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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. 67 

от 23 август 2019 г.) 
 

   РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение (ИП): 

 „Сграда за отглеждане на кокошки-носачки и съоръжения за отглеждане на кокошки-

носачки – два броя“ в имот с идентификатор 56277.3.1135, м. „Войника“ по КККР на гр. 

Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител:  ЕТ „АНГЕЛОВ-ИВАН АНГЕЛОВ“ 

 

 

 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): 

Предмет на инвестиционното предложение предвижда е изграждане на две нови 

сгради, на мястото на две съществуващи  халета, които ще бъдат разрушени – сгради №А1 и 

№В4, находящи се в имот с идентификатор 56277.3.1135, м. „Войника“ по КККР на гр. 

Пещера, общ. Пещера. 

На тази площадка действа инсталация за интензивно отглеждане на птици 

(включваща 7 производствени халета), за която е издадено комплексно разрешително (КР) 

№388-Н0/2010 г. с оператор „Братя Ангелови“ ООД, с общ капацитет на инсталацията 

100 000 места за кокошки носачки. 

С цел разширение на дейността на инсталацията е проведена е процедура по реда на 

глава шеста от ЗООС за ИП „Изграждане на сграда за свободно отглеждане на кокошки 

носачки“ в ПИ с идентификатор 56277.3.1135, м. „Войника“ в землището на гр. Пещера, 

общ. Пещера обл. Пазарджик, приключила с издадено решение за преценяване 
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необходимостта от извършване на ОВОС № ПК-20-ПР/2019 г. на директора на РИОСВ 

Пазарджик с възложител ЕТ „АНГЕЛОВ-ИВАН АНГЕЛОВ“ и заключение „да не се 

извършва ОВОС“. С тази процедура е разгледана промяна на общият капацитет на 

инсталацията, който се променя на 120 000 места за отглеждане на птици. 

В РИОСВ-Пазарджик е налична информация за подадено заявление за промяна на 

оператора на КР № 388-Н0/2010 г. от „Братя Ангелови“ ООД на ЕТ „АНГЕЛОВ-ИВАН 

АНГЕЛОВ“, както и за планираната промяна в инсталацията. До настоящият момент няма 

издадено Решение за промяна на оператора на КР №388-Н0/2010 г. и оператор на 

инсталацията за интензивно отглеждане на птици е „Братя Ангелови“ ООД. 

Към настоящето уведомление е представен нотариален акт №16, том I, рег. № 316, 

дело № 16/2019 г. за покупко-продажба на недвижим имот (ПИ с идентификатор 

56277.3.1135 и сградите построени в него) между „Братя Ангелови“ ООД на ЕТ „АНГЕЛОВ-

ИВАН АНГЕЛОВ“. Приложено е копие на договор от 28.06.2021 г. с анекс от 30.03.2016 г., с 

който се възлага на ЕТ „АНГЕЛОВ-ИВАН АНГЕЛОВ“ да осъществява всички необходими 

действия по контрол и отчетност на изпълнението на условията по КР № 388-Н0/2010 г., 

както и да осъществява свързаните с това взаимоотношения със съответните институции. 

Към момента, съгласно действащото КР съществуващите халета А1 и В4 са с 

капацитет: 

 А1 (сграда с идентификатор 56277.3.1135.4) към момента е с капацитет 16 000 места 

за отглеждане на птици. 

 В4 (сграда с идентификатор 56277.3.1135.12) към момента е с капацитет 17 000 места 

за отглеждане на птици. 

След осъществяване на настоящето ИП, всяка една от новите сгради ще бъде с нов 

капацитет, съответно: 

 А1 (сграда с идентификатор 56277.3.1135.4) ще стане с капацитет 30 000 места за 

отглеждане на птици. 

 В4 (сграда с идентификатор 56277.3.1135.12) ще стане с капацитет 30 000 места за 

отглеждане на птици. 

 

След реализацията на настоящето ИП общият капацитет на инсталацията в имот с 

идентификатор 56277.3.1135 по КККР на гр. Пещера ще стане 130 000 места за кокошки 

носачки. 

Броят на местата за птици по сгради в имот с идентификатор 56277.3.1135, след 

реализация на настоящето ИП ще бъде, както следва: 

 

А1  -    16 000     16 000       30 000 

А2  -      6 000     32 000       32 000 

А3  -      6 000              0                0 

В1  -    21 000     21 000       21 000 

В2  -    17 000     17 000       17 000 

В3  -    17 000     17 000                0 

В4  -    17 000     17 000       30 000 

-------------------------------------------------------- 

Общо:           100 000   120 000     130 000 

 

Работата на сграда В3 (сграда с идентификатор 56277.3.1135.13) ще продължи до 

пускането в експлоатация на новите халета А1 и В4. След този момент работата на хале В3 

(сграда с идентификатор 56277.3.1135.13) ще бъде преустановена. 

Начинът на отглеждане на птиците в новите сгради ще се запази, както до момента – 

свободно отглеждане по т. нар. волиерна система. 
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Птиците ще се движат на няколко етажа (нива), оборудвани с метални скари и с 

вентилационна система. На всяко ниво ще има хранителна, поителна система и торова лента 

за изнасяне на тора и лента за изнасяне на яйца. 

След промяна на технологичното оборудване ще се промени и броя на изпускащите 

устройства. До момента сграда А1 разполага с 13 вентилатори: билни -10 и стенни – 3. 

Сграда В4 разполага също с 13 вентилатори: билни -10 и стенни – 3 

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Ще се използва 

съществуващата. 

Площадката е оградена. Пътния достъп се осъществява от асфалтиран път. 

Инсталацията е с налично електроснабдяване и присъединена към водоснабдителната и 

канализационна мрежи на гр. Пещера. 

По време на експлоатацията на ИП ще се формират отпадъчни води от измиването на 

производствените халета, което ще се извършва един път на две години с пароструйка. 

Формираните води ще се заустват в канализационната мрежа на гр. Пещера. 

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

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

(ЗУО). 

 Така заявено, с настоящето ИП общият капацитет на инсталацията ще стане 130 000 

места за кокошки носачки, т.е. капацитета се увеличава с 10 000 места за птици-кокошки 

носачки, което представлява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което 

самостоятелно попада в обхвата на т. 1, буква „д” от Приложение 2 на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) и 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): 

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

разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изм.) 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. и посл. изм.). 

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 

територии. Намира се в близост до защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване 

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

зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ, бр.85 /2007 г.) и 

актуализирана с Решение № 811/16 ноември 2010 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 

96/7.12.2010 г.), от която отстои на не по-малко от 2,20 km. 

 

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

„Комплексни разрешителни”: 

Инвестиционното предложение на ЕТ „АНГЕЛОВ-ИВАН АНГЕЛОВ“ е свързано с 

изграждане на две нови „Сгради за отглеждане на кокошки носачки“ на площадка с 

идентификатор: 56277.3.1135 в м. „Войника“ в гр. Пещера (На тази площадка е разположена 

инсталация за интензивно отглеждане на птици, за експлоатацията на която е издадено КР  

№ 388-Н0/2010г. с оператор „Братя Ангелови“ ООД, гр. Пещера).  

С внесената допълнителна информация става ясно, че на площадката се предвижда да 

се извършат следните промени:  
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- Ще се извърши подмяна на оборудването и реконструкция на две 

съществуваща сграда А1 и В4, и преустановяване работата на сграда В3. 

- Ще се промени капацитетът на отглеждане на птици. До момента, и съгласно 

действащото КР, сграда А1 е с капацитет 16 000 места за птици, а сграда В 4 с 17 000. След 

промените всяка една от сградите ще бъде с капацитет  по  30 000 места за птици.  

- Общият капацитет на площадката, ще се промени от 100 000 (съгласно КР № 

388-Н0/2010г.) на 130 000 места за отглеждане на птици. 

- Начинът на отглеждане на птиците в реконструираните сгради ще се запази, 

както до момента – свободно отглеждане по т.нар. волиерна система.    

- Няма да се изгражда нова инфраструктура, ще се използва съществуващата. 

Операторът е в процедура по преразглеждане на КР, във връзка с промени, за които 

РИОСВ-Пазарджик е уведомен с Уведомление за ИП с вх. № ПД-01-115/26.02.2019г. 

Предвид изложеното, гореописаното инвестиционното предложение: 

-   не представлява нова дейност на площадката, съгласно Приложение № 4 от ЗООС. 

- представлява промяна в работата на инсталацията, за която е издадено КР и  

предвидените от дружеството промени ще доведат до промяна на разписаните условията в 

действащото КР № 388-Н0/2010г.  

Следователно, след приключване на задълженията по Глава шеста от ЗООС (в случай 

че такива се изискват) операторът, е необходимо да уведоми ИАОС за планирана промяна в 

работата на инсталацията по реда на чл. 123, буква „в“, т. 1 от Глава седма, Раздел II на Закон 

за опазване на околната среда (посл. изм.и доп. ДВ бр.21 от 12 Март 2021г.). Информацията 

за планирана промяна се подава в ИАОС съгласно приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от 

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. (Приета с ПМС № 

238 от 02.10.2009 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.). 

 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-209-(7)/01.06.2021 г. 

 Копие от указателното писмото до възложителя е изпратено до кмета на Община 

Пещера. 
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