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I. Информация за контакт с възложителя: 

 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. 

Евгени Павлов Доралийски, гр.Карлово ул.“Петър Юруков“ № 5 

 

2. Пълен пощенски адрес. 

гр.Карлово ул.“Петър Юруков“ № 5 

 

3. Телефон, факс и e-mail. 

тел. 0898778383, evg_35@abv.bc 

 

4. Лице за контакти. 

Евгени Павлов Доралийски, тел. 0898778383, evg_35@abv.bc 

 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, 

обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

 

Инвестиционното предложение „Птицевъден обект, производствени и 

обслужващи помещения в имот номер 070059 в землището на с.Песнопой с ЕКАТТЕ 

55926 Община Калояново – промяна предназначение‖ е ново. Възложителят, като нов 

собственик на имота с площ 1154 м², предвижда в съществуваща сграда (построена за 

цех за бутилиране) да организира ферма за 2350 бр. кокошки носачки. Наличната 

сграда е новопостроена, едноетажна с размери 30 х 12 х 4,8 м и  включва две 

производствени помещения с площи 272 м² и 66 м². В останалата част от сградата са 

разположени: офис, санитарни и обслужващи помещения. 

Сградата е електроснабдена и захранена с питейна вода от селищната 

водопроводна мрежа.  

Предвижда се отглеждането на кокошки носачки от порода хибрид Ломан 

Браун. Производственият цикъл ще трае 15 месеца. Ще се заселват 16 седмични 

пилета. Две седмици – адаптация, от 18 до 75 седмична възраст – продуктивен период 

(снасяне). Продуктивността на една носачка от порода хибрид Ломан Браун е средно 

330 яйца. Очаквано годишно производство от 2350 птици – около 48 тона яйца.     

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения 

 

Обектът на ИП се намира в урбанизирана зона – стопански двор на с. Песнопой.  

Степента на оценените въздействия върху компонентите на околната среда не 

предполагат проява на кумулативен ефект с други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и 

експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното 

разнообразие 
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Характерът на ИП не предполага използване на земни недра и почви. 

По време на експлоатацията на обекта за водопой на птиците и за санитарно-

битови нужди на обслужващия персонал ще се използва питейна вода, в количество до 

1,5 куб.м/ден. Сградата е захранена с питейна вода от селищната водопроводна мрежа.   

  

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и 

отпадъчни води 

 

Обхватът на ИП не предполага строителни дейности. Инвестиционното 

предложение ще се осъществи основно чрез монтаж. 

По време на експлоатацията на обекта се очаква образуването на производствени 

отпадъци от следните групи: 

Птича тор. Годишно, заедно с постелята от една кокошка се генерира от 4 до 6 

килограма тор, т.е от обекта се очаква да отпада 13-14 т годишно. Същата ще се 

почиства с малогабаритна техника /мини челен товарач/след приключване цикъла на 

отглеждане на кокошките / на около 15 месеца /. Птичата тор ще се товари директно в 

извозващата техника на фирма ―Комсо― ООД с.Цалапица, съгласно сключен договор от 

12.07.2019 година. 

Различни видове опаковки (пластмасови, хартиени, картонени, от дървесни 

материали). Ще се образуват от доставка на материали и консумативи и ще се 

предават за оползотворяване. Очаквани количества около 2 тона годишно. 

Смесени битови отпадъци. Те ще се образуват от битовата дейност на 

работниците и ще се извозват от фирма за комунални услуги. Очаквани количества 

около 2 тона годишно. 

Всички отпадъци ще бъдат класифицирани по реда на НАРЕДБА № 2 ОТ 23 

ЮЛИ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ и ще се събират разделно. 

Управлението им ще се извършва в съответствие със специфичните наредби към ЗУО. 

Предаването и приемането им ще се извършва въз основа на писмен договор, с 

оператори притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. 

 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда  

 

При извършване на дейностите по отглеждане на птици и спазване на всички 

изисквания, предвидени в нормативната база за това (Наредба № 44 от 20 април 2006 г. 

за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти) не се очаква 

значително вредно въздействие и влошаване състоянието на подземни, повърхностни 

води и почви.  

Дейностите с отпадъци ще се извършват в съответствие с нормативните 

изисквания и не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда. 

Възможността за образуване на силни миризми ще е ограничена при 

транспортиране на торовата маса веднага след изнасянето ѝ от халето. 

В резултат от експлоатацията на обекта не се очакват негативни изменения в ка-

чеството на атмосферния въздух. При отглеждането на птиците в атмосферния въздух 

ще се отделят неорганизирани емисии на метан, в резултат от процеса на чревна 

ферментация. Въздействието върху качеството на атмосферния въздух ще бъде пряко, 

локално (в границите на площадката), незначително и дълготрайно (по време на 

експлоатацията на обекта). 
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е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с 

инвестиционното предложение;  

 

Характерът и мащабът на предвидената дейност не предполагат риск от големи 

аварии и/или бедствия.  

В границите на с. Песнопой липсват предприятия, класифицирани с нисък или 

висок рисков потенциал, поради което е невъзможно  засягането на животновъдния 

обект от подобен тип авария.  

Обектът би бил уязвим при земетресения и наводнения.  

Съгласно ПУРН на БД ИБР, територията на землището в с. Песнопой не е в 

близост до район със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН). 

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие 

върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните 

разпоредби на Закона за здравето. 

 

Съгласно Закона за здравето "Факторите на жизнената среда" са: 

а) води, предназначени за питейно-битови нужди; 

б) води, предназначени за къпане; 

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за 

профилактични, лечебни или за хигиенни нужди; 

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; 

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; 

е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради 

и урбанизираните територии; 

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено 

предназначение; 

з) курортни ресурси; 

и) въздух. 

 

Инвестиционното предложение предвижда в бившият стопански двор на 

с.Песнопой да се оборудва съществуваща сграда за отглеждане на 2350 кокошки-

носачки.  

 

Идентифициране на рисковите фактори за здравето на населението и 

работниците. 

 

Дейността на настоящото инвестиционно предложение не предполага 

въздействие върху води, предназначени за питейно-битови нужди; води, 

предназначени за къпане; минерални води, предназначени за пиене или за използване за 

профилактични, лечебни или за хигиенни нужди. 

 Не се очаква да бъдат генерирани шум и вибрации на територията на 

площадката. 

 Йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради не 

се очаква да бъдат генерирани, т.к. дейностите на ИП не предполагат такива лъчения. 

Нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и 

урбанизираните територии се създават от източници на електромагнитни полета, които 

могат да бъдат електропроводите, трафопост, съоръженията за телекомуникация и 

далекосъобщения. Електрозахранването на обекта е съществуващо. Не се предвижда 
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изграждане на нови съоръжения за осигуряване на допълнителна електрическа 

мощност. 

 В близост до обекта на ИП няма курортни обекти. 

  

Дейността на ферма за отглеждане на кокошки-носачки е с локален характер – в 

рамките на имота. Характерът на предвидените дейности както и местоположението на 

обекта, който е отдалечен от жилищната зона на населеното място не предполагат 

негативно въздействие върху здравето на населението от с. Песнопой. 

При спазване изискванията за безопасна работа с дезинфектиращите препарати и 

използване на лични предпазни средства при употребата им, риск за здравето на 

персонала не се очаква. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 

временни дейности по време на строителството. 

 

Площадката се намира в имот № 55926.70.59, в землището на с. Песнопой, общ. 

Калояново. Инвестиционното предложение не предвижда строителство – ще се 

реализира в съществуваща сграда. 

 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, 

включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества 

от приложение № 3 към ЗООС. 

 

Кокошките ще се отглеждат подово върху дълбока несменяема постеля. 

Изхранването ще се осъществява с готов фураж, доставен пакетиран в чували. Ще се 

използва шнекова тубусна хранилна система, която ще включва три линии с дължина 

по 24 м, всяка започваща със захранващ бункер за фураж, с вместимост 150 кг и ръчно 

зареждане. На линиите ще се монтират 72 бр. 14–секционни тубусни хранилки. Те ще 

се захранват от съответния бункер посредством шнек с електрическо задвижване. 

Процесът ще се управлява от командно табло. 

Поенето на птиците ще се осъществява посредством нипелна поилна система, 

съставена от две линии сдължина по 24 м всяка и монтирани през 0.2 м.  нипели и 

капкоуловители. Чрез автоматично регулиране на водното налягане ще се поддържа 

оптимално  и еднакво ниво в поилните линии. За водопой на птиците и за санитарно-

битови нужди на персонала ще се използва вода с качество, съгласно Наредба № 9 от 

16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели от 

водопроводната мрежа на с. Песнопой. По данни от  Ръководство за отглеждане на 

стокови носачки LOHMANN BROWN CLASSIC – за водопой на птиците от  се 

предвижда средно до 0,2 – 0,4 л/ ден, т.е. за 2350 бр. на едно зареждане разходът ще е 

максимум 940 л/ден.  

Микроклиматът за птиците ще се осъществява от напълно автоматизирана 

система за оптимална температура и влага в помещението, включваща многостепенно 

регулиране на вентилационната и охладителна инсталации, и въздушните клапи.  

Комфортът на птиците ще се допълва от енергоспестяваща осветителна 

инсталация. Акцентът в осветяването ще е върху линиите за хранене и поене. В зоната 

с по-малка интезивност на осветяване остават гнездата, за да се гарантира на птиците 

спокойствие и комфорт при снасяне. Стартирането и спирането на осветлението ще се 

управлява автоматично посредством часовник. 

Снасянето на яйца ще се осъществява в автоматични гнезда (автоматична 

система за изгонване след снасяне). Те ще се разположат в редица, централно в 
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помещението. Ще бъдат застлани с изкуствена трева, спомагаща масажирането на 

краката и по-атрактивно пребиваването на кокошките в тях.  Гнездата ще са 

едноетажни, двойни - ще има гнезда отляво и отдясно на лентите за яйцата. Ще са 

снабдени с капак в горната част, за да може лесно при повдигането му да се инспектира 

вътрешността им. Кокошките ще се разполагат в гнездата с лице към външната страна 

на помещението, а снесените яйца ще се изтъркулват бавно и сигурно върху лентите за 

яйца. Те ще са полипропиленови, перфорирани, с ширина 200 мм. Отворите по нея ще 

са достатъчно малки, за да не позволят изпадането на яйца, но достатъчно на брой, за да 

минимализират количеството прах и мръсотия по лентата. В края на системата ще има 

ролка с четка за почистване на лентата. Движението на лентата ще може да се извършва 

с променлива скорост. 

Яйцата от лентата ще се изваждат автоматично при пускането на лентата, след 

което всички ще излизат на масата за събиране на яйца, където работници ще ги 

поставят в кори и ги откарват до сортировъчното помещение, където да бъдат 

окачествени и опаковани. До експедиция ще се съхраняват в помещение с 

контролирана температура (5 – 18 С). 

В помещението за отглеждане ще се монтират кацалки (за преспиване на 

кокошките) осигуряващи 355 м фронт за кацане. 

След всеки продуктивен цикъл (на около 15 месеца) и изваждане на 

амортизираното стадо, помещението за отглеждане ще се почиства и дезинфекцира.   

Постелята с птичия тор ще се изнася с малогабаритна техника (челен товарач) и 

директно ще се товарят на транспортно средство за предаване на биогаз станция, 

съгласно сключен договор. 

Измрелите птици ще се съхраняват във фризер и ще се предават по договор на 

екарисаж. 

Производствени отпадъчни води ще се формират циклично (през 15 месеца), 

единствено при мокрото почистване (измиване), след основното сухо почистване. 

Производствените и битовите отпадъчни води ще се отвеждат чрез 

съществуващите сградна и площадкова канализации в съществуваща водоплътна 

изгребна яма, от която по договор, ще се предават на притежаващ разрешително 

оператор за транспортиране и пречистване в ПСОВ. 

Химични вещества и смеси 

Към момента няма яснота за конкретния вид дезинфектант, който ще се 

използва. При определянето му и в случай на установяване, на включен в Приложение 

№ 3 от ЗООС, ще бъдат изпълнени законоустановените изисквания, съгласно чл. 103 от 

ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за 

ограничаване на последствията от тях. 

Дезинфектантът ще се съхранява в изолирано помещение в птицефермата 

съгласно изискванията, заложени в информационния лист за безопасност.  

 

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

 

Реализацията на ИП не изисква изграждане на нова или промяна на 

съществуваща пътна инфраструктура. 

  

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

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

  

В обхвата на ИП не е включено строителство, то ще се реализира в 

съществуваща сграда. При евентуално бъдещо закриване на предвидената с ИП 
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дейност, не се налага възстановяване. След демонтиране на технологичното 

оборудване, може отново да се променя предназначението на сградата. 

 

6. Предлагани методи за строителство. 

 

За реализация на ИП не е необходимо строителство, ще се извърши монтаж на 

съоръжения, за отглеждане на кокошки-носачки и обработка на снасяните яйца, в 

съществуваща едноетажна сграда. 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

 

Необходимостта  от   изпълнение  на  настоящето  инвестиционно  предложение  

е  провокирано  от  факта, че  в  региона  няма ферма за интензивен добив на пресни 

кокоши яйца - масов основен хранителен продукт. 

С  инвестицията ще  се  създадат  условия  за: 

 развитие  на  производство и търговия с хранителни продукти, отговарящи  

на  стандартите  на  ЕС; 

 спомагане съживяването  на  икономиката  на  населеното  място. 

 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното 

предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните 

характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната 

екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна 

защита, и отстоянията до тях.  

 

 

 
 

Скица на имота, в който ще се реализира ИП 
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Местоположение на ИП (с червен контур), физически, природни и антропогенни 

характеристики на района и най-близко разположените обекти, подлежащи на 

здравна защита – жилищни сгради на с. Песнопой, ~ 500 м в СЗ посока 

 

 

 
 

Местоположение на ИП и най-близките елементи на НЕМ: по ЗЗТ – ЗМ “Гъстите 

дъбчета“, ~ 5,1 км в ЮИ посока и по ЗБР – ЗЗ BG0000429 „Река Стряма“, ~ 400 м в 

ЮИ посока. 
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9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

 

Имотът, предвиден за реализиране на ИП, граничи с ниви, местен път и 

стопански двор. 

 

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

защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 

минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни 

нужди и др.; Национална екологична мрежа.  

  

Зоните за защита на водите (ЗЗВ) са със специална защита съгласно Рамковата 

директива по водите. Те включват територии, определени по други директиви, както и 

зони по чл. 6, чл. 7 и Приложение ІV на РДВ.  

По отношение на зоните за защита на водите, определени за водочерпене за 

човешка консумация са територията на водосбора на повърхностните водни тела и 

земната повърхност над подземните водни тела, а именно:  

 всички водни тела, които се използват за ПБВ и имат средно денонощен  

дебит над 10 куб. м или служат за водоснабдяване на повече от 50 човека;  

 водните тела, които се предвижда да бъдат използвани за питейно-битово  

водоснабдяване.  

Територията за реализиране на ИП попада над подземно воднио тяло с код 

BG3G00000NQ002- Порови води в Неоген - Кватернер – Карловската  

котловина, водоносен хоризонт Кватернер – Неоген и зона за защита на водите – 

Питейни води  в Кватернер – Неоген с код BG3DGW00000NQ002.  

Подземното водно тяло е в добро химично и в добро количествено състояние. 

Територията на ИП попада в нитратно уязвима зона, съгласно Заповед № РД-

146/25.02.2015 г. на Министъра  на ОСВ. 

Територията на ИП се намира в близост до   санитарно-охранителната зона ,  

учредена, съгласно Решение №58/ 18.02.2011 г. за предоставяне безвъзмездно на 

Община Калояново  за управление и ползване  находището на минерална вода 

„Песнопой―.  

Реализацията на ИП не влиза в ограниченията и забраните за дейности , съгласно 

Приложение No 2 към чл. 10, ал. 1 в санитарно-охранителните зони-пояси II и III около 

водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и около 

водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди на НаредбаNo3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

вододоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни 

и хигиенни нужди (Обн. ДВ. бр.88 от 27 октомври 2000г.) 

 Най-близките до имота елементи от Националната екологична мрежа са: 

- по Закона за защитените територии: Защитена местност „Гъстите дъбчета―, намираща 

се на около 5,1 км в югоизточна посока, в землището на с. Бегово, общ. Калояново, обл. 

Пловдив. Цел на обявяване: опазване на естествена вековна дъбово-благунова гора. 

- по Закона за биологичното разнообразие: местообитания и на дивата флора и фауна 

BG0000429 „Река Стряма―, намираща се на около 400 м в югоизточна посока. 
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11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например 

добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, 

жилищно строителство). 

 

С реализирането на инвестиционното предложение не се налага извършване на 

други свързани дейности. Площадковата инфраструктура е съществуваща. 

Инвестиционното предложение не предполага добив на строителни материали, 

изграждане на нов водопровод, добив или пренос на енергия или жилищно 

строителство. 

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

 

 Ще бъде проведена процедура по регистриране на фермата, предмет на ИП, като 

животновъден обект от БАБХ. 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да 

окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики 

на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат 

под внимание, и по-конкретно: 

 

1. съществуващо и одобрено земеползване 

 

Реализацията на ИП ще се осъществи в съществуваща сграда, на територията на  

имот с НТП – Стопански двор. При изпълнение на заявените условия за извършване на 

дейността, не се очаква засягане на съществуващото и одобреното земеползване в 

района. 

 

2. мочурища, крайречни области, речни устия  

 

Имотът за реализиране на ИП отстои на около 800 м от коритото на р. Стряма и 

не засяга крайречните области на реката. Не се засягат и мочурища и речни устия, 

поради липсата на такива в околността. 

 

3. крайбрежни зони и морска околна среда 

  

Територията на ИП не се намира в и не засяга крайбрежни зони и морска околна 

среда.  

 

4. планински и горски райони;  

 

Имотът за реализиране на ИП се намира в селскостопански и антропогенен 

ландшафт, поради което не се очаква засягане на планински и горски райони. 

 

5. защитени със закон територии;  

 

Не се очаква засягане на защитени територии по Закона за защитените 

територии. Най-близката такава територия е защитена местност „Гъстите дъбчета―, 

намираща се на около 5,1 км в югоизточна посока, в землището на с. Бегово, общ. 
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Калояново, обл. Пловдив. Цел на обявяване: опазване на естествена вековна дъбово-

благунова гора. 

 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

 

 Не се очаква засягане на елементи от Националната екологична мрежа. 

 Най-близките до имота елементи от НЕМ са: 

- по Закона за защитените територии: Защитена местност „Гъстите дъбчета―, намираща 

се на около 5,1 км в югоизточна посока, в землището на с. Бегово, общ. Калояново, обл. 

Пловдив. Цел на обявяване: опазване на естествена вековна дъбово-благунова гора. 

- по Закона за биологичното разнообразие: Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000429 „Река 

Стряма―, намираща се на около 400 м в югоизточна посока.  

 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа 

стойност;  

 

 Вследствие реализирането на ИП не се очаква промяна на ландшафта и засягане 

на обекти с историческа, културна или археологическа стойност. Реализацията на ИП 

ще се осъществи в съществуваща сграда, на територията на  имот с НТП – Стопански 

двор. 

 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 

подлежащи на здравна защита.  

 

Територията на ИП се намира в близост до   санитарно-охранителната зона ,  

учредена, съгласно Решение №58/ 18.02.2011 г. за предоставяне безвъзмездно на 

Община Калояново  за управление и ползване  находището на минерална вода 

„Песнопой―.  

Реализацията на ИП не влиза в ограниченията и забраните за дейности , съгласно 

Приложение No 2 към чл. 10, ал. 1 в санитарно-охранителните зони-пояси II и III около 

водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и около 

водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди на НаредбаNo3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

вододоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни 

и хигиенни нужди (Обн. ДВ. бр.88 от 27 октомври 2000г.) 

 

 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната 

среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда 

вследствие на реализацията на инвестиционното предложение: 

 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните 

активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, 

ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и 

защитените територии. 
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 Въздействие върху населението и човешкото здраве 

 

По  време  на  експлоатацията на обекта ще  се  направи  задължителен  

инструктаж  на  работещия  персонал  , който    да  се  извършва  периодично. Ще  се  

изготвят  и  инструкции  за  отделните  работни  места, ще  се  осигурят  индивидуални  

предпазни  облекла.Дейността за отглеждане на кокошки-носачки е с локален характер 

– в рамките на имота. Характерът на предвидените дейности както и местоположението 

на обекта, който е отдалечен от  жилищната зона на населеното място не предполагат 

негативно въздействие върху здравето на населението от с. Песнопой. 

При спазване изискванията за безопасна работа с дезинфектиращите препарати и 

използване на  лични предпазни средства при употребата им, риск за здравето на 

персонала не се очаква. 

Не се очаква дейността на обекта да се отрази отрицателно върху здравния 

статус на работещите и населението в района. 

 

Въздействие върху материалните активи 

 

Оборудването на съществуващия сграден фонд, представляващ дълготраен 

материален актив, ще добави стойност към съществуващия имот. Реализирането на ИП 

ще доведе до увеличаване на дълготрайните материални активи (сграден фонд, 

съоръжения и др.) и ще е предпоставка за последващо увеличаване и на други видове 

активи – материални и нематериални.  

Очаква се чувствително увеличаване на текущите (краткотрайни) 

материални активи (суровини и материали, стоки и продукция) поради създаването 

на възможност за производство на продукти със стабилна цена, пазар и търсене. 

Въздействието върху материални активи, от реализиране на ИП, се оценява като 

положително. 

 

Въздействие върху културното наследство 

 

На територията на ИП не съществуват обекти с културно-историческа ценност. 

Характерът и обхвата на дейността не предполагат засягането на такива обекти в 

района. 

 

Въздействие върху атмосферния въздух и климата  

 

По време на експлоатацията на обекта ще се формират неорганизирани емисии 

(миризми и газове), генерирани от жизнената дейност на птиците .  

Източници на организирани емисии няма да има.  

В Актуализираната единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни 

вещества във въздуха, изготвена от екип на Националния Институт по Геофизика, 

Геодезия и География при БАН, 2010 г. и утвърдена със Заповед № РД-

165/20.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите са определени емисионни 

фактори  (EF) за следните замърсители: 

1. органични съединения, които се отделят в процеса на чревната ферментация 

при отглеждане на животните. Отделят се емисии на метан (СН4) в резултат 

на разлагане на органичните компоненти.  
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Таблица 1. ЕФ за метан СН4 от процесите на чревна ферментация 

SNAP CODE Дейност Емисионен фактор 

EF kg/1 брой 

животно/година 

100408 Кокошки-носачки 0,01 

 

SNAP CODE 100408, EF = 0,01 kg/1 бр./год.  

Очакваната емисия за 2350 броя кокошки в птицефермата ще бъде до 23,5 

кг/год. 

При експлоатацията на ИП няма да се извършва складиране или съхранение на 

тор, няма да се изгражда торова площадка. След всеки 15 месечен цикъл ще се 

извършва почистване и торовата маса ще се товари директно в извозващата техника на 

фирма ―Комсо― ООД с.Цалапица, съгласно сключен договор. 

 Не се предполагат емисии на органични и азотни съединения отделяни от 

птичия тор. 

Въздействието на типичните за дейността емисии на миризми и газове, 

генерирани от жизнената дейност, ще бъдат с нисък интензитет и не се очаква да са 

предпоставка за влошаване на състоянието на атмосферния въздух, поради типа 

животновъдна дейност. 

Прогноза на въздействието 

В резултат на експлоатацията на обекта не се очакват негативни изменения в 

качеството на атмосферния въздух и климата. Не се очаква кумулативен ефект. 

Характерът на въздействието върху качеството на атмосферния въздух и 

климата в резултат на реализацията може да се определи: 

1. локален - по обхват; 

2. пряк – по начин на въздействие; 

3. незначителен - по степен на въздействие; 

4. дълготраен – за периода на експлоатация. 

 

Въздействие върху води и почви 

 

Повърхностни води 

Територията за реализация на ИП отстои на 800 м от коритото  на р. Стряма, 

която съгласно ПУРБ ( 2016-2021 г.) е класифицирана като повърхностно водно тяло с 

код BG3MA400R214 - р. Стряма от с. Розино до вливане на р. Пикла и притоци. 

Типологията на реката е   R5 – Чакълест полупланнски тип реки. 

 Реката е в умерен екологичен статус и добро химично състояние, съгласно  

Доклад за състоянието на водите в ИБР за 2017 г. Химичното състояние на реката е 

запазено добро и през 2018 г. Данните за екологичния й статус все още не са 

обработени и ще бъдат представени с Доклад за състоянието на водите в ИБР за 2018 

г.(Таблица № 1)  

Таблица № 1 – Характеристика на повърхностно водно тяло  с код 

BG3MA400R214 - р. Стряма от с. Розино до вливане на р. Пикла и притоци 
Код на водно 

тяло 

Име на 

водно 

тяло 

Биологични 

показатели 

Физико-

химични 

показатели 

Екологично 

състояние 

Химично 

състояние 

Изместващи 

показатели 

BG3MA400R214 Pека 

Стряма 

от 

Розино 

до 

вливане 

добро умерено умерено добро Нитрати(NO3), 

нитрити( NO2),  

Азот общ, 

фосфати (PO4), 

фосфор общ 
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на 

р.Пикла 

и 

притоци 

 

Прогноза на въздействието 

При реализацията на ИП няма да се използват повърхностни води. 

Отпадъчните води, формирани от обекта ще заустват във водоплътна изгребна  

яма и периодично ще се извозват за третиране в ПСОВ. Експлоатационните дейности 

се разполагат извън повърхностни водни обекти, русла на реки, водностопански 

съоръжения и заливаеми ивици. 

Дъждовните  води ще се оттичат разсредоточено следвайки естествения наклон 

на терена.  

Въздействие върху повърхностните води в района не се очаква. 

 

Подземни води 

Територията за реализиране на ИП попада над подземно водно тяло с код 

BG3G00000NQ002- Порови води в Неоген - Кватернер – Карловската котловина 

Подземното водно тяло е в добро количествено състояние. Не е идентифициран 

риск от водочерпене. Количествената характеристика на подземното водно тяло е 

представена в Таблица №2 

Таблица № 2 – Количествена характеристика на подземното водно тяло  с код 

BG3G00000NQ002- Порови води в Неоген - Кватернер – Карловската котловина 
 

 

 

Код на ПВТ 
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BG3G00000NQ002 Порови води в 

Неоген - 

Кватернер -

Карловска 

котловина 

1469 1340 382,65 няма риск добро 

 

 

Химичното състояние на ПВТ е посочено в Таблица №3 

Таблица № 3 – Химично състояние на подземното водно тяло  с код 

BG3G00000NQ002- Порови води в Неоген - Кватернер – Карловската котловина 
Код на ПВТ Наименование на водното 

тяло 

Показатели на 

замърсяване и 

концентрации над 

СК* 

Обща оценка химично 

състояние на ПВТ 

BG3G00000NQ002 Порови води в Неоген - 

Кватернер - Карловска 

котловина 

Олово - 0,0488 mg/l при 

СК – 0,01 mg/l  

лошо 

*- Стандарт за качество, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на 

Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните 

води (Обн. ДВ. бр.87 от 30 октомври 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 

декември 2016 г.) 
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Прогноза на въздействието 

 

Инвестиционното предложение не предвижда водочерпене от подземни води и 

заустване  в подземни води и дейности, които да доведат до химическо замърсяване.  

Това определя отсъствие на въздействие върху състоянието на подземните води. 

 

Почви 

Територията на ИП попада в  поле, което се характеризира с канелено-

подзолисти (псевдопозолисти) почви. 

В България псевдоподзолистите почви заемат около 3,3 млн. дка площ, от които 

1,3 млн. в Северна България и 2 млн. в Южна България. Разположени са в 

предпланините и граничат към по-малката надморска височина със сивите и канелените 

горски почви, а към планината — с кафявите горски почви.  

Характеризират се с малък (до 30 см) хумусен хоризонт със сивопепеляв цвят и 

напрашен със силициев диоксид. Под него е разположен деградиран от изнасяне на 

глината илувиален хоризонт – силно уплътнен и глинест. В почвения профил липсват 

карбонати, поради което почвата е кисела (рН = 4–5). Тези почви са бедни на азот и 

фосфор.Физичните, физико-механичните и химичните свойства на тези почви 

характеризират най-ниското за България естествено плодородие, поради което с успех 

могат да се отглеждат само непретенциозни култури, като овес, ръж, тритикале, 

ориенталнски тютюн и др. 

Формираните отпадъци по време на експлоатацията на обекта ще се съхраняват 

разделно. Управлението им ще се извършва в съответствие със специфичните наредби 

към ЗУО. 

Птичата тор няма да се съхранява на площадката на ИП. При почистване на 

помещенията ще се товари директно в извозващата техника на фирма ―Комсо― ООД 

с.Цалапица, съгласно сключен договор от 12.07.2019 година. 

 

Прогноза на въздействието 

Характерът на ИП не предполага въздействие върху почвите. 

 

Въздействие върху земните недра 

Характерът и обхвата на дейността не предполагат засягането на земните недра. 

 

Въздействие върху ландшафта 

Реализирането на ИП не предполага засягане на ландшафта в района. 

 

Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи 

Реализирането на ИП не предполага засягане на биоразнообразието в района. 

 

Въздействие върху защитените територии 

Реализирането на ИП не предполага засягане на защитените територии 

попадащи в обхвата на ЗЗТ. Най-близката такава територия е защитена местност 

„Гъстите дъбчета―, намираща се на около 5,1 км в югоизточна посока, в землището на 

с. Бегово, общ. Калояново, обл. Пловдив. Цел на обявяване: опазване на естествена 

вековна дъбово-благунова гора. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до инвестиционното 

предложение 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D1%8F%D0%B2%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8A%D0%B6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD
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 Не се очаква засягане на елементи от Националната екологична мрежа. 

 Най-близките до имота елементи от НЕМ са: 

- по Закона за защитените територии: Защитена местност „Гъстите дъбчета―, намираща 

се на около 5,1 км в югоизточна посока, в землището на с. Бегово, общ. Калояново, обл. 

Пловдив. Цел на обявяване: опазване на естествена вековна дъбово-благунова гора. 

- по Закона за биологичното разнообразие: Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000429 „Река 

Стряма―, намираща се на около 400 м в югоизточна посока.  

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на 

инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.  

 

 Характерът на дейността не предполага риск от големи аварии. 

Обектът не е уязвим при възникване на големи аварии в предприятия с рисков 

потенциал, поради липсвата на такива в общината. 

 Съгласно ПУРН на БД ИБР, в близост до територията на ИП в землището на с. 

Песнопой  няма  район със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН) . 

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, 

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

положително и отрицателно).  

 

Дейността на инвестиционното предложение не предполага неблагоприятно 

въздействие върху повърхностни и подземни води, почви и земни недра. 

Характерът на въздействието върху качеството на атмосферния въздух се 

определя като пряко, локално по обхват, незначително по степен на въздействие, 

дълготрайно и отрицателно.  

Вследствие реализирането на ИП не се очакват въздействия върху културното 

наследство, ландшафта, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените 

територии. 

Въздействието върху материални активи, от реализиране на ИП се оценява като 

пряко, дълготрайно, постоянно и положително. 

 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; 

засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно 

селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).  

 

Въздействията от реализацията на ИП ще са върху ограничена плош, с 

териториален обхват - само в района на площадката и може да засегнат единствено 

персонала, пребиваващ на обекта.  

Характерът на предвидените дейности както и местоположението на обекта, 

който е отдалечен от жилищната зона на населеното място не предполагат негативно 

въздействие върху здравето на населението от с. Песнопой. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

 

От дейността на обекта не се очаква въздействие върху повърхностните и 

подземни води, почвите, земните недра и културното наследство. 
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 Въздействието върху атмосферния въздух ще бъде с голяма вероятност, ниска 

интензивност и не предполага комплексност. 

Вследствие реализирането на ИП не се очакват въздействия върху културното 

наследство, ландшафта, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените 

територии. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта 

на въздействието. 

 

Въздействието върху атмосферния въздух ще настъпи  в началото на 

експлоатация на фермата и ще продължи до приключване на дейността. То ще бъде с 

постоянен характер и напълно обратимо след приключване на отглеждането на 

птиците. 

Вследствие реализирането на ИП не се очакват въздействия върху културното 

наследство, ландшафта, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените 

територии. 

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 

 

 Обхватът на ИП не предполага комбиниране с други съществуващи и/или 

одобрени за реализация дейности в района. 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

 

Макар и минимални, анализираните по-горе негативни въздействия могат да 

бъдат ефективно намалени при изпълнение на мерките, предложени в т.11. 

 

10. Трансграничен характер на въздействието.  

 

 Характерът и местоположението на ИП не предполагат възникване на 

трансгранични въздействия. 

 

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

предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или 

компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху 

околната среда и човешкото здраве. 

 

№ Мерки Период/фаза на изпълнение 

1 

 

Отпадъците да се събират разделно, на 

определените за целта места  

 

Експлоатация 

2 

Дейността на обекта да се осъществява 

съгласно Наредба № 44 от 20 април 

2006 г. за ветеринарномедицинските 

изисквания към животновъдните 

обекти 

 

 

Експлоатация 
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4 

Да се сключи договор с лицензирана 

фирма за транспортиране на 

отпадъчните води от водоплътната яма 

до ГПСОВ  

 

Експлоатация 

5 

Да се сключи договор с ГПСОВ за 

третиране на отпадъчните води от 

фермата 

 

Експлоатация 

 

6 

Съхраняването на горимите материали  

да се осъществява на определените за 

целта места. 

 

Експлоатация 

7 

Да се спазват изискванията за 

отглеждане на животните, мерките, 

предвидени в профилактичната 

програма, и предписанията на 

контролните органи с цел да се сведе 

до минимум рискът от възникване на 

заразни болести. 

 

Експлоатация 

8 

Да се уведомява своевременно 

ветеринарния лекар, обслужващ 

обекта, при съмнение за заразна болест 

при животните или при поява на 

отклонения от общото им 

здравословно състояние. 

Експлоатация 

9 

Да се осигурява редовно механично 

почистване и дезинфекция на 

транспортните средства, които влизат и 

излизат от територията на обекта. 

 

Експлоатация 

10 

Да се осигурява редовно механично 

почистване, дезинфекция, дератизация 

и дезинсекция на животновъдния 

обект. 

 

Експлоатация 

11 

Да се съхраняват фуража и 

дезинфекционните материали в 

отделни помещения, защитени от 

достъпа на животни. 

 

Експлоатация 

12 

Да се използват разрешени за употреба 

фуражни добавки и 

ветеринарномедицински продукти 

съгласно изискванията на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

 

Експлоатация 

13 

Да се инструктира персонала за 

възможните рискове за здравето и 

начините за предпазване от тях. 

Експлоатация 

14 

Да се използват лични предпазни 

средства  при работа, съответващи на 

изискванията за съответните работни 

места. 

Експлоатация 
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15 
Да се осигури подходящо обучение на 

персонала на животновъдния обект. 
Експлоатация 

16 

Да се поддържат машините и 

съоръженията в добро техническо 

състояние и извършват периодични 

прегледи на наличната техника, за да 

не се допускат аварийни ситуации. 

Експлоатация 

17 

Да се ограничи периода на престой на 

транспортните средства с работещи 

двигатели на територията на 

площадката. 

Експлоатация 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.  

 

При проведената процедура за ИП и по-конкретно уведомяването, съгласно чл.4, 

ал.1 и 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда (обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003 г.,  изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 

Август 2019 г.), няма данни за обществен интерес към оценяваното ИП. 

 

 


