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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 стопанство за отглеждане на кокошки носачки по алтернативни 

системи в УПИ I-6,7,8,9,10,11,12,13 – „За животновъдна и производствена дейност“ 

(образуван от ПИ №№ 178006 (УПИ VIII1), 178007 (УПИ VII1), 178008 (УПИ VI1), 178009 

(УПИ V1), 178010 (УПИ IV1), 178011(УПИ III1), 178012 (УПИ II1) и 178013 (УПИ I1), м. 

„Асмалъка“ в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик и свързаният с 

него Подробен устройствен план (ПУП) за изменение на План за регулация (ПР) 

 

 

с възложител: „АГРОДАЙМЕР“ 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): 

Съгласно представената информация от възложителя, за реализиране на 

инвестиционното предложение ще се процедира ПУП за изменение на ПР на УПИ I-1, УПИ 

II-1, УПИ III-1, УПИ IV-1, УПИ V-1, УПИ VI-1, УПИ VII-1 и УПИ VIII-1 – „За 

фотоволтаични централи“ и образуване на УПИ I-6,7,8,9,10,11,12,13 – „За животновъдна и 

производствена дейност“ и УПИ II-6 – „За фотоволтаична централа“ в землището на с. 

Лесичово, общ, Лесичово, обл. Пазарджик. 

С проекта се предвижда изменение на ПР, с който УПИ I-1, УПИ II-1, УПИ III-1, 

УПИ IV-1, УПИ V-1, УПИ VI-1, УПИ VII-1 и част от УПИ VIII-1 се обединяват в един на 
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УПИ I-6,7,8,9,10,11,12,13 – „За животновъдна и производствена дейност“, а за останалата 

част от УПИ VIII-1 се обособява УПИ II-6 – „За фотоволтаична централа“. 

Площта на новообразуваните урегулирани поземлени имоти е както следва: 

УПИ I-6,7,8,9,10,11,12,13 – 18 974 м
2
; 

УПИ II-6 – 1 026 м
2
. 

Проектът за ПУП е изработен  на основание Заповед № 132/30.11.2016 г. на кмета на 

Община Лесичово на основание чл. 135, ал. 3 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ), във връзка с чл. 150 от ЗУТ. 

Подробните устройствени планове попадат 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 бъдат предмет на процедура по преценяване на необходимостта от 

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

инвестиционно предложение по Приложение № 2 от ЗООС. 

 ПУП - следва да се одобрят с решение на общински съвет към Община Лесичово, 

предвид което и съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата 

по ЕО е директорът на РИОСВ-Пазарджик. 

 Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова птицевъдна ферма в 

УПИ I-6,7,8,9,10,11,12,13 – „За животновъдна и производствена дейност“ (образуван от ПИ 

№№ 178006 (УПИ VIII1), 178007 (УПИ VII1), 178008 (УПИ VI1), 178009 (УПИ V1), 178010 

(УПИ IV1), 178011(УПИ III1), 178012 (УПИ II1) и 178013 (УПИ I1), м. „Асмалъка“ в 

землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик. Птицефермата ще е с капацитет 

от 9 000 места за отглеждане на кокошки носачки, разположени в три халета и едно хале за 

отглеждане на 3 000 места за отглеждане на подрастващи пилета, с цел осигуряването на 

кокошки носачки на фермата.    

 Ще се изградят четири халета за птици с обща площ от 2 496 м
2 

(4 бр. х 624 м
2
), в 

които ще са разположени 9 000 места за отглеждане на кокошки носачки (по 3 000 места в 

три халета) и 3 000 места за оглеждане на  подрастващи пилета/кокошки носачки.  

- Два контейнера, санитарно-битови за персонала, с обща площ от 48 м
2
. 

- Едноетажна административна сграда от 84 м
2
. 

- Зала за сортиране и пакетиране и временно съхранение на яйца, с капацитет 8 100 бр. 

дневно, с площ от 150 м
2
. 

 Описание на производствените процеси:   

 Подрастващи птици 

 При пристигането на еднодневните пилета, от сертифицираната фирма за развъдство  

на специализирани линии на кокошки носачки, същите се настаняват в хале 1 „Подрастващи 

Птици“. Помещението ще е с повишена енергийна ефективност поради целогодишната 

необходимост от поддържането на температурен режим за малките пилета. В халето е 

организирано свободно хранене на птиците с автоматизирани хранителни линии и 

свободното пиене на вода от нипелни поителни системи. В помещението ще има система за 

поддържане на подходящ микроклимат изразен в система да поддържане на определена 

температура, вентилационна система. Птиците ще се отглеждат свободно в халето и ще 

имат постоянен достъп до вода и храна. Постелята ще е рохка, с цел задоволяване на 

етологичните нужди на птиците. Осветлението, което ще се използва е високо ефективно, 

изработено от ЛЕД осветителни тела .  

 След навършване на 16 седмична възраст подрастващите пилета ще се преместват в 

хале за кокошки носачки. Преместването ще се извършва без да бъдат затваряни птиците с 

оглед на хуманното отношение към тях и не създаването на стрес в птиците.  Халето за 

подрастващи ще се почиства, използваната постеля ще премахва , ще се извършва 
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дезинфекция на помещението и на всички хранителни и поителни системи, след което ще се 

зарежда следващата партида от еднодневни пилета. 

 Кокошки носачки  

 След като постъпят в халето за кокошки носачки, младите птици в продължение на 2 

седмици се аклиматизират и привикват към новите условия и режим в халето за носачки. 

След периода на аклиматизация започва яйценосният период . В тези халета също ще са 

налице хранителни и поителни линии, както и автоматизиран полог за снасяне и 

автоматично извеждане на яйцата до маса за събирането им. Охлаждането и вентилацията 

ще се извършва с вентилатори, като при много топло време ще се използват водни пити за 

понижаване на температурата в помещенията. Халетата ще са с 5 см сандвич панели за по-

добра енергийна ефективност, като ще се използва само високоефективно ЛЕД осветление. 

 Кокошките носачки ще се отглеждат изцяло по алтернативен способ, т.е. същите са 

свободно отглеждани с постоянен достъп до вода, храна и естествена светлина, като 

светлинния режим ще се поддържа, съгласно Наредба 25 за хуманно отношение към 

кокошките носачки.  

 Използваемата площ от всяка една птица, хранителния фронт, броя на поилните 

нипели, размера на автоматизираните гнезда, отворите за достъп до открити места, 

дължината на кацалките и общият максимално допустим брой птици в едно хале, също ще 

са съобразени с изискванията на Наредба 25 за алтернативно отглеждани кокошки  

 Събраните яйца ще се транспортират с ръчни палетни колички до отделна сграда, 

където ще се извършва проверка за тяхната цялост (спуканите яйца ще се бракуват) 

машинно се сортират по големина на яйцето, обозначава се на всяко яйце номера 

съответстващ на регистрацията на птицефермата  и след това се пакетират ръчно. 

 Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата инфраструктура. 

  Обектът ще е захранен с вода с качества, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 

2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, като за целта е 

приложена ВиК схема за присъединяване на обекта към съществуващата водопреносна 

мрежа в района. 

 Електрозахранването се осъществява от проектираната ел. мрежа в имота. 

 Формираната, по време на експлоатацията на животновъден обект, оборска тор и 

използвана растителна постеля, ще се събират механизирано и ще се предават за 

преработване от биогаз инсталация, използваща животинска и растителна биомаса.  

 Очакваните количества битови отпадъчни води, в активния период на стопанството, 

ще са около 0,8 м
3
/ден ще се отвеждат в площадкова канализация и оттам в септична 

изгребна яма, която периодично се почиства от специализирана фирма. 

 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.  

 Съгласно чл. 91, ал. 2 на ЗООС, директорът на РИОСВ-Пазарджик допуска 

извършване само на една от оценките по глава шеста – оценка за въздействието върху 

околната среда (ОВОС) на ПУП, т.к. ОВОС обхваща освен имотите предмет на ПУП и 

всички съпътстващите дейности по изграждането на животновъдния обект. 

 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. 
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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 Лесичово и на засегнатото население, чрез средствата за масово осведомяване 

или 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 (вх. №) 

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 Лесичово 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 (вх. №) доказващи извършените уведомления 

от Община Лесичово. 

Обръщаме внимание на Община Лесичово, 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 Лесичово, изпраща 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): 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за 

биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 27 от 15 Март 

2013 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (ДВ, бр.73/2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 101 от 

22.12.2015 г.). 

Площадката на ИП – имоти с №№ 178006, 178007, 178008, 178009, 178010, 178011, 

178012 и 178013 местност „Асмалъка“, с. Лесичово, община Лесичово, с начин на трайно 

ползване „Произв. Енергия“, НЕ ПОПАДАТ в границите на защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Отстоят на не по-малко 

от 4,35 km от защитена зона BG0001039 „Попинци” 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.). 

                                                              
 

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община 

Лесичово 
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