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Приложение № 2 към чл. 6 от 
НАРЕДБА за условията и реда за 
извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда  

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

ЗА  

ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС 

за  

инвестиционно предложение  

за  

„Разширение на птицеферма /намираща се в имот № 009074 с идентификатор 

56277.2.478/ чрез: въвеждане в експлоатация на две съществуващи производствени 

сгради намиращи се в имот № 009056 с идентификатор 56277.2.460 и имот № 009057 с 

идентификатор 56277.2.461, закупуване на нова сграда в имот № 009058 с 

идентификатор 56277.462, собственост на ЕТ „ВИТА БИО-СТОЯН АНГЕЛОВ”, 

закупуване на ново технологично оборудване и подмяна на покривите на всички 

производствени сгради“ 

от 

ЕТ „Ангелов – Иван Ангелов“ 

 1. Информация за контакт с възложителя: 

ЕТ „Ангелов – Иван Ангелов“ 

Пълен пощенски адрес:  

град Пещера 4550,  

община Пещера,  

област Пазарджик,  

ул. „Индустриална“ № 6 

Телефон, факс и е-mail:  

тел. 0350-64104, моб. 0899917120; факс: 0350-66352; e-mail: 

angelovi.peshtera@gmail.com 

Управител на фирмата - възложител: Иван Христов Ангелов 

Лице за контакти:  

СТОЯН АНГЕЛОВ 

mailto:angelovi.peshtera@gmail.com
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2. Характеристика на инвестиционното предложение: 

2.1. Резюме на предложението 

Предвижда се разширение на съществуваща птицеферма намираща се в имот № 

009074 с идентификатор 56277.2.478/ чрез: въвеждане в експлоатация на две 

съществуващи производствени сгради намиращи се в имот № 009056 с идентификатор 

56277.2460 и имот № 009057 с идентификатор 56277.2.461, закупуване на нова сграда в 

имот № 009058 с идентификатор 56277.462, собственост на ЕТ „ВИТА БИО-СТОЯН 

АНГЕЛОВ”, закупуване на ново технологично оборудване и подмяна на покривите на 

всички производствени сгради. 

Инвестиционното намерение ще се реализира в границите на следните имоти и 

включва: 

° Имоти № № 009074, № 009056 и имот № 009057, находящи се в местност 

„Кюпебунар” в землището на гр. Пещера, собственост на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов“, 

в рамките на който са разположени следните сгради: 

- животновъден обект 1BG 13006 в имот № № 009074 с идентификатор 

56277.2.478 съществуващи сгради (изградена през 1983год.) за отглеждане на кокошки-

носачки – сграда № 1 -  56277.2.478.1 с площ 822 кв.м и складово помещение 41 кв.м 

към нея. Сграда № 2 - 56277.2.478.2 с площ 1086 кв.м, която представлява фуражна 

кухня и не е предмет на настоящото намерение. Сграда № 4 с площ от 1472 кв. м. 

разделена на две помещения - 56277.2.478.4 и 56277.2.478.5. и складово помещение от 

64 кв. м.  За сграда № 1 и № 4 има издадено Решение за преценка необходимостта от 

извършване на ОВОС № 47/2003 г. за 30 000 броя места за отглеждане на птици, 

същите до момента се експлоатират и са населени с птици. Сграда № 1 е снабдена с 

оборудване за 6 500 бр. места за птици и не се предвижда подмяна на оборудването в 

сградата. Цел на ИН е подмяна на технологичното оборудване на сграда № 4,  като 

капацитете ще се увеличи от 12000 броя места за птици на 13 000 броя и подмяна на 

покривите на двте производствени сгради за отглеждане на птици /№ 1 и № 4/; 

- в имот № 009056 с идентификатор 56277.2.460 се намира 1 съществуваща 

производствена сграда с площ от 661 кв.м., сградата до момента е ненаселена със старо 

технологично оборудване и не се експлоатира. Целта на ИН е въвеждане на 

производствената сграда в експлоатация, чрез закупуване на ново технологично 

оборудване, като капацитета от 5500 бр.се увеличи на 6000 бр. места за птици и 

подмяна на покрива на сградата; 
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- имот № 009057 с идентификатор 56277.2.461, се намира 1 съществуваща 

производствена сграда с площ от 925 кв.м. и складово помещение към нея. Сградата до 

момента е ненаселена със старо технологично оборудване и не се експлоатира. Целта 

на ИН е въвеждане на производствената сграда в експлоатация, чрез закупуване на 

ново технологично оборудване, като капацитета ще се увеличи от 7500 броя на 8200 бр. 

места за отглеждане на птици и подмяна на покрив.  

°  Имот № 009058 с идентификатор 56277.2.462, находящ се в местност „Кюпе 

бунар” в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, собственост на  ЕТ „ВИТА БИО-

СТОЯН АНГЕЛОВ. На площадката се намира една едноетажна масивна съществуваща 

(изградена през 1970 год.) за отглеждане на подрастващи птици Максималниятброй на 

птици, коитомогат да се отглеждатв халето, съгласнооборудването е 39 800 бр. 

подрастващи птици. За птицефермата е издадено Решение за 

преценяваненеобходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-

Пазарджик№ ПК-34-ПР/2012 г. Предвижда се оборудването в сградата да бъде 

подменено с ново - за отглеждане на кокошки-носачки с максимален капацитет 6 200бр. 

места за птици. Предвижда се и подмяна на покрива на производствената сграда. 

Инвестиционното намерение предвижда също и закупуване на производствена 

сграда и ново оборудване към нея собственост на ЕТ „ВИТА БИО-СТОЯН АНГЕЛОВ” 

намиращ се в имот № 009058 с капацитет 6200бр. места за отглеждане на кокошки-

носачки. Към момента в производствената сграда има оборудване за отглеждане на 

подрастващи за кокошки–носачки с максимален брой съгласно оборудването 39 800 бр. 

Предвижда се оборудването в сградата да бъде подменено с ново - за отглеждане на 

кокошки-носачкис максимален капацитет 6 200 бр. места за птици. Към момента е 

сключен предварителен договор за покупко-продажба на сградата и производствената 

площадка в имот № 009058 между ЕТ „ВИТА БИО-СТОЯН АНГЕЛОВ” и ЕТ „Ангелов 

– Иван Ангелов“. Производствената площадка е експлоатирана и за нея има издадено 

Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на 

РИОСВ-Пазарджик № ПК-34-ПР/2012 г. 

След реализиране на инвестиционното намерение на производствената 

площадка ще се експлоатират 5 бр. производствени халета с общ брой места за 

отглеждане на птици 39 900. 

С цел повишаване на енергийната ефективност се предвижда и ремонт на 

покривите на всички производствените сгради в които ще се отглеждат птици. 
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Инвестицията не налага изграждане на нова инфраструктура, водопроводи, 

електропроводи и др. и не предвижда никакви изкопни работи, тъй като ще се 

използват съществуващи. 

 

Не се налага изграждането на нова техническа  инфраструктура, тъй като ще се 

използва съществуващата. Площадките, накоито е разположени двете ферми са 

оградени. Достъпът до тях епоасфалтиран път. Електроснабдяването ще се осъществява 

по електропровод, който обслужва площадките до момента. Площадките има 

съществуваща канализация.  

Отпадъчните води – производствени и битово-фекални се събират в 

съществуващи водоплътни изгребни яма. Към производственото хале собственост на 

ЕТ „ВИТА БИО“ има изградена водоплътнаизгребна яма.  

За производствени халета намиращи се в имоти с №  № 009074, № 009056 и № 

009057 отпадъчните води се събират в една водоплътна яма, ситуирана в имот № № 

009074. Обема на ямата е достатъчен, тъй като отпадъчните води са с много малък 

дебит, предвид технологията и начина на почистване.  При запълване на водоплътните 

ями, същите ще се почистват и отпадъчните води ще се транспортират до най-близката 

ГПСОВ, за което ще се сключат съответните Договори. 

 

2.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 

С инвестиционното намерение се цели разширение на съществуваща 

птицеферма - животновъден обект 1BG 13006, намираща се в имот № 009074 с 

идентификатор 56277.2.478/ чрез: въвеждане в експлоатация на две съществуващи 

производствени сгради намиращи се в имот № 009056 с идентификатор 56277.2460 и 

имот № 009057 с идентификатор 56277.2.461, закупуване на нова сграда в имот № 

009058 с идентификатор 56277.462, собственост на ЕТ „ВИТА БИО-СТОЯН 

АНГЕЛОВ”, закупуване на ново технологично оборудване и подмяна на покривите на 

всички производствени сгради. 

След реализиране на инвестиционното намерение на производствената 

площадка ще се експлоатират 5 бр. производствени халета с общ бройместа за 

отглеждане на птици 39 900. 

Животновъден обект 1BG 13006 е регистриран съгласно изискванията на чл. 11 

на Наредба № 25 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за хуманно 

отношение при отглеждане на кокошки носачки и чл. 137 от ЗВД. В обекта се 
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отглеждат кокошки  по метода на свободно отглеждане. Капацитета на животновъдният 

обект към момента е 30  000 броя и след изпълнение на инвестицията ще се увеличи до 

39 900 броя места за отглеждане на птици. 

 

2.3. Връзки с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности. 

Реализацията на инвестиционното предложение не влиза в противоречие, 

недопустимост и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, 

обекти и дейности. 

Инвестиционното намерение ще се реализира в рамките на съществуваща 

птицеферма, намираща се в имот № 009074 с идентификатор 56277.2.478/. 

Намерението на възложителя е да използва пълния капацитет на сградния фодн 

с които разполага и да разшири дейността си чрез закупуване на нова сграда и съседен 

имот. 

 

2.4. Подробна информация за разгледани алтернативи. 

Алтернативи по използвана технология  

Предложената технология за отглеждане на пилета отговаря на най-добрите 

практики в тази област. При избора на технология са разгледани предлаганите на 

пазара различни технологии и е избрана тази, коята изисква минимум 

капиталовложения, минимум разход на природни ресурси и енергия. 

Алтернативи по местоположение 

Разгледани са три алтернативи за местоположение, в това число „нулева” 

алтернатива. 

І –ви вариант на предложението 

Предвижда е разширение на съществуваща птицеферма, намираща се в имот № 

009074 с идентификатор 56277.2.478/ чрез: въвеждане в експлоатация на две 

съществуващи производствени сгради намиращи се в имот № 009056 с идентификатор 

56277.2460 и имот № 009057 с идентификатор 56277.2.461, закупуване на нова сграда в 

имот № 009058 с идентификатор 56277.462, собственост на ЕТ „ВИТА БИО-СТОЯН 

АНГЕЛОВ”, закупуване на ново технологично оборудване и подмяна на покривите на 

всички производствени сгради. 

Инвестиционното предложение не включва ново строителство, тъй като 

сградите и необходимата техническа инфраструктура са съществуващи. Не се налага 
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разширение и подсилване на електроснабдяването. Има ограда, добър сграден фонд, 

който позволява с малко подобрения и изпълнение на специфични изисквания, да се 

използва цялата налична база за новата инициатива. Това ще изисква по-малко 

финансови средства като капиталовложение за постигане на реализация на 

предложението. 

ІІ – ри вариант на предложението 

Предвижда реализация на инвестиционното намерение в друг имот, които 

трябва да бъде закупен от възложителя. Това ще изисква значително финансови 

средства, като капиталовложения свързани със закупуване на нов имот, а също така и 

ново строителство на сгради, канализационна, водопроводна и електроснабдителна 

инфраструктурни мрежи, както и необходимите пречиствателни съоръжения за 

отпадъчните води, ако това е необходимо.                 

ІІІ – ти вариант на предложението 

Това е  нулева алтернатива на инвестиционното намерение. При този вариант 

съществуващото състояние, без да се реализира инвестиционното намерение. Със 

запазване на това състояние няма да се използва ефективно вече построени сгради в 

имоти собственост на възложителя, което няма да промени като цяло отреждането и 

предназначението на имотите. 

От анализа на разгледаните алтернативи, като най-удачен се определя І-ви 

вариант, поради следните особености: 

- по-малко капиталовложения; 

- не се налага ново строителство; 

- не се налага прокарване на нова инфраструктура; 

- по - добро разположение от гледна точка на здравна защита; 

- предотвратяване полагането на трайна настилка върху нови площи, 

незасегнати до този момент от строителство;  

- по – добри възможности за връзка с други обекти, имащи отношение към 

дейността по отглеждане на пилета и производство на яйца. 

       

              2.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 

временни дейности по време на строителството. 

Птицефермата, собственост на ЕТ „Ангелов – Иван Ангелов“ се намира в 

границите на: 

- поземлен имот с № по преходен план: 009056, с идентификатор 56277.2.460; 
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- поземлен имот с № по преходен план: 009057, с идентификатор 56277.2.461; 

- поземлен имот с № по преходен план: 009074, с идентификатор 56277.2.478. 

Имотите са в местност „Кюпе бунар”, землище на гр. Пещера, обл. Пазарджик, с 

начин на трайно ползване – За животновъдна ферма. 

Имотът, собственост на ЕТ „ВИТА БИО-СТОЯН АНГЕЛОВ е с № по преходен 

план: 009058, с идентификатор 56277.2.462, находящ се в местност „Кюпе бунар”, 

землище на гр. Пещера, обл. Пазарджик, с начин на трайно ползване – За стопански 

двор. 

Всички имоти граничат със стопански дворове и земеделски земи. Имотите не 

попадат и не са близо до защитени територии и територии за опазване обектите на 

културното наследство. 

Пътната и останалата инфраструктура са изградени и в добро състояние. 

Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията на ИП. 

  

2.6. Описание на основните процеси (по проектни данни), капацитет.        

Технология за отглеждане на подрастващи в новозаселеното хале предмет на 

инвестиционното намерение 

Инвестиционното намерение ще се реализира в границите на следните 

имоти и със следните капацитети: 

Предвижда се разширение на съществуваща птицеферма намираща се в имот № 

009074 с идентификатор 56277.2.478/ чрез: въвеждане в експлоатация на две 

съществуващи производствени сгради намиращи се в имот № 009056 с идентификатор 

56277.2460 и имот № 009057 с идентификатор 56277.2.461, закупуване на нова сграда в 

имот № 009058 с идентификатор 56277.462, собственост на ЕТ „ВИТА БИО-СТОЯН 

АНГЕЛОВ”, закупуване на ново технологично оборудване и подмяна на покривите на 

всички производствени сгради. 

Инвестиционното намерение ще се реализира в границите на следните 

имоти и включва: 

° Имоти № № 009074, № 009056 и имот № 009057, находящи се в местност 

„Кюпебунар” в землището на гр. Пещера, собственост на ЕТ „Ангелов-Иван 

Ангелов“, в рамките на който са разположени следните сгради: 

- животновъден обект 1BG 13006 в имот № № 009074 с идентификатор 

56277.2.478 съществуващи сгради (изградена през 1983год.) за отглеждане на 

кокошки-носачки – сграда № 1 -  56277.2.478.1 с площ 822 кв.м и складово 
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помещение 41 кв.м към нея. Сграда № 2 - 56277.2.478.2 с площ 1086 кв.м, която 

представлява фуражна кухня и не е предмет на настоящото намерение. Сграда № 4 с 

площ от 1472 кв. м. разделена на две помещения - 56277.2.478.4 и 56277.2.478.5. и 

складово помещение от 64 кв. м.  За сграда № 1 и № 4 има издадено Решение за 

преценка необходимостта от извършване на ОВОС № 47/2003 г. за 30 000 броя 

места за отглеждане на птици, същите до момента се експлоатират и са населени с 

птици. Сграда № 1 е снабдена с оборудване за 6 500 бр. места за птици и не се 

предвижда подмяна на оборудването в сградата. Цел на ИН е подмяна на 

технологичното оборудване на сграда № 4,  като капацитете ще се увеличи от 12000 

броя места за птици на 13 000 броя и подмяна на покривите на двте производствени 

сгради за отглеждане на птици /№ 1 и № 4/; 

- в имот № 009056 с идентификатор 56277.2.460 се намира 1 съществуваща 

производствена сграда с площ от 661 кв.м., сградата до момента е ненаселена със 

старо технологично оборудване и не се експлоатира. Целта на ИН е въвеждане на 

производствената сграда в експлоатация, чрез закупуване на ново технологично 

оборудване, като капацитета от 5500 бр. се увеличи на 6000 бр. места за птици и 

подмяна на покрива на сградата; 

- имот № 009057 с идентификатор 56277.2.461, се намира 1 съществуваща 

производствена сграда с площ от 925 кв.м. и складово помещение към нея. Сградата 

до момента е ненаселена със старо технологично оборудване и не се експлоатира. 

Целта на ИН е въвеждане на производствената сграда в експлоатация, чрез 

закупуване на ново технологично оборудване, като капацитета ще се увеличи от 

7500 броя на 8200 бр. места за отглеждане на птици и подмяна на покрив.  

°  Имот № 009058 с идентификатор 56277.2.462, находящ се в местност „Кюпе 

бунар” в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, собственост на  ЕТ „ВИТА БИО-

СТОЯН АНГЕЛОВ. На площадката се намира една едноетажна масивна 

съществуваща (изградена през 1970 год.) за отглеждане на подрастващи птици 

Максималниятброй на птици, коитомогат да се отглеждатв халето, 

съгласнооборудването е 39 800 бр. подрастващи птици. За птицефермата е издадено 

Решение за преценяваненеобходимостта от извършване на ОВОС на Директора на 

РИОСВ-Пазарджик№ ПК-34-ПР/2012 г. Предвижда се оборудването в сградата да 

бъде подменено с ново - за отглеждане на кокошки-носачки с максимален капацитет 

6 200бр. места за птици. Предвижда се и подмяна на покрива на производствената 

сграда. 
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Инвестиционното намерение предвижда също и закупуване на производствена 

сграда и ново оборудване към нея собственост на ЕТ „ВИТА БИО-СТОЯН АНГЕЛОВ” 

намиращ се в имот № 009058 с капацитет 6200бр. места за отглеждане на кокошки-

носачки. Към момента в производствената сграда има оборудване за отглеждане на 

подрастващи за кокошки–носачки с максимален брой съгласно оборудването 39 800 бр. 

Предвижда се оборудването в сградата да бъде подменено с ново - за отглеждане на 

кокошки-носачкис максимален капацитет 6 200 бр. места за птици. Към момента е 

сключен предварителен договор за покупко-продажба на сградата и производствената 

площадка в имот № 009058 между ЕТ „ВИТА БИО-СТОЯН АНГЕЛОВ” и ЕТ „Ангелов 

– Иван Ангелов“. Производствената площадка е експлоатирана и за нея има издадено 

Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на 

РИОСВ-Пазарджик № ПК-34-ПР/2012 г. 

След реализиране на инвестиционното намерение на производствената 

площадка включваща следните имоти: № 009074, № 009056, № 009057 и № 009058, 

ще се експлоатират 5 бр. производствени халета с общ брой места за отглеждане 

на птици 39 900. 

След реализиране на ИН на производствената площадка ще се намират следните 

сгради и при следния капацитет: 

- сграда № 1 в имот № 009074 (56277.2.478.1 с площ 822 кв.м)  и складово 

помещение 41 кв.м към нея. Сграда № 1 е снабдена с оборудване за 6 500 бр. места за 

птици и не се предвижда подмяна на оборудването в сградата. 

- Сграда № 2 в имот № 009074  (56277.2.478.2 с площ 1086 кв.м.), която 

представлява фуражна кухня и не е предмет на настоящото намерение.  

- Сграда № 4 в имот № 009074 (площ от 1472 кв. м. разделена на две 

помещения - 56277.2.478.4 и 56277.2.478.5.) и складово помещение от 64 кв. м.   

За сграда № 4 след подмяна на технологичното оборудване капацитета ще бъде 

13 000 броя места за отглеждане на птици. 

- Сграда в имот № 009056 (с идентификатор 56277.2.460  с площ от 661 

кв.м.). Капацитета ще се увеличи на 6000 бр. места за птици; 

- Сграда в имот № 009057 (с идентификатор 56277.2.461 с площ от 925 кв.м.) 

и складово помещение към нея. Капацитета ще се увеличи от 7500 броя на 8200 бр. 

места за отглеждане на птици.  

- Сграда в имот № 009058  (с идентификатор 56277.2.462). Сградата ще бъде 

с максимален капацитет 6 200бр. места за птици.  
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- С цел повишаване на енергийната ефективност се предвижда и ремонт на 

покривите на всички по-горе изброени производствените сгради, в които ще се 

отглеждат птици. 

Инвестицията не налага изграждане на нова инфраструктура, водопроводи, 

електропроводи и др. и не предвижда никакви изкопни работи, тъй като ще се 

използват съществуващи. 

Птиците ще се отглеждат по т.нар. Волиерна система 

Волиерна система 

Волиерната система (Фиг. 1), дава възможност птиците да се движат свободно 

на няколко етажа (нива), които са оборудвани със скари (метални) и с вентилационна 

система. В случая са мотирани три редици на два етажа, като всеки един етаж има има 

хранителна, поителна система и торова лента за изнасяне на тора. 

Система за хранене, поене, автоматични гнездо, почивка, е система второ 

поколение  за птици с открита веранда достъпна от всички нива и позволява по-висока 

плътност на птиците в сравнение с обикновените помещения. Специалният дизайн в 

комбинация с лесните възможности за излизане и  100% достъпност до подовото  

пространство позволява естествено поведение и  добро благополучие на птиците. 

▪Изнасяне на торови маси от производственото хале – Всяко ниво – етаж е 

снабдено с торовите ленти  върху които падат изпражненията, те се изхвърлят два пъти 

седмично. Торовите ленти са разположени по цялата дължина на сградата. По този 

начин се запазва добър микроклимат в сградата. Система  за тора представлява 

полипропиленови ленти. От момента на получаването на птичите фекалии до момента 

на изнасянето им от производственото хале  торта се намира  върху  полипропиленови 

ленти вътре в производственото хале. Два пъти седмично се активира системата за 

изхвърляна на тора. Лентите се задвижват като торта достига до вътрешната торова 

лента, която от своя страна го предава за изхвърляна на външната торова лента. 

Директно от външната транспортна лента торта Посредством  напречен транспортьор 

/товарач/ тора се товари в осигурения превоз от селскостопанските производители, 

които го оползотворяват. Фирмата има сключени Договори със селскостопански 

производители и торта няма да се съхранява на площадка в птицефермата, а директно 

се товари от поточната линия, която изхвърля торта от сградите. 

▪автоматично хранене - извършва се 4 – 5 пъти на ден, в зависимост от 

възрастта на животните. Всеки един етаж има има хранителна система. Сградата е 

снабдена със силоз, в който се съхранява фураж с капацитет 12 тона. Хранилките 
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представляват метални верижни улеи, които не позволяват разпиляване на фураж. 

Храненето се стартира и прекратява автоматично по предварително зададено време  

чрез компютърна система. Компютърната система регистрира количеството фураж, 

което е консумирано за  деня. Освен  това има възможност за съхраняване на данните 

за консумирания фураж за  последните три дни. Компютърната система има алармена 

система за сигнализация  при възникване на неизправности при хранителната система.   

▪автоматично поене - Всеки един етаж има има  поилна система Осигурено е 24 

часово поене посредством нипелни поилки. Те представляват тръбни системи, които 

пускат вода само при допир  от  животните.  Системата е снабдена с водомер, който 

отчита консумацията на вода и е свързана с компютърната система. Посредством нея се 

регистрира количеството на консумираната вода за деня, както се съхранява 

информация за последните три дни. При ситуации на подаване на недостатъчно или 

прекомерно количество вода  заработва алармена система.  

▪ осветителна система -  изградена е за събуждане и приспиване на животните, 

което се синхронизира  в зависимост от възрастта на животните. Осветителният ден  за 

различните по възраст животни е различен. Осветителният режим също се контролира 

от компютърната система. 

▪система за управление на микроклимата  в сградите. Същата се състои от 

клапи за свеж въздух – разположени на сградите по следният начин: вентилатори на 

билото /билни/ - 6 бр. и 5 бр. стенни, датчици за температура, 1 бр. датчик за влага – 

във всяка сграда. Чрез компютърната система се  задават предварително температурни 

стойности. Системата управлява работата на вентилаторите, като контролира  колко 

броя вентилатори да работят  на какви обороти, на колко процента да са отворени 

клапите за свеж въздух. Всички тези данни се получават от датчиците за температура и 

влажност  в сградите и се контролират от  системата за микроклимат. Създадена е 

възможност при  неизправност на една от съставните части на системата за 

микроклимат да се задейства алармената система, която подава сигнал със звук и 

светлина.     

▪компютърна система – Същата управлява всички изброени по-горе системи и 

регистрира данни като: 

       - разход на  фураж 

       - разход на вода 

       - неизправност във всяка една от системите  

       - най-висока и най-ниска температура 
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       - външна температура 

       - процент на вентилация 

       - процент на отваряне на клапите за свеж въздух 

       - съотношение на вода/храна 

       - брой на животните 

       - средно тегло на животните 

 

Фиг.1 Волиерна система са отглеждане на кокошки-носачки 

 

Помещенията, в които се отглеждат пилетата спазват следните 

изисквания: 

› температура на въздуха – 20 до 30 C (градуса по целзий); 

› относителна влажност на въздуха – 60 % - 75 %; 

› осигурена изкуствена вентилация, която поддържа скорост 

› на движение на въздуха 0,2 – 0,3 m/s  през зимата и 1 – 2 m/s през лятото; 

› осветление изкуствено с интензивност през деня 5 – 10 lx (лукса) последвано от 

полумрак с достатъчна интензивност  за успокояване на кокошките.  

Основни суровини при отглеждането на пилета са както следва: 

Използва се комбиниран фураж за пилета яйценосно, със съдържание:   

› царевица,  пшеница, слънчогледов шрот; 

›  пшенични трици, соев шрот, олио; 

› лупромикс, биоконцентрат /витаминни бленди за носачки, микроелементи, 

монокалциев фосфат, сол, метионин, натуфос, холинхлорид, натугрейн, лукантин 

червен, лукантин жълт, креда/; 

Вода – друга основна суровина при отглеждането на птици. Вода за 

производствени нужди ще се набавя от съществуващ сондаж, за които има издадено 

Разрешително № 31520266/ 13.09.2011 г. и при спазване на условията в него. Не се 
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налага изграждане на нов водопровод, тъй като ще се използва съществуващата на 

площадката мрежа.  

Дневното количество вода на 1 кокошка е условно около 0.330 литра на ден. За 

39 900 броя животни количеството на ден вода е в размер приблизително на 13167 

литра. Общото количество вода за годината ще бъде 4806,0 куб.м. т.е. няма да се 

превишат разрешените количства вода съгласно Разрешително № 31520266/ 13.09.2011 

г. Оператора ще използва единствено питейна вода за нуждите на  кокошките.  

Подаваните количества вода зависи от различни фактори – възраст и порода на 

животните, температура на околната среда. Количеството консумирана вода през 

лятото е по-голямо, а през зимата по-малко. Системата в новозаселеното хале ще е 

снабдена с водомер, който да отчита консумацията на вода и ще е свързана с 

компютърната система.   

Не се предвижда значително използване на вода, тъй като съгласно технологията 

не се извършва измиване на производствените халета.  

Електроенергия - Електроснабдяването ще се осъществява по електропровод, 

който обслужва имотите до момента и при спазване условията в съществуващ Договор 

мужду фирмата и ЕВН-България.  

 

Поточните линии в инсталацията представляват  следното: 

 Животните се отглеждат  в сътветствие с Европейските норми за хуманно 

отношение  към животните. 

Птиците  се наблюдават от работници, които отговарят за производствената 

сграда. Умрелите животни ще се предават на Екарисаж два пъти седмично на база 

сключен Договор, като междувременно се съхраняват в метални контейнери.  

Линиите в производствената сграда са комплектовани със система за изхвърляне 

на тора, силоз за съхранение на фуража и съответните, вентилационна и охладителна 

система и компютъризирана контролна система. Помещението е климатизирано, с 

автоматично поддържане на температура и влажност. 

Всеки производствен цикъл стартира с почистване на халето и оборудването. 

Халетата се почистват сухо и само веднъж в годината с пароструика.    

Дезинфектанти,  които се използват в производствения цикъл са свързани с 

почистването на  склада за яйца, в производствените халета за обща дезинфекция. За 

дезинфекция на производствените халета се използат: Virocid, Nebutol, Boi Gel, CID 

2000, DM CID – S. Годишния разход на тези дезинфектанти ще е около 50 литра. За 
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дезинфекция се използва и натриев хипохлорид, който не се съхранява на площадката и 

се закупува преди измиване на помещенията. 

Отглеждането и поенето, става по зададени климатични условия: температура, 

влажност и светлинен ден. Цялата система за отглеждането на кокошки носачки е 

компютъризирана и съгласно технологията в сграда и нормативната уредба се  

поддържа по автоматично зададени параметри: температура, влажност, количество 

свеж въздух, продължителност на светлинния ден и др. 

Компютърна система управлява всички системи и регистрира данни като: 

       - разход на фураж 

       - разход на вода 

       - неизправност във всяка една от системите  

       - най-висока и най-ниска температура 

       - външна температура 

       - процент на вентилация 

      -  процент на отваряне на клапите за свеж въздух 

      - съотношение на вода/храна 

      - брой на животните 

      - средно тегло на животните 

Основни суровини при отглеждането на кокошките носачки са както 

следва: 

Фураж – за производството на фураж за кокошките се използват следните 

суровини: 

o царевица,  пшеница, слънчогледов шрот; 

o  пшенични трици, соев шрот, олио; 

o  лупромикс, биоконцентрат /витаминни бленди за носачки, микроелементи, 

монокалциев фосфат, сол, метионин, натуфос, холинхлорид, натугрейн, лукантин 

червен, лукантин жълт, креда/; 

Дневното количество  фураж необходимо за изхранването на 1 кокошка носачка 

е 0,130 кг.  

Дневното количество вода на 1 кокошка е условно около 0.330 литра на ден. 

Отглеждането на кокошките носачки се извършва съгласно изискванията на 

Наредба № 25 от 14.12.2005 г.  за минималните изисквания за хуманно отношение при 

отглеждането на кокошки носачки и във връзка с ДИРЕКТИВА 1999/74/ЕО НА 
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СЪВЕТА от 19 юли 1999 година за установяване на минимални изисквания за защитата 

на кокошки носачки. 

 

2.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Не се налага изграждането на нова техническа инфраструктура, тъй като ще се 

използва съществуващата. Площадката, на която е разположена фермата е оградена. До 

площадката се достига по асфалтиран път. Електроснабдяването ще се осъществява по 

електропровод, който обслужва площадката до момента. Площадката има 

съществуващи водопровод и канализация. Отпадъчните води – производствени и 

битово-фекални се заустват в съществуваща водоплътна изгребна яма. Потока 

производствени отпадъчни води от новозаселените халета ще се отвеждат в 

съществуващи водоплътни ями. Предвижда се количеството на отпадъчни води да са 

незначителни, предвид технологията и начина на почистване. При запълване на 

водоплътните ями, същите ще се почистват и отпадъчните води ще се транспортират до 

най-близката ГПСОВ, за което ще се сключат съответните Договори. 

На площадката няма битова сграда. Към производственото хале има битово 

помещение със санитарен възел. Формираните ботово-фекално води се отвеждат в 

водоплътната изгребна яма на производственото хале.  

 

2.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и 

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

Инвестиционното предложение не включва ново строителство, тъй като сградите и 

необходимата инфраструктура са съществуващи.  

Не се предвижда закриване на обекта и прекратяване на дейността. Въпреки 

това, като задължителни мерки за превенция, в програмата ще се предвидят съответни 

действия и финансови средстава, свързани с безопасното ликвидиране на функциите на 

обекта и възстановяването на терена. Това включва мерки по: 

1) Освобождаване на площадката от техническото оборудване и населените 

птици; 

2) Предаването на формираните отпадъците за следващо третиране на лица, 

имащи право да извършват съответните дейности, съгласно изискванията на ЗУО; 

3) Почистване на съоръженията за пречистване на отпадъчни води; 

4) Отстраняване на всички свързани с дейността машини и подготовка на 

терена за възможно ново използване. 
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2.9. Предлагани методи за строителство 

Преустройството на площадката за реализация на инвестиционното намерение 

ще бъде извършено по стандартни нормативно утвърдени методи за подобен вид 

строително-монтажни дейности. Инвестиционното предложение не включва ново 

строителство, тъй като сградите и необходимата инфраструктура са съществуващи.     

 

2.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на 

строителството и експлоатацията. 

За реализирането на инвестиционното намерение няма да се извършва ново 

строителство. Ще се извърши ремонт на покриви и монтиране на ново оборудване. 

За ремонта на покривите ще се използват готови сторителни материали като 

изолационни фолия, покривни листове и леннти. 

Оборудването се доставя на части и ще бъде монтирано на място от фирмата 

производител. 

По време на експлоатацията:  

Вода за производствени нужди ще се набавя от съществуващ сондаж, за които 

има издадено Разрешително № 31520266/ 13.09.2011 г. и при спазване на условията в 

него. Не се налага изграждане на нов водопровод, тъй като ще се използва 

съществуващата на площадката мрежа. 

Дневното количество вода на 1 кокошка е условно около 0.328 литра на ден. За 

39 800 броя животни количеството на ден вода е в размер на 13055 литра. Оператора ще 

използва единствено питейна вода за нуждите на  кокошките от водопреносната 

система изградена на територията. В тази връзка ще се сключи договор с ВкС – Пещера 

и ще се постави водомер. Подаваните количества вода зависи от различни фактори – 

възраст и порода на животните, температура на околната среда. Количеството 

консумирана вода през лятото е по-голямо, а през зимата по-малко. 

Халетата ще се почистват сухо и само веднъж в годината с пароструика. 

Порадитова,основното количества изразходена вода ще се ползват за поене на птиците. 

Поенето в халетата ще е автоматично посредством нипелни поилки. Систематаще е 

снабдена с водомер, който да отчита консумацията на вода и ще е свързана с 

компютърната система.При ситуации на подаване на недостатъчно или прекомерно 

количество вода ще се включваалармена система.Поилките представляват тръбни 

системи с нипели, които ще пускат вода само при допир от животните.  
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Потока производствени отпадъчни води ще се отвеждат в съществуващи 

водоплътни ями на площадките. Предвижда се количеството на отпадъчни води да са 

незначителни, предвид технологията и начина на почистване. 

На площадките няма битова сграда, само битово помещение със санитарен 

възел. Формираните ботово-фекални води се отвеждат в водоплътната изгребна яма. Не 

се предвиждат други дейности, свързани с ИП - например нов водопровод, добив или 

пренасяне на енергия, добив на инертни материали и пр. 

 

2.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и 

начин на третиране. 

Не се очаква формиране на големи количества строителни отпадъци, тъй като за 

реализирането на инвестиционното намерение няма да се извършва ново строителство. 

След закупуването на съответното оборудване, същото ще бъде монтирано на място от 

фирмата производител. 

От ремонта на покривите на производствените сгради се очаква формиране на 

следните по вид отпадъци:  

№ Вид отпадък код Наименование по Наредба № 2 

1. Тухли 17 01 02 тухли 

2. Керемиди 17 01 03 
керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия 

3. Дървен материал 17 02 01 дървесен материал 

Остатъчните количества тухли и керемиди ще се употребят обратно при ремонта 

или на площадката за облагородяване и ограждане на зелени площи. 

 

По време на експлоатация на производствените халета се очаква формиране на 

следните видове отпадъци, които ще се класифицират съгласно нормативната уредба:  

№ Вид отпадък код Наименование по Наредба № 2 

4. Хартиени опаковки 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 

5. 
Найлонови опаковки, 

опаковъчно фолио 
15 01 02 Пластмасови опаковки 

6. Дървени палети 15 01 03 Опаковки от дървесни материали 

7. 
Изгорели луминисцентни 

лампки 
20 01 21* 

флуоресцентнитръби и 
другиотпадъци, съдържащиживак 

8. Битови отпадъци 20 03 01 Смесени битови отпадъци 
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9. 
Утайки при почистване на 

септичниями 
20 03 04 Утайки от септични ями 

  

Начин на третиране 

На площадките ще поставят съдове за разделно събиране на опаковките от 

хартия, найлон и пластмаси. Отпадъчните дървение палети ще се събират отделно на 

обособено място. 

Всички бракувани опаковки ще се предават на лицензирани фирми за 

рециклиране. 

Изгорелите луминисцентите лампи ще се слагат в опаковки, след което ще се 

поставят в плътно затворен съд. Съдът за лампите ще се държи в затворено помещение 

към една от спомагателните сгради. Ще се осигури сяра, която да се ползва в случай на 

счупване на лампа. След като се натрупа по-голямо количество от този отпадък ще се 

сключи договор с фирми, които имат разрешително за тяхното приемане и 

обезвреждане. 

Битовите отпадъци се събират в контейнер, разделно от другите отпадъци. 

Контейнера се почиства ежеседмично от  Общинската фирма по чистота гр. Пещера. 

Странични животински продукти образувани от дейността на Дружеството: 

 Тор – Изпражненията ще се събират, като падат върху торовите ленти  и 

ще се изхвърлят два пъти седмично в ремарке. Тора пада върху торовите ленти вътре в 

производствените помещения и в момента на изхвърлянето на тора от 

производствените халета се товари директно върху осигурения транспорт. Не се 

извършва временно съхранение на торови маси.Торовите маси ще се предават на 

земеделски производсители на база сключен договор. 

 Умрелите птици ще се предават на Екарисаж за изгаряне, като преди 

предаванетоще се съхраняват в специализирани съдове. Фирмата имасключен Договор 

с „Екарисаж-Варна” ООД. За събирането на умрелите животни и счупените яйца до 

момента се използват специални съдов епоставени пред всяко производствено хале. 

 Старото, подменено оборудване от производствените халета ще бъде 

продадено на заинтереовани фирми от бранша, поради което същото няма да 

представлява отпадък по смисъла на екологичното законодателство.  

 

  2.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда. 
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Въздух 

Няма да се извършва ново строителство. Ще се извърши ремонт на покриви и 

монтиране на ново оборудване. 

За временто на  ремонта не се очакват въздействия върху компонента въздух. 

Реализирането на инвестиционното намерение не е свързано с емитиране на вредни 

газови емисии.  

По време на експлоатацията  

По време на експлоатацията се очаква минимално въздействие върху 

атмосферния въздух. 

Единствените източници на емисии във въздуха ще са вентилационните 

устройства от халетата за отглеждане на птици. Основните замърсители са амоняк и 

метан – вещества, които се образуват при метаболизирането на храната и в 

изпражненията. 

На площадката няма да се съхрянява тор. Тора директно от халетата ще се 

товари на транспортни средства и ще се транспортира за ползване от земеделски 

производители. 

Всички халета са вентилирани и снабдени с автоматична система за редовно 

извеждане на тора, което спомага за нейното изсушаване и намалява до минимум 

емисиите на вредни вещества в във въздуха. 

Система за тора представлява полипропиленови ленти, които участват в 

събиране и почистване на тора. От момента на получаването на птичите фекалии до 

момента на изнасянето им от производствените халета торта се намира  върху  

полипропиленови ленти вътре в производствените халета.  Два пъти седмично се 

активира системата за изхвърляне на тора. Лентите се задвижват като торта достига до 

вътрешната торова лента, която от своя страна го предава за изхвърляне на външната 

торова лента. Посредством напречен транспортьор /товарач/ тора се товари в 

осигурения превоз от селскостопанските производители, които го оползотворяват. 

Фирмата има сключени Договори със селскостопански производители и торта не се 

съхранява на площадка в птицефермата, а директно се товари от поточната линия, 

която изхвърля торта от сградите. 

Всички халетата ще са снабдени с автоматична вентилационна система за 

контрол на микроклимата. Вентилационната система се сътои от жалузи, през които 

влиза чист въздух и билни и стенни вентилатори за извеждане на въздуха от халетата.  

Датчици за влага и температура отчитат непрекъснато стойностите в сградите и 
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изпращат сигнали към системата. При промяна в параментрите на системата 

автоматично включва вентилаторите. 

Това способства за изсушаване на тора вътре в халетата и намаляване на 

емисиите на амоняк и метан. 

 

Води 

По време на ремонта не се очакват въздействия върху компонента води. 

Реализирането на инвестиционното намерение не е свързано с емитиране на отпадъчни 

води.  

По време на експлоатацията не се очаква замърсяване на повърхностни и 

подземни води.  

Количества отпадъчни води ще са минимални, тъй като халетата ще се почиства 

сухо и само веднъж в годината с пароструйка. 

Поенето на птиците ще се извършва автоматично посредством нипелни поилки, 

което е води до минимален разход на води. 

Отпадъчните води – производствени и битово-фекални се заустват в 

съществуваща водоплътна изгребна яма. Потока производствени отпадъчни води от 

новозаселените халета ще се отвеждат в съществуващи водоплътни ями. Предвижда се 

количеството на отпадъчни води да са незначителни, предвид технологията и начина на 

почистване. При запълване на водоплътните ями, същите ще се почистват и 

отпадъчните води ще се транспортират до най-близката ГПСОВ, за което ще се 

сключат съответните Договори. 

Към производственото хале намиращо се в имот № 009058, собственост на ЕТ 

„ВИТА БИО“ има изградена водоплътна изгребна яма. 

За производствени халета намиращи се в имоти с №  № 009074, № 009056 и № 

009057 отпадъчните води се събират в една водоплътна яма, ситуирана в имот № № 

009074. Обема на ямата е достатъчен, тъй като отпадъчните води са с много малък 

дебит, предвид технологията и начина на почистване. 

 

Почви 

Инвестиционното намерение не е свързано с използването или разораване, 

разкопаване и нарушаване на почви от който и да е слой.  

По време на експлоатацията не очаква замърсяване на почвите поради това, че 

на площадката няма да се съхраняват торови маси.  
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Ландшафт 

Инвестиционното намерение не е свързано с ново строителство.  

Няма да се извършват изкопни, заравнителни или други дейности, които може 

да променят ландшафта.  

Ще се увеличат дейностите по поддръжка на съществуващите зелени площи, 

което ще окаже благоприятно въздействие върху състоянието на ландшафта. 

Растителен и животински свят 

С реализиране на инвестиционното намерение няма да се засегнат защитети 

зони от Националната екологична мрежа /НАТУРА 2000 и не се засягат растителни и 

животински видове, които са със специален статут на защита. 

 

Природни обекти (защитени територии) 

Инвестиционното намерение не попада в защитени зони, защитени територии, 

чувстветелни зони и вододайни зони. 

 

Вредни физични фактори  

 Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не е 

свързано с повишаване на шумовите нива и показателите за шум в околната среда 

извън контурите на площадката, отчитащи степента на дискомфорт през различните 

части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 

методите за оценка на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху 

здравето на населението. 

 

Опасни вещества 

Единствените опасни вещества, които ще се използват на площадката са 

дезинфектанти. Дезинфектанти,  които се използват в производствения цикъл са 

свързани с почистването на  склада за яйца, в производствените халета за обща 

дезинфекция. За дезинфекция на производствените халета се използат: Virocid, Nebutol, 

Boi Gel, CID 2000, DM CID – S. Годишния разход на тези дезинфектанти ще е около 50 

литра. За дезинфекция се използва и натриев хипохлорид, който не се съхранява на 

площадката и се закупува преди измиване на помещенията. 
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Отпадъци 

Не се очаква формиране на големи количества строителни отпадъци, тъй като за 

реализирането на инвестиционното намерение няма да се извършва ново строителство. 

След закупуването на съответното оборудване, същото ще бъде монтирано на място от 

фирмата производител. 

От ремонта на покривите на производствените сгради се очаква формиране на 

следните по вид отпадъци:  

№ Вид отпадък код Наименование по Наредба № 2 

10. Тухли 17 01 02 тухли 

11. Керемиди 17 01 03 
керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия 

12. Дървен материал 17 02 01 дървесен материал 

Остатъчните количества тухли и керемиди ще се употребят обратно при ремонта 

или на площадката за облагородяване и ограждане на зелени площи. 

По време на експлоатация на производствените халета се очаква формиране на 

следните видове отпадъци, които ще се класифицират съгласно нормативната уредба:  

№ Вид отпадък код Наименование по Наредба № 2 

13. Хартиени опаковки 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 

14. 
Найлонови опаковки, 

опаковъчно фолио 
15 01 02 Пластмасови опаковки 

15. Дървени палети 15 01 03 Опаковки от дървесни материали 

16. 
Изгорели луминисцентни 

лампки 
20 01 21* 

флуоресцентнитръби и 
другиотпадъци, съдържащиживак 

17. Битови отпадъци 20 03 01 Смесени битови отпадъци 

18. 
Утайки при почистване на 

септичниями 
20 03 04 Утайки от септични ями 

Всички отпадъци ще се събират разделно и ще предават на лицензирани фирми. 

Старото, подменено оборудване от производствените халета ще бъде продадено 

на заинтереовани фирми от бранша, поради което същото няма да представлява 

отпадък по смисъла на екологичното законодателство.  

 

2.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение 

(например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или 

пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните 

води). 
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Не се предвиждат други дейности като добив на строителни материали, 

изграждане на нов водопровод и допълнително електрозахранване, свързани с 

инвестиционното предложение. 

От реализацията инвестиционното предложение не се очаква формиране на 

големи количества отпадъчни води, тъй като халетата ще се почиства сухо и само 

веднъж в годината с пароструйка. 

Отпадъчните води – производствени и битово-фекални се заустват в 

съществуваща водоплътна изгребна яма. Предвижда се количеството на отпадъчни 

води да са незначителни, предвид технологията и начина на почистване. 

Предвижда се количеството на отпадъчни води да са незначителни, предвид 

технологията и начина на почистване.  

Към производственото хале намиращо се в имот № 009058, собственост на ЕТ 

„ВИТА БИО“ има изградена водоплътна изгребна яма. 

За производствени халета намиращи се в имоти с №  № 009074, № 009056 и № 

009057 отпадъчните води се събират в една водоплътна яма, ситуирана в имот № № 

009074. Обема на ямата е достатъчен, тъй като отпадъчните води са с много малък 

дебит, предвид технологията и начина на почистване. 

При запълване на водоплътните ями, същите ще се почистват и отпадъчните 

води ще се транспортират до най-близката ГПСОВ, за което ще се сключат 

съответните Договори. 

 

 2.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

Настоящото инвестиционно предложение подлежи на издаване на: 

- Решение за преценяване необходимостта от ОВОС, издадено от 

Регионалната инспекция за околната среда и водите – Пазарджик. 

- Решение за строеж от община Пещера,  

- Решение за въвеждане в експлоатация от община Пещера 

 

2.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда 

Реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до замърсяване 

на компонентите на околната среда.  
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Птицефермата, собственост на ЕТ „Ангелов – Иван Ангелов“ се намира в 

границите на: 

- поземлен имот с № по преходен план: 009056, с идентификатор 56277.2.460; 

- поземлен имот с № по преходен план: 009057, с идентификатор 56277.2.461; 

- поземлен имот с № по преходен план: 009074, с идентификатор 56277.2.478. 

Имотите са в местност „Кюпе бунар”, землище на гр. Пещера, обл. Пазарджик, с 

начин на трайно ползване – За животновъдна ферма. 

Имотът, собственост на ЕТ „ВИТА БИО-СТОЯН АНГЕЛОВ е с № по преходен 

план: 009058, с идентификатор 56277.2.462, находящ се в местност „Кюпе бунар”, 

землище на гр. Пещера, обл. Пазарджик, с начин на трайно ползване – За стопански 

двор. 

Всички имоти граничат със стопански дворове и земеделски земи. Имотите не 

попадат и не са близо до защитени територии и територии за опазване обектите на 

културното наследство. 

Пътната и останалата инфраструктура са изградени и в добро състояние. 

Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията на ИП. 

Следователно осъществяването на предвидената дейност не би създало 

дискомфорт в околната и селищна среда.  

Площадката за реализиране на ИП не засяга и не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, не попада и в 

границите на защитени зони (ЗЗ) на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. 

Най- близо разположените ЗЗ до територията, предмет на ИП са: ЗЗ BG0002063 

„Западни Родопи“ /Защитена зона по директивата за птиците и ЗЗ BG0001030 „Родопи- 

Западни“/Защитена зона по директивата за местообитанията, определени съгласно 

изискванията на чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР на около 2-2,5 км. 

Реализацията на ИП не засяга планински и горски местности, както и влажни 

зони. 

Площадката за реализиране на ИП не засяга и не попада в границите на обекти 

на  културно историческо наследство. 

2.16. Риск от инциденти 

При извършване на предвидената дейност за разширение на съществуваща 

птицеферма чрез населяване на съществуваща производствена сграда чрез 

закупуване и монтиране на ново технологично оборудване, подмяна на покриви 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002063&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001030&siteType=HabitatDirective


ЕТ „Ангелов – Иван Ангелов 
 
 

 
 

 

25 

съществува риск от инциденти в рамките на нормалния, както при всяка друга 

дейност. 

Упражняваните дейности не отделят вредности и изпарения в работната 

среда, опасни за човешкото здраве. 

По отношение на трудовия риск, опасности съществуват, поради което е 

необходимо стриктно спазане на технологичната дисциплина, правилата по охрана 

на труда, издадените заповеди и разпореждания на ръководството на дружеството. 

Задължително е носенето на работно облекло, съобразено с атмосферните, 

технологични и защитни нужди, като и лични предпазни средства. 

В разглеждания обект ще са осигурени необходимите санитарно-битови 

условия за пребиваване на персонала, за почивка, за дежурства и лична хигиена. 

Изпълнението на мерките, за предотвратяване на възможни опасности за 

работещите във фермата, ще гарантира създаването на работна площадка с 

безопасни и здравословни условия за труд. 

За да се ограничи риска от инциденти и да се сведат до минимум рисковите 

фактори е необходимо: 

Да се предвидят помещения и места за почивка на работещите на открито и на 

изложените на наднормени нива на производствен шум. 

На обекта да се зареди специална аптечка за оказване на първа помощ. 

Задължително провеждане на специален инструктаж за спазване на 

определените санитарно-хигиенни правила. 

Задължително провеждане на технико-специализиран инструктаж и ползване на 

защитно работно облекло. 

Да се разпишат мерки за недопускане на риск от наднормено замърсяване с 

вредни емисии (прах, вредни газови емисии и др.) от недобре поддържана строителна и 

транспортна техника. 

По време на експроатационните дейности. 

По време на експлоатацията на птицефермата превенцията от появата на 

рискови за здравето на хората фактори е свързана с: 

Извършван строг контрол на процесите за хранене и поене. Процесите са 

автоматизирани и създават условия за улеснена експлоатация. Предвид на това 

управлението ще се осъществява от специализиран персонал, предварително запознат с 
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технологията, условията за експлоатация, автоматизацията и управлението на 

процесите и надлежно инструктиран.  

Ще бъдат осигурени необходимите условия за труд и почивка на обслужващия 

персонал. При извършване на ремонтни работи няма да се допуска въздействие от шум, 

вибрации или електромагнитни лъчения. Аварийни и ремонтни работи се извършват от 

специализирани групи предварително инструктирани за работа в тези съоръжения. 

Потенциалния здравен риск обаче е налице при системно неспазване на правилата за 

хигиена и безопастност на труд. 

Да бъдат съблюдавани специалните изискванията за работа с високо 

напрежение.  

Да се носят лични предпазни средства и да се спазва лична хигиена при работа. 

Да се спазват всички инструкции за работа с машините. Операторът (и други лица) да 

работят задължително с работно облекло, прилепнало към тялото. Не се допуска 

ремонт и ръчно почистване на работещите съоръжения. 

При съблюдаван строг контрол и управление на строително-монтажните 

дейности и експлоатацията на обекта от настоящото инвестиционно предложение, при 

спазване на всички инструкции и указанията за качество на работната среда риска от 

инциденти, които да увреждат здравето на работещите в обектите и населението в 

района не се очакват. 

 

3. Местоположение на инвестиционното предложение 

3.1.  Птицефермата, собственост на ЕТ „Ангелов – Иван Ангелов“ се намира 

в границите на: 

- поземлен имот с № по преходен план: 009056, с идентификатор 56277.2.460; 

- поземлен имот с № по преходен план: 009057, с идентификатор 56277.2.461; 

- поземлен имот с № по преходен план: 009074, с идентификатор 56277.2.478. 

Имотите са в местност „Кюпе бунар”, землище на гр. Пещера, обл. Пазарджик, с 

начин на трайно ползване – За животновъдна ферма. 

Имотът, собственост на ЕТ „ВИТА БИО-СТОЯН АНГЕЛОВ е с № по преходен 

план: 009058, с идентификатор 56277.2.462, находящ се в местност „Кюпе бунар”, 

землище на гр. Пещера, обл. Пазарджик, с начин на трайно ползване – За стопански 

двор. 
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Всички имоти граничат със стопански дворове и земеделски земи. Имотите не 

попадат и не са близо до защитени територии и територии за опазване обектите на 

културното наследство. 

Пътната и останалата инфраструктура са изградени и в добро състояние. 

Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията на ИП. 

Площадката не се намира в близост до защитени територии, не попода в 

санитарно-охранителна зона на водоизточник. Не се очаква трансгранично въздействие, 

вследствие на инвестиционното предложение. 

Мектоположението на обекта е много благоприятно за реализиране на 

разглежданата дейност – в съществуваща птицеферма, водоснабден, електрифициран, с 

асфалтирана улична мрежа в добро състояние. 

 

3.2. Същесвуващите ползватели на имоти в квартала и района в съседство 

на обекта са уведомени, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на ОВОС.  

Във връзка са реализацията на инвестиционното намерение уведомлението за 

инвестиционното намерение е оповестено от Община Пещера и поставено на 

информационнота тъбло на Общинска администрация в срок от четиринадесет дни. 

Няма проявен обществен интерес към инвестиционното предложение. Няма 

жалби и несъгласие с реализиране на инициативата на посочаната от инвеститора 

площадка. 

Публикувано е съобщение във вестник „Родопска искра“. 

 

3.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове. 

Зоната, в която се предвижда реализиране на инвестиционното предложение е за 

стопански цели. Предлаганата дейност не противоречи на оформената устройствена 

зона и е напълно допустима при спазване на изискванията на специализираните закони.  

Птицефермата, собственост на ЕТ „Ангелов – Иван Ангелов“ се намира в 

границите на: 

- поземлен имот с № по преходен план: 009056, с идентификатор 56277.2.460; 

- поземлен имот с № по преходен план: 009057, с идентификатор 56277.2.461; 

- поземлен имот с № по преходен план: 009074, с идентификатор 56277.2.478. 

Имотите са в местност „Кюпе бунар”, землище на гр. Пещера, обл. Пазарджик, с 

начин на трайно ползване – За животновъдна ферма. 
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Имотът, собственост на ЕТ „ВИТА БИО-СТОЯН АНГЕЛОВ е с № по преходен 

план: 009058, с идентификатор 56277.2.462, находящ се в местност „Кюпе бунар”, 

землище на гр. Пещера, обл. Пазарджик, с начин на трайно ползване – За стопански 

двор. 

Всички имоти граничат със стопански дворове и земеделски земи. Имотите не 

попадат и не са близо до защитени територии и територии за опазване обектите на 

културното наследство. 

 

3.4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, 

защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична 

мрежа. 

В близост до площадката на инвестиционното предложение няма чувствителни 

територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-

охранителни зони и други видове зони. 

 

3.4а. С реализация на инвестиционното предложение за разширение на вече 

съществуваща птицеферма, качеството и регенеративната способност на природните 

ресурси няма да бъдат променени. 

  

3.5. Подробно информация за всички разгледани алтернативи за 

местоположение. 

Алтернативи по използвана технология  

Предложената технология за отглеждане на пилета отговаря на най-добрите 

практики в тази област. При избора на технология са разгледани предлаганите на 

пазара различни технологии и е избрана тази, коята изисква минимум 

капиталовложения, минимум разход на природни ресурси и енергия. 

 

Алтернативи по местоположение 

Разгледани са три алтернативи за местоположение, в това число „нулева” 

алтернатива. 

І –ви вариант на предложението 

Предвижда е разширение на съществуваща птицеферма, намираща се в имот № 

009074 с идентификатор 56277.2.478/ чрез: въвеждане в експлоатация на две 



ЕТ „Ангелов – Иван Ангелов 
 
 

 
 

 

29 

съществуващи производствени сгради намиращи се в имот № 009056 с идентификатор 

56277.2460 и имот № 009057 с идентификатор 56277.2.461, закупуване на нова сграда в 

имот № 009058 с идентификатор 56277.462, собственост на ЕТ „ВИТА БИО-СТОЯН 

АНГЕЛОВ”, закупуване на ново технологично оборудване и подмяна на покривите на 

всички производствени сгради. 

Инвестиционното предложение не включва ново строителство, тъй като 

сградите и необходимата техническа инфраструктура са съществуващи. Не се налага 

разширение и подсилване на електроснабдяването. Има ограда, добър сграден фонд, 

който позволява с малко подобрения и изпълнение на специфични изисквания, да се 

използва цялата налична база за новата инициатива. Това ще изисква по-малко 

финансови средства като капиталовложение за постигане на реализация на 

предложението. 

 

ІІ – ри вариант на предложението 

Предвижда реализация на инвестиционното намерение в друг имот, които 

трябва да бъде закупен от възложителя. Това ще изисква значително финансови 

средства, като капиталовложения свързани със закупуване на нов имот, а също така и 

ново строителство на сгради, канализационна, водопроводна и електроснабдителна 

инфраструктурни мрежи, както и необходимите пречиствателни съоръжения за 

отпадъчните води, ако това е необходимо. 

                     

ІІІ – ти вариант на предложението 

Това е  нулева алтернатива на инвестиционното намерение. При този вариант 

съществуващото състояние, без да се реализира инвестиционното намерение. Със 

запазване на това състояние няма да се използва ефективно вече построени сгради в 

имоти собственост на възложителя, което няма да промени като цяло отреждането и 

предназначението на имотите. 

От анализа на разгледаните алтернативи, като най-удачен се определя І-ви 

вариант, поради следните особености: 

- по-малко капиталовложения; 

- не се налага ново строителство; 

- не се налага прокарване на нова инфраструктура; 

- по - добро разположение от гледна точка на здравна защита; 
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- предотвратяване полагането на трайна настилка върху нови площи, 

незасегнати до този момент от строителство;  

- по – добри възможности за връзка с други обекти, имащи отношение към 

дейността по отглеждане на пилета и производство на яйца. 

 

   4. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на 

възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното 

предложение): 

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, 

материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, 

земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, 

биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на 

еденични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от 

естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и 

техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, 

радиации, както и някой генетично модифицирани организми. 

 

Въздействие върху хората и тяхното здраве 

Реализацията на инвествицинното намерение не е свързано с емитирането на 

фактори, които да окажат влияния върху здравния статус на населениено. 

При спазване на нормативните изисквания, реализацията на инвестиционното 

предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху хората и околната среда. 

 

Въздействие върху земеползването и материалните активи 

Не се очаква въздействие върху земеползването и материалните активи, тъй като 

инвестиционното намерение не е свързано с ново строителство и ще се реализира в 

съществуващи сгради. 

 

Въздействие върху атмосферния въздух 

При спазване на всички нормативни изисквания се очаква слабо въздействие 

върху атмосферния въздух. Това е свързано с емитирането на вещества – амоняк и 

метан, които се образуват при метаболизирането на храната и в изпражненията на 

птиците. 
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Тъй като на площадките няма да се съхранява тор, единствените източници на 

емисии във въздуха ще са вентилационните устройства от халетата за отглеждане на 

птици.  

Всички халета са вентилирани и снабдени с автоматична система за редовно 

извеждане на тора, което спомага за нейното изсушаване и намалява до минимум 

емисиите на вредни вещества във въздуха. 

Въздействието ще е в рамките на площадката, слабо, обратимо и краткотрайно – 

само по време на работа на вентилаторите. 

 

Въздействие върху водите 

Реализацията на инестиционното предлоложение няма да окаже влияние върху 

повърхностните и подземни води.  

Потока производствени отпадъчни води ще се отвеждат в съществуващи 

водоплътни ями на площадките. Предвижда се количеството на отпадъчни води да са 

незначителни, предвид технологията и начина на почистване. 

 

Въздействие върху почвите, земните недра и ландшафта 

Реализирането на инвестиционното намерение не е свързано с ново 

строителство. Няма да се извършват изкопни работи и изземване на хумусен слой. 

По време на ремонта и доставката на оборудване е възможно слабо нарушаване 

на почвата в границите на площадката, но то ще е обратимо и краткотрайно. 

По време на екплоатациата на площадктата няма да се съхраняват торови маси, 

поради което не се очаква въздействие върху почвате. 

При евентуални бедствия като наводнения е възможно да се получи замърсяване 

с торови маси на почвите в района. Въдействието ще е ограничено в рамките на 

площдаката и ще е краткотрайно. 

Няма да извъшват дейности, които да доведат до промяна на ландшафта.  

Ще се увеличат дейностите по поддръжка на съществуващите зелени площи, 

което ще окаже благоприятно въздействие върху състоянието на ландшафта. 

 

Въздействие върху растителен, животински сват и Защитени територии 

Реализацията на инвестиционното предложение не засяга и не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, не 
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попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) на Европейската екологична мрежа 

НАТУРА 2000. 

Не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. 

По време на ремонта и по време на експлоатацията не се очаква негативно 

въздействие върху флората и фауната като цяло. 

 

Въздействие върху единични и групови паметници на културата 

Площадката за реализиране на ИП не засяга и не попада в границите на обекти 

на културно-историческо наследство 

 

Въздействие на въздействие от естествени и антропогенни вещества и 

процеси, различните видове отпадъци 

Единствените опасни вещества, които ще се използват на площадката са 

дезинфектанти. Дезинфектанти,  които се използват в производствения цикъл са 

свързани с почистването на  склада за яйца, в производствените халета за обща 

дезинфекция, и в количества до 50 литра. Всички тези продукти са сертифицирани и 

при нормалната им употреба не се очкавка отрицателно въздействие. 

Отпадъците ще се събират разделно в съдове и помещения, съгласно 

действащото законодателство и ще се предават на лицензирани фирми за рециклиране 

и обезвреждане. 

При извършване на правилно събиране и третиране на отапдъците не се очаква 

отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. 

Образуваната тор се предава на земеделски производители за наторяване и 

подобряване на качествата на почвите. 

 

Въздействие на рискови енергийни източници – шумове, вибрации, 

радиации, както и някой генетично модифицирани организми 

Не се очаква въздействие на шум извън границите на площадката. 

Инвестиционното предложение не е свързано с повишаване на шумовите нива и 

показателите за шум в околната среда. 

Инвестиционното предложение не е източник на радиации и вибрации. 

Реализацията на инвестиционното предложение не включва употреба или 

отглеждане на ГМО. 
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2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното 

предложение 

Площадката за реализиране на ИП не засяга и не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, не попада и в 

границите на защитени зони (ЗЗ) на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. 

Най- близо разположените ЗЗ до територията, предмет на ИП са: ЗЗ BG0002063 

„Западни Родопи“ /Защитена зона по директивата за птиците и ЗЗ BG0001030 „Родопи- 

Западни“/ Защитена зона по директивата за местообитанията, определени съгласно 

изискванията на чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР на около 2-2,5 км. 

Реализацията на ИП не засяга планински и горски местности, както и влажни 

зони. 

Площадката за реализиране на ИП не засяга и не попада в границите на обекти 

на  културно историческо наследство. 

 

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно) 

По време на ремонта и експлоатацията въздействието ще бъде краткотрайно, без 

комулативен ефект. 

 

4. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; 

населени места (наименование, вид-град, село, курортно селище, брой жители и 

други) 

Въздействието по време на ремонта и експлоатацията ще е само в границите на 

площадката и ще е свързано основно със слабо шумово натоварване от работата на 

вентилаторите 

 

5. Вероятност на поява на въздействието 

С реализацията на инвестиционното предложение и при спазване на 

изискванията на екологичното законодателство не се очаква поява на отрицателно 

въздействие върху компонентите на околната среда, качествата на селищната среда и 

здравето на харата. 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002063&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001030&siteType=HabitatDirective
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6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието 

С реализацията на инвестиционното предложение няма да има въздействия със 

голяма продължителност, със значителна честота и обратимост  на въздействие, които 

да оказват зотрицателни въздействия. 

 

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното 

предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

значителните  отрицателни въздействия върху околната среда 

Мерките, които е необходимо да се предвидят за предотвратяване, намаляване 

на отрицателните последици и недопускане на негативни въздействия върху отделните 

компоненти на околната среда и човешкото здраве, трябва да следват всички етапи от 

реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение. 

 

№ Мярка Период на действие 

1 
Поддръжка и редовно почистване на площадката 
с цел опазване на въздуха, водите и почвите от 
замърсяване 

Строителство и 
експлоатация 

2 

Осигуряване и повишаване на квалификацията 
на обслужващия персонал, подобряване на 
трудовата дисциплина и недопускане на 
нарушения 

експлоатация 

3 
Създаване на организация за разделно събиране 
на отпадъците 

Строителство и 
експлоатация 

4 
Поставяне на съдове и обособяване на места за 
разделно събиране на отпадъци 

Строителство и 
експлоатация 

5 
Сключване на договори за предаване на 
отпадъците за последващо третиране на лица, 
които имат съответното разрешително по ЗУО 

Строителство и 
експлоатация 

6 
Редовно отстраняване на торовите маси от 
халетата за отглеждане на птици с цел 
намаляване на емисиите от амоняк и метан 

Експлоатация 

7 
Сушене на торовите маси вътре в халетата с цел 
намаляване на емисиите от амоняк и метан 

Експлоатация 

 

8.Трансграничен характер на въздействията. 

С реализацията на инвестиционното предложение няма да има трансграничен 

характер на въздействия.  

 

 

 




