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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 „ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА“ АД, уведомление за инвестиционно предложение 

(ИП) за „Изграждане на селскостопанска сграда и закупуване на технологично оборудване за 

нея, за волиерно (подово) отглеждане на 100 000 броя кокошки носачки, за производство на 

яйца за консумация“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, 

общ. Добричка, с възложител: „ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА“ АД.  

 

Във връзка с представено от „ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА“ АД, уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП) за „Изграждане на селскостопанска сграда и закупуване на технологично 

оборудване за нея, за волиерно (подово) отглеждане на 100 000 броя кокошки носачки, за 

производство на яйца за консумация“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, 

находящ се в с. Дончево, общ. Добричка, 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): 

Заявеното ИП за „Изграждане на селскостопанска сграда и закупуване на технологично 

оборудване за нея, за волиерно (подово) отглеждане на 100 000 броя кокошки носачки, за 

производство на яйца за консумация“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, 

находящ се в с. Дончево, общ. Добричка, е с възложител „ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА“ АД. 

За извършване на дейностите на площадката 2 на „Яйца и птици - Зора“ АД, село 

Дончево е издадено Комплексно разрешително (КР) № 272-Н0/2008 г., (aктуализирано с 

Решение № 272-Н0-И0-А3/2018г.) на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по 

околна среда (в сила от 08.09.2018 г.). 

В комплексното разрешително на оператора „Яйца и птици - Зора“ АД, село Дончево е 

разрешено да експлоатира инсталацията за интензивно отглеждане на носачки, състояща се 

от 42 сгради с капацитет –705 600 бр. места за птици и 8 броя сгради за отглеждане на 

бройлери с капацитет - 60 000 бр.  места за птици. 

Операторът декларира, че към настоящия момент отглежда 506 524 броя кокошки 

носачки. С настоящото ИП възложителят предвижда изграждане на нова сграда и закупуване 

на технологично оборудване за нея, за волиерно (подово) отглеждане на 100 000 броя 

кокошки носачки, като с изграждането на новата сграда ще бъдат спрени от експлоатация 9 

помещения за клетъчно отглеждане на птици (помещения с номера №№ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

58, 59 и 60 (с общ капацитет - 104 036 бр.).   

С реализиране на новото ИП запълненият капацитет на инсталацията ще бъде 606 524 

броя кокошки носачки. Съгласно представената информация производствената дейност не се 

изменя и не се превишава капацитета на инсталацията, разрешена с КР. 

Инвестицията ще се извърши по мярка 4.1 на Държавен фонд „Земеделие“ за 

инвестиции в земеделските стопанства.  

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 представлява изменение на съществуващ 

обект и попада в обхвата на т. 1, буква „д” от Приложение № 2 на ЗООС и независимо, че с 

реализацията му не се достига максималния капацитет разрешен в КР, 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. 

   

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, не попада в границите на ЗЗ от мрежата 

“Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от 

ЗБР, обявена със Заповед № РД-989/10.12.2020 г. (ДВ бр.7/2021 г.) на министъра на околната 

среда и водите. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона 

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

  

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

общ. Добричка   

  

                                                                                         (отговорено от РИОСВ на 05.02.2021 г.) 


