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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/  (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. 

и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 

11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., 

в сила от 12.02.2016 г.) 
 

РИОСВ–Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за 

инвестиционно предложение:  

  „Изграждане на ферма за кокошки – носачки“ в УПИ V- производствени и складови 

дейности (ПИ с идентификатор 03592.503.1690), кв. 74 по ККР на гр. Белово, общ. Белово, 

обл. Пазарджик 

с възложител: „ХЕН ХАУС“ ЕООД 

 РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган  по 

околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда 

/ЗООС/(ДВ бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.) 

и чл.4, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с 

ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) и чл.10, ал.1 

от Наредбата 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 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 

30 ноември 2012 г.).  

 Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 

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

околната среда (ЗООС) 

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на ферма за кокошки – 

носачки в УПИ V–производствени и складови дейности (ПИ с идентификатор 

03592.503.1690), кв. 74 по КККР гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик.  

Предвижа се изграждане на 2 сгради – сграда за клетъчно отглеждане на стокови 

носачки, както и яйцесклад за съхранение на готова продукция. 

Оборудването на сградите, с нов тип системи за отглеждане на птиците, се извършва 

във връзка с Регламент 1999/74/ЕС за минималните стандарти при отглеждане на кокошки-

носачки и Наредба №25/14.12.2005 год. за минималните изисквания за хуманно отношение 

при отглеждането на стокови кокошки-носачки.  

Ще бъдат въведени общо 6 бр. системи свързани с технологията за отглеждане на 

птиците: 

 Система от клетки; 

 Система за хранене на птиците; 
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 Система за поене на птиците;  

 Система за събиране, транспортиране и пакетиране на яйцата; 

 Система за вентилация и охлаждане; 

 Система за осветление; 

В животновъдната сграда ще бъдат монтирани общо 608 бр. уголемени клетки 

изработени от мрежи, покрити със специално антикорозионно покритие. Общата площ на 

клетката (вкл. банята за ровене) е 24 771 см
2
, като средната площ за птица в този случай е 

750,60 см
2
, като общият брой на отглежданите кокошки-носачки в сградата е приблизително  

20 000 броя места за оглеждане на птици. 

Във фермата ще се обработват само собствено производство яйца, от животновъдния 

обект, като капацитета е около 25 000 яйца на денонощие. Сградата е разделена на две 

части, като в по-голямата част на сградата ще става отглеждането на птиците (кокошки), а в 

по-малката част на сградата ще става обработката на яйцата и тяхното съхранение. В частта 

от сградата в която ще се извършва обработката на яйцата е обезпечена с необходимите 

санитарно-битови, складови, работни и помощни помещения. 

Торовият отпад от всеки етаж на клетъчната батерия ще се събира върху 

полипропиленова лента, разположена под всяко ниво с клетки в батерията. Максимално 

време за съхранение на торовата маса върху лентата е 3 дни. От там тора ще се 

транспортира, чрез лентите до задния край на сградата, изстъргва се автоматично от всяка 

от лентите, чрез стъргалка и попада върху напречен транспортьор, разположен в канал с 

дължина 12 м. От този транспортьор торовия отпад ще се прехвърля върху наклонен 

транспортьор извън сградата с дължина 8 м. и ще се подава в ремарке за съхранение и 

извозване. Количеството торов отпадък, което се очаква да се получи за целия технологичен 

цикъл от сградата е около 1 100 тона птича тор. 

Захранването на имота с вода за питейно – битови нужди ще се осъществи, съгласно 

предварителен договор с „ВиК“ ЕООД гр. Белово - от водопровод, преминаващ в близост до 

имота.  

Захранването с електроенергия е решено, чрез монтиране на нов КРШ пред имота. 

КРШ е предвидено да се захрани от трафопост „Гимназия“, подстанция „Белово“. 

Имотът, предмет на инвестиционно намерение граничи с улици, което не налага 

изграждане на нова пътна инфраструктура. 

За почистване, измиване и дезинфекция в края на всеки технологичен цикъл ще 

бъдат употребени е около 40 м
3
 вода. Същата се отвежда чрез надлъжни канали 30х30 см в 

два броя водоплътни изгребни бетонови ями, откъдето се изсмуква и транспортира до най-

близката пречиствателна станция. 

 Строителните и битови отпадъци генерирани, вследствие реализацията и 

експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват съгласно утвърдените нормативни 

изисквания за дейности с отпадъци. 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 

1, буква „д”  на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 

от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен 

орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.  

 Следващите действия, които трябва да предприемете са: 

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един 

екземпляр от подробно разработена  информация в съответствие с Приложение № 2 от 

Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. Предмет 

на оценката следва да е цялостното  намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, 

които са свързани с основното намерение. 

2. При прегледа на внесената документация не са открити документи за извършено 

от Вас писмено уведомяване, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС на кмета на 

Община Белово и на засегнатото население, чрез средствата за масово осведомяване или 
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по друг подходящ начин. Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на 

изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС, трябва да представите документи доказващи 

извършените уведомления. 

3. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 

интерес по чл. 6, ал. 1 е необходимо: 

 Вие да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 2, чрез 

поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг подходящ начин за най-

малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица.  

 Не по - късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да 

представите копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 

на Община Белово за Вашето инвестиционно намерение.  

В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, 

ал. 4, т. 5 на ЗООС, Вие трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е 

бил проявен и да представите документи доказващи извършените уведомления от 

Община Белово. 

Обръщаме внимание на Община Белово, предвид изискванията на чл. 6, ал. 10 от 

Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на информацията по приложение № 2 

да осигурят обществен достъп до същата за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на 

интернет страницата (ако има такава) и/или обществено достъпно място в сградата на 

общината за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни от изтичане 

на определения срок Община Белово, изпращат служебно резултатите от обществения 

достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване на РИОСВ-Пазарджик. 

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

разнообразие (ЗБР): 

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. 

ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г.) 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., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г.). 

Площадката на ИП – имот с идентификатор 03592.503.1690 по КК на гр. Белово, НЕ 

ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и защитени 

територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Най-близко 

разположената защитена зона е BG0000304 „Голак” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от 

Министерски съвет с Решение № 661 от 16.10.2007 (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.), от която 

отстои на 0.29 km.  

 

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община Белово 
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