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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:  

 „Преустройство на съществуващи помещения в зайцеферма етапно: 1-ви етап-център 

за угояване и размножаване; 2-ри етап- помещение за фураж“ в поземлен имот (ПИ) № 

006036, м. „Гьола“, в землище с. Карабунар, общ. Септември 

 

 

с възложител: ЗК „КАРАБУНАР“   
 

 

 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 преустройство на съществуващи 

помещения с цел изграждане на в зайцеферма в ПИ № 006036, с начин на трайно ползване 

„Стопански двор“, м. „Гьола, в землището на с. Карабунар, общ. Септември.  

 Зайцефермата  ще разполага с битови помещения, център за размножаване и център 

за угояване на зайци. Максималният капацитет на зайцефермата ще е 1 984 места за 

отглеждане на зайци, от които:  майки -102 места, мъжки – 22 места, малки зайчета – 612 

места, ремонтни животни - 48 места; зайци за угояване – 1 200 места.  

 Първоначално зайцефермата ще се оборудва с клетки с 500 места за оглеждане на 

зайци, като за създаване и оборудване на фермата ще е необходимо да се вземат минимум 

30 зайкини-майки в основното стадо и 3 мъжки разплодника.  

 Технологията включва: заплождане, озайчване, отбиване, угоявяне. 
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 При промишлено отглеждане на зайци технологичните групи ще са разположени в 

помещенията така, че да е възможно спазване на принципа „всичко пълно - всичко празно“. 

 Предвижда ще се оформяне на две зони: битова и производствена. 

 В битовата зона се включват следните помещения: лекарски кабинет, санитарен 

възел, съблекалня, стая за отдих. В производствената зона за различните технологични 

групи ще се оформят два сектора: развъден и сектор за угояване. 

 Зайците ще се отглеждат в помещения с контролирана среда. Това дава възможност 

озайчването да се извършва целогодишно независимо от сезона. Когато клетките се 

разполагат на няколко етажа се създават условия за по-добро използване на застроената 

площ и за диференцирано отглеждане на отделните групи: зайкини, подрастващи, ремонтни 

зайци и зайци за угояване. 

 Производственият процес е цикличен. Една зайкиня ражда до 6 пъти годишно, като 

средно от едно раждане се отбиват за угояване по 8 зайчета. В угоителния сектор 

подрастващите зайчета ще се отглеждат групово, по 6 в клетка. Клетките се разполагат на 

три етажа, като се осигурява по 0,08-0,1м
2
 площ на 1 заек. Един угоителен период трае 90 

дни, живото тегло на едно зайче достига  2,8-3 кг. 

 При отглеждане на зайците храненето е основен фактор, от който зависят 

разстежните и продуктивните качества на животните. Храненето е различно, при 

промишлено отглеждане на зайци най-подходящо е целодажбеният гранулиран фураж, 

който е балансиран, за да не се допусне затлъстяване при животните, което вреди на 

заплождането.  Разход за фураж 3,2 кг за 1 кг. 

 Необходимата вода за пиене от животните ще се доставя от водопроводната мрежа  

до резервоар за вода, разположен над клетките. От него водата се подава към поилната  

систeма на клетките - нипелни поилки. С този начин на  поене  не се допуска влага в 

помещението и амонячни изпарения. Поилната система ще се изпълни с полипропиленови  

тръби с ф20 мм, като във всяка клетка е осигурена по една нипелна поилка за зайците.  

 Под клетките се предвижда да се изгради  улей с ширина 30 см, където се оттича 

урината и фекалиите от клетките.  Почистването става със скрепер или ръчно с водна струя. 

След приключване на всеки угоителен цикъл ще се извършва профилактичното прекъсване 

на производствения цикъл (най-малко за 5 дни ), почистване и дезинфекция на помещението 

и инсталациите и подготовка за следващата партида зайци. 

 Почистването на помещенията става след приключване на периода за отглеждането 

им. Формираните торови маси ще се извозват ежедневно и ще се използват за наторяване. 

 Труповете на умрелите животни ще се съхраняват в хладилна камера или трупова 

шахта, след което ще се извозват до екарисаж на база сключен договор.  

 Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Ще се използват 

съществуващи пътища, В и К и Ел. мрежи, за които има сключени договори със съответните 

дружества. 

 Строителните и битовите отпадъци, генерирани вследствие реализацията и 

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

изисквания за дейности с отпадъци. 

 Промишлените отпадъци (тор и урина) се събират се основно в зоната за 

размножаване и угояване (в клетките за отглеждане), където се формират. След края на 

работния ден ще се експедират от зайцефермата в пластмасови чували. Урината след 

измиване на клетките се улавя в специална яма за фекални води. Битово-фекалните води ще 

се отвеждат в съществуваща септична яма. 

 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.  
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 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 кметовете 

на Община Септември и с. Карабунар 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 

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 Септември и Кметство Карабунар за Вашето инвестиционно намерение.  

Към  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. номер) доказващи внасянето на 

Приложение 2 в Община Септември и Кметство Карабунар.  

Обръщаме внимание на Община Септември и Кметство Карабунар 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 Септември и Кметство 

Карабунар, 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.). 

Имотът, обект на ИП, не попада в граници на защитени зони от мрежата НАТУРА 

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

територии по смисъла на чл. 5 на Закона за защитените територии. Имотът отстои на 

повече от 2.6 км от най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица”. 

 

 

 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено до Община 

Септември и Кметство Карабунар  
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