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СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 

 

Представено  от „Реджина“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 

„Увеличаване на капацитета на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с 84 000 

места“ в ПИ с идентификатор №69300.53.1,  площ 103 919 кв. м, /съгласно нотариален акт 

площ от 105 611 кв. м/, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно 

ползване – за животновъден комплекс, стар номер 000053; 053001, землище на с. Стожер, 

община Добричка, област Добрич, възложител: „Реджина“ ЕООД.  

 

Във връзка с представено от „Реджина“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение 

(ИП) за „Увеличаване на капацитета на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с 

84 000 места“ в ПИ с идентификатор №69300.53.1,  площ 103 919 кв. м, /съгласно нотариален 

акт площ от 105 611 кв. м/, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на 

трайно ползване – за животновъден комплекс, стар номер 000053; 053001, землище на с. 

Стожер, община Добричка, област Добрич, възложител: „Реджина“ ЕООД, в съответствие с 

разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за 

следното: 

 

 

І. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС: 

Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-Варна, се 

установи следното:  

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „Увеличаване на капацитета на 

птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с 84 000 места“ в ПИ с 

идентификатор №69300.53.1,  площ 103 919 кв. м, /съгласно нотариален акт площ от 

105 611 кв. м/, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно 

ползване – за животновъден комплекс, стар номер 000053; 053001, землище на с. Стожер, 

община Добричка, област Добрич, възложител: „Реджина“ ЕООД. 

2. В имота са налични: 

16 броя селскостопански сгради всяка е площ от 974 кв. м; 

5 броя други обслужващи сгради. 

3. Намеренията на възложителя са свързани със следното: 

- Да увеличи гъстотата на отглеждане на птиците в производствените халета № 13, 14, 15 
до 60 000 места за птици /или до 20 места за птици във всяко хале/; 

- Да извърши ремонт на производствени халета №10, 11 и 12 като впоследствие монтира 
в тях оборудване за отглеждане на бройлери. 

           Общият капацитет на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери да достигне 
120 000 места. 
           Всяка производствена сграда ще се зарежда с пилета от една партида и произхождащи 

от едно родителско стадо. Угоителният период ще продължава 36-50 дни.  

   Пилетата - бройлери ще се отглеждат подово, върху несменяема постеля. При 

технологията на отглеждане върху дълбока несменяема постеля, подът ще се почиства след 

приключване на угоителния период и изнасяне на птиците за клане. 

   Общата използваема площ за отглеждане на птиците ще бъде в сгради № 10, 11, 12, 13, 

14, 15 с площ 5 844 кв. м. 

   Имотът е водоснабден от „ВиК Добрич” АД. Битово - фекалните отпадъчни води ще се 

отвеждат към водоплътна черпателна яма. Ще се изгради и втора такава. 

    Електрозахранването на площадката се осъществява от съществуващата 

електроразпределителна  мрежа. Инвеститорът има собствен трафопост в имота. 

    Генерираните торови маси ще се депонират на специализирана торова площадка в 

границите на имота и след престояване от 6-8 месеца ще се използват за наторяване на 

земеделски земи на инвеститора и други земеделски производители. Така ще се  

оползотворяват торовите маси в съответствие с правилата за добри земеделски практики. 

4. „Реджина“ ЕООД има проведени процедури по реда на Глава Шеста от Закона за 

опазване на околната среда за: 

 - “Ремонт и реконструкция на три броя халета за отглеждане на 36 000 бр. пилета - 

бройлери“  в  ПИ №053001, в землището на село Стожер, Община Добричка, 

реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 

опазване в защитени зони с издадено Решение №ВА 147-ПР/2016 г. на директора на 
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РИОСВ-Варна с характер „да не се извършва ОВОС“. 

- „Изграждане на ново водовземно съоръжение за напояване на земеделски култури и за 

животновъдни цели“ в ПИ №053001, землище на село Стожер, община Добричка 

реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 

опазване в защитени зони с издадено Решение №ВА 144-ПР/2014 г. на директора на 

РИОСВ-Варна с характер „да не се извършва ОВОС“. 

 

       „Увеличаване на капацитета на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с 84 

000 места“ е разширение на инвестиционно предложение, което самостоятелно не достига 

критериите, посочени в приложение № 1 на ЗООС. 

 

        Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в точка  1, буква „д” интензивно 

животновъдство от Приложение № 2 на ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия 

закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.  

 

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна на 

основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  

 

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят 

на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложениeтo по 

чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за 

таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и 

водите и внася писмено искане по образец съгласно  приложение 6  до 

компетентния орган, към което прилага един екземпляр от информацията по 

приложение 2 на хартиен и електронен носител /който да съдържа цялата налична и 

приложена документация към процедурата/; 

   Към искането да се приложат: 

- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 500 лв., 

съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на 

МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.),  преведена по банков път: IBAN: BG17 

SOMB 9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при Общинска банка АД. Основание: по 

преписка с вх. №26-00-3959/2020 г.  

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да бъде 

описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно разгледани следните 

въпроси : 

 Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и 

дейности, които са свързани с настоящото намерение; 

 Подробно описание на всички технологични дейности и процеси при отглеждането на 

бройлери; 

 Да се опише текущото състояние на площадката, използване на техническа 

инфраструктура, отглеждане на свине и др. /на база издаденото решение по 

преценяване необходимостта от ОВОС./ 

 В т. 8 на уведомлението за ИП е посочено, че на територията на обекта ще сe образуват 

производствени и опасни отпадъци, но не са конкретизирани техния вид, дейност от 

която се образуват и прогнозни количества. В тази връзка да се изиска от инвеститора 

да преработи и допълни ИП с информация относно вида (код и наименование) на 

отпадъците, произхода им и дейността от която се образуват, както и прогнозните им 

количества за периода на строителство и експлоатационния период на обекта. Да се 

конкретизират всички дейности, които ще се извършват с отпадъците на обекта.  

 Предвидено е за всяка сграда да бъде изпълнена принудителна тунелна вентилация, 

състояща се от вентилатори и клапи. Вентилационните системи на новооборудваните 3 

броя халета ще се състоят от 6 броя осеви вентилатори, които ще се управляват 

автоматично от табло за управление. За отоплението във всяка нова сграда ще бъдат 

монтирани „брудери“ за отопление на природен газ (газови лъчители), с топлинна 

мощност 12 kW/h всеки. Захранването с газ ще се осъществява от изградено газово 

стопанство. 

В тази връзка е необходимо в преценката по ОВОС да се посочат конкретни мерки за 

минимизиране на миризмите, от дейността на инсталацията и да се извърши 

моделиране на интензивно миришещи вещества. 

 Да се разгледат подробно всички потоци отпадъчни води формиращи се от обекта и на 

територията му, както и начина на тяхното третиране и мястото на отвеждането им.  

 Да се посочат прогнозни количества и качествен състав на отпадъчните води. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135464783&dbId=0&refId=19259614
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135464783&dbId=0&refId=27039724
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135464783&dbId=0&refId=27039724
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135464783&dbId=0&refId=27039724
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 Да се разгледат алтернативи за отвеждане и третиране на отпадъчните води, 

формиращи се от производствената дейност (измиване и дезинфекция на 

помещенията), съобразявайки се  с изискванията на чл. 132 от Закона за водите, лицата 

от стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води, са длъжни да изграждат 

необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване 

във воден обект, когато на съответната територия няма изградена канализационна 

система. 

 Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 132 от ЗВ, да се посочи какво пречиствателно 

съоръжение ще бъде предвидено, модел, капацитет и норми на пречистените 

отпадъчните води. 

 Да се представи информация за площта и водонепропускливата основа на 

съществуващата торова площадка, както и възможността за приемане на допълнителни 

количества торовата маса, като се обърне внимание на периодите на угниване и торене.  

 Да бъдат оценени вероятните отрицателни въздействия върху повърхностните и 

подземните водни тела, при реализация на ИП. 

 Документи по реда на ЗУТ касаещи бъдещите ремонтни дейности – виза за 

проектиране и др. 

 Анализ на кумулативното въздействие по компоненти и фактори - Оценката на 

въздействията следва да се направи на база характеристиките на ИП, предвижданията с 

него и бъдат отчетени всички обекти от животновъден характер в землището на село 

Стожер. 

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 

интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице  

- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като 

поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-

малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от 

заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 

електронен носител на село Стожер, община Добричка и Община Добричка. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 

село Стожер, община Добричка и Община Добричка: 

 осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, 

като поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) 

и на общественодостъпно място за достъпа до информацията и за 

изразяване на становища от заинтересувани лица; 

 в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат на 

компетентния орган резултатите от обществения достъп, в т.ч. по 

начина на осигуряването му по образец съгласно приложение № 7. 

3.  Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които за 

инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се 

извършва преценка: 

- по искане на възложителя; 

- при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното 

разнообразие; 

- в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 

 

ІІ. По отношение изискванията на глава шеста от  ЗООС за екологична  оценка: 

 

         Подробните устройствени планове подадат в позицията на т. 9.1 от Приложение № 2 на 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

(Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.). Във връзка с това и разпоредбата на чл. 

85, ал. 2 от ЗООС, ако се предвижда ПУП или изменения на ПУП за развитие на настоящото 

ИП, предвид описаното строителство на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО 

подлежат на преценяване необходимостта от ЕО. 

        Ако за осъществяване на инвестиционното намерение се налага най-напред да бъде 

изменен ОУП, то на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО изменението на ОУП също 

е предмет на преценяване на необходимостта от екологична оценка.  

        Съгласно изискванията на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за ИП, включено в приложение № 

1 или № 2 на същия закон, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по 

чл. 85, ал. 1 и 2, компетентният орган по околна среда може по искане на възложителя или по 

своя преценка да допусне извършването само на една от оценките по глава шеста.  

         От друга страна обаче съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗООС, екологичната оценка се извършва 

независимо от ОВОС. 

         На основание чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за издаване на решение 
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за преценяване необходимостта от ЕО е директора на РИОСВ-Варна.   

         Във връзка с това и описаните по-горе правни и фактически основания, и неприложена 

документация по реда на ЗУТ към настоящия момент е допуснато разглеждане на процедура 

само по ОВОС, независимо от екологичната оценка.                  Уведомявам, Ви че на следващ 

етап от инвестиционния процес за всеки ПУП, предмет на ИП е необходимо да бъде 

уведомена РИОСВ за определяне процедура по преценяване на необходимостта от екологична 

оценка и/или липсата на такава. 

 

ІІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично 

разнообразие: 

Имота предмет на ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии. 

     ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000”. Най-близко разположена е 

ЗЗ “Суха река”, с код BG 0000107, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР. 

      На основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 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, ДВ. 

бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите 

на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

     Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона 

ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС. 

 

ІV. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 

 

В т. 10 на уведомлението за ИП е посочено, че на територията на обекта ще са налични 

природен газ и препарати за дератизация, дезинсекция и дезинфекция. Представена е 

информация за вида, максималните налични количества и класификацията им, както и 

заключенията от доклада от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, съгласно 

които обекта не се класифицира с рисков потенциал, но не са представени информационни 

листове за безопасност за наличните вещества и смеси. 

С искането за преценка да представите в РИОСВ-Варна, информационни листове за 

безопасност (ИЛБ) за всички опасни вещества/смеси, които има вероятност да бъдат налични 

на площадката. ИЛБ да са изготвени в съответствие с Приложение II на Регламент (ЕО) № 

1907/2006 REACH, изменено с Регламент (ЕС) № 2015/830 от 28 май 2015 г. на Комисията, на 

български език.  

 

 

V. По отношение на изискванията на на глава седма, раздел втори от ЗООС: 

 

Инсталацията за отглеждане на птици с производствен капацитет над 40 000 места за 

птици,  попада в  обхвата  на Приложение № 4, към чл. 117, ал.1 от ЗООС, точка 6.6, буква “а“  

и  подлежи на процедура по издаване на комплексно разрешително. 

Комплексното разрешително, съгласно чл. 118, ал. 1 на ЗООС е задължително за  

издаване на разрешение за строеж. 

Изключение  се допуска  в случаите  по чл. 99а от същия закон за инсталации и 

съоръжения, за които е извършена процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС, 

която завършва с решение, потвърждаващо прилагането на най-добрите налични техники.   

    За целта е необходимо възложителят да заяви писмено искане за прилагането на НДНТ. 

В този случай, оценката за НДНТ по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС се изготвя като самостоятелно 

приложение, което се представя в един екземпляр на хартиен и в един екземпляр на 

електронен носител, към изготвената преценка при внасянето му в РИОСВ-Варна, с искане за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно изискванията на чл. 99а, 

ал. 2, т. 1 от ЗООС.  

След приключване на процедурата по Глава шеста от ОВОС е необходимо възложителят 

„Реджина“ ЕООД да  подаде  в  ИАОС, гр. София Заявление за издаване на комплексно 

разрешително (в един екземпляр на хартиен и електронен носител), във формата и със 

съдържанието, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за условията и реда за издаване на 

комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 69/11.09.2012 г.), 

заедно със съответните документи и декларация за достоверност на данните по Приложение 

№ 1. Операторът осигурява еднаквост на съдържанието на хартиения и на електронния 

носител. 

Наличието на издадено и влязло в сила комплексно разрешително по чл.117, ал.1 от 

ЗООС е основание за въвеждането на инсталацията за интензивно отглеждане на птици с 

капацитет  120 000 места в експлоатация.  
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VІ. По отношение на нормативната уредба по Закона за водите: 

 

VІ.1. По отношение на изразено становище на Басейнова Дирекция Черноморски район  

 

      Съгласно становище на БДЧР – Варна инвестиционното предложение е допустимо спрямо 

ПУРБ на Черноморски район 2016-2021г. 

Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните 

екосистеми, при условие, че: 

• бъдат спазени нормативните изисквания посочени в становището; 

• не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела. 

 

VІ.2. По отношение на изразено становище на Басейнова Дирекция Дунавски район 

        В свое становище на БДДР – Плевен описва, че инвестиционното предложение е 
допустимо спрямо ПУРБ и  ПУРН на Дунавски район 2016-2021г. при спазване на 
нормативните изисквания посочени в становището. 
 

 

 

 

 

 

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Добричка и кмета на с. Стожер, общ. 

Добричка  и ИАОС 

 

 

  

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 05.06.2020 г.) 


