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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 Костова, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Увеличаване 

на броя отглеждани кокошки носачки от 350 бр. на 1500 бр.“ в съществуващ животновъден 

обект – сграда с индентификатор 02871.25.25.1, област Добрич, община Добричка, с.Батово, с 

предназначение „Селскостопанска сграда“, със застроена площ 513 кв.м, във връзка с 

кандидатстване по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от 

ПРСР 2014-2020, с възложител:  Костова.  

 

Във връзка с представено от  Костова, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) 

„Увеличаване на броя отглеждани кокошки носачки от 350 бр. на 1500 бр.“ в съществуващ 

животновъден обект – сграда с индентификатор 02871.25.25.1, област Добрич, община 

Добричка, с.Батово, с предназначение „Селскостопанска сграда“, със застроена площ 513 

кв.м, във връзка с кандидатстване по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства“ от ПРСР 2014-2020, 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 изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС): 

Приемам внесеното уведомление за информиране на компетентния орган по околна 

среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ. бр. 

25/2003г., изм. и доп.).  

Заявеното ИП e свързано с увеличаване на броя отглеждани кокошки носачки от 350 бр. 

на 1500 бр. в съществуващ животновъден обект – сграда с индентификатор 02871.25.25.1, с 

предназначение „Селскостопанска сграда“, със застроена площ 513 кв.м, находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 02871.25.25 в землището на с.Батово, община Добричка, 

област Добрич, с възложител Ваня Костова, във връзка с кандидатстване по подмярка 6.3. 

„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020. 

Съгласно представената информация от възложителя към момента в животновъдния 

обект се отглеждат 350 броя кокошки носачки, свободно в едно помещение, като се използва и 

външнен двор прилежащ към сградата. Предвижда се броят на отглежданите кокошки да бъде 

увеличен до 1500 броя.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, във 

връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС; обн. ДВ бр. 73/11.09.2007г., с изм. 

и доп.), Ви уведомявам, че така заявеното ИП попада в обхвата на т. 1, буква „д“ от 

Приложение №2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 подлежи на преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС.  

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

ІІ.  По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

На основание чл. 31, ал. 1 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 (ДВ. бр.73/11.09.2007г., 

изм. и доп.) инвестиционното предложение подлежи и на оценка за съвместимостта с предмета 

и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по 

смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона от мрежата „Натура 

2000“ за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 

4 от Закона за биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД-129/ 10.02.2012 г., изм. 

и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. (ДВ бр.59/2016 г.) 

на министъра на околната среда. 

ИП и дейностите, които се предвиждат, са допустими по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с 

чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и не противоречат на режима на защитената зона. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще 

бъде извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от извършване на 

ОВОС.  

 

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

общ. Добричка   

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 12.06.2020 г.) 


