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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., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 3 

от 5.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г.,) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  

 „Ферма за отглеждане на патици“ в ПИ с идентификатор 72713.57.68 и ПИ с 

идентификатор 72713.57.70, местност „Зад корията“, по КККР на с. Тополи дол, общ. 

Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „ЛУЛЧЕВ 55“ 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., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в 

сила от 22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 

Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 

2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г.) 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. 12 от 12 февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 

от 5 Януари 2018г) 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., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 

2018г.).  

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

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

околната среда (ЗООС): 

ИП предвижда преустройство на две съществуващи стопански сгради с РЗП 794 м
2
 във 

ферма за отглеждане на новоизлюпени и подрастващи патици в ПИ с идентификатор 

72713.57.68 и ПИ с идентификатор 72713.57.70, местност „Зад корията“, по КККР на с. 

Тополи дол, общ. Пазарджик. 

  Капацитетът на фермата ще бъде  5 000 места за отглеждане на патици при цикъл от 

28-30 дни. 

В едната сграда ще са разположени складови, битови, административни помещения, 

както и помещение за отглеждане на малки подрастващи патета. Другата сграда ще бъде  

еднопространствена - в нея ще се отглеждат големите патици до достигане на определена 

възраст и тегло, като те ще се доставят в птицефермата на възраст от 1 ден.  

 Производственият процес ще бъде цикличен. 

 В първата сграда ще бъде първия период на оглеждане с продължителност 14-15 

дни, като след приключване на всеки цикъл на отглеждането, ще се извършва почистване и 
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дезинфекция на помещението и инсталациите и подготовка за следващата партида патици. 

 Еднодневните патици ще се доставят до птицефермата със специализиран транспорт 

и ще се настаняват във вече подготвеното за целта помещение, в което ще бъде поставена 

постеля от слама върху стоманобетонен под.  
Основната технология на отглеждането на подраснали патици е подово отглеждане 

върху дълбока несменяема постеля. Ще се прилага принципа всичко пълно-всичко празно, 

като този принцип гарантира механичното почистване и дезинфекцията на сградите.  

Към производствените помещения ще се обособят и битово-санитарни помещения за 

персонала, КПП и складови помещения за инвентар, както и помещения за съхранение на 

дезинфектанти и дезинфекционни материали, помещение за аутопсия на пилета и фризер за 

съхранение на птичи трупове и офис за обслужващия ветеринарен лекар. 

 Сградите ще бъдат оборудвани с необходимото за отглеждане на патиците хранилно, 

поилно, вентилационно, отоплително, охлаждащо и осветително оборудване.  

След приключване на този период на отглеждане, патиците ще се преместват в други 

птицеферми за доотглеждане и угояване. 

Във фермата няма да се извършва преработка на животинската продукция. 

В имота има съществуващо съоръжение за съхранение на отработена торова постеля 

със бетониран под, извън птицевъдното помещение. Торовите маси (торова постеля), ще се 

почистват и ще се използват за наторяване на собствени земеделски земи. 

За достъп и обслужване на фермата ще се използват съществуващи пътища. 

Вода за питейни и производствени нужди ще се набавя от съществуващ водопровод 

съгласно договор с „ВиК в ликвидация“ ЕООД.  

Електроснабдяването ще се осъществява от съществуващ ел. провод, който захранва 

площадките към момента.  

Отпадъчните води ще се отвеждат в съществуваща водоплътна изгребна яма. 

При избраният начин на подово отглеждане с дълбока несменяема постеля се използва 

сухият способ и няма да се формират отпадъчни води при почистването на помещенията. 

Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на ИП, ще се 

съхраняват и управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО). 

 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.  

 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. и 

доп. ДВ. бр. 76 от 19 Септември 2017 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)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.). 

 ПИ с идентификатор 72713.57.68 и ПИ с идентификатор 72713.57.70, местност „Зад 

корията“, по КККР на с. Тополи дол, обекти на ИП, не попадат в границите на защитени 

зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното 

разнообразие, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 от Закона за 

защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0000365 „Овчи 

хълмове”, от която имотите отстоят на не по-малко от 4.69 км. 

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-1187/04.04.2018 г.  

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Пазарджик и Кметство Тополи дол 
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