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РР  ЕЕ  ПП  УУ  ББ  ЛЛ  ИИ  КК  АА      ББ  ЪЪ  ЛЛ  ГГ  АА  РР  ИИ  ЯЯ  
ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО  ННАА  ООККООЛЛННААТТАА  ССРРЕЕДДАА  ИИ  ВВООДДИИТТЕЕ  

РРееггииооннааллннаа    ииннссппееккцциияя    --  ССммоолляянн  
 гр. Смолян, ул. ”Дичо Петров” № 16,  Директор: 0301/ 60-113,  Тех. сътрудник: 0301/ 60-100, Експерти: 0301 / 60-114, Fax: 0301/ 60-121, 

e-mail:riosv-smolyan@mbox.contact.bg ;  http://riewsm-bg.eu 

 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 
№ СМ-011-ПР/2010 г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 

 

 

На основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда, чл. 31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, чл.2, ал.1, т.3 „а” и ал.3, чл.8, 

т.2, уведомление по чл.10 и чл.40, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

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

предмета и целите на опазване на защитените зони, представената писмена документация по 

Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда. 

 

 

Р Е Ш И Х: 

 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда  

за инвестиционно предложение: „Промишлено отглеждане на кокошки – носачки и 

изграждане на офиси”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху компонентите на околната среда 

местоположение: ПИ № 006107, местност „Кацаровото”, землище на с. Ваклиново, общ. 

Сатовча, обл. Благоевград 

възложител: Николай Валериев Арнаудов, с. Кочан, общ. Сатовча, обл. Благоевград 

 

Кратко описание на инвестиционното предложение:  

Предложението предвижда изграждане на птицеферма за промишлено отглеждане на 500 

кокошки – носачки и офиси. Предложението ще се  реализира в границите на ПИ № ПИ № 006107, 

собственост на възложителя, находящ се в местност „Кацаровото”, землище на с. Ваклиново, общ. 

Сатовча, обл. Благоевград с обща площ 1,726 дка. На терена ще се осъществява и друга дейност – 

отглеждане на овощни дръвчета. Целта на предложението е екологично производство на яйца от 

„свободни кокошки”. Кокошките носачки ще се отглеждат подово. Предвижда се сухо почистване 

на отпадъчната птича торова постеля, като торовият отпадък ще се използва за естествено 
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наторяване на земеделски земи, собственост на възложителя. В птицефермата няма да се извършва 

клане на място.  

 

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени територии и 

защитени зони и не граничи с такива.  

 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, „д” от Приложение №2 на Закона 

за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. 

 

 

М О Т И В И : 

1. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква значително въздействие 

върху компонентите на околната среда поради малкия капацитет (500 кокошки – носачки) и 

характера на предложението (екологично производство на яйца от „свободни кокошки”).  

2. В представената информация са разгледани мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда, а именно:  

  Сухо почистване на отпадъчната птича торова постеля, като торовият отпадък ще се 

използва за естествено наторяване на земеделски земи, собственост на възложителя.  

  В птицефермата няма да се извършва клане на място.  

  Опаковките от лекарствените препарати и формираните битови отпадъци ще се третират 

по подходящ начин. 

 Строителните отпадъци и изгребните земни маси ще се извозват на специално определени 

за целта места, определени от община Сатовча; 

3. Предвид естеството на технологичните процеси, въздействията могат да се определят 

като локални, краткотрайни, временни и обратими.  

4. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура. В близост до обекта има път. 

5. Имотът, в чийто граници ще се осъществи инвестиционното предложение е собственост 

на възложителя. С реализацията на предложението не се засягат съседни площи и интереси на 

съществуващи ползватели. 

6. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на 

въздействие при преминаването на всички етапи на изпълнение и експлоатация. 

7. Предложението няма да засегне защитени територии и не граничи с такива по смисъла на 

ЗЗТ.  

8. Предложението не попада в обхвата на защитени зони и няма да засегне местообитания 

приоритетни за опазване на защитена зона „Родопи Западни” за хабитатите, която се намира най-
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близо до площадката. С реализацията му не се засягат места на обитание, почивка, хранене и 

размножаване на животински видове, предмет на опазване в защитената зона. 

9. Възложителят е информирал общината и засегнатото население за своето инвестиционно 

предложение. Към момента на издаване на решението няма сведения за получени устно или 

депозирани писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение по 

законосъобразност.  

 

 

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

1. Строителните отпадъци и отпадъците, получени при експлоатацията на инвестиционното 

предложение да се третират по подходящ начин. 

2. Да не се допуска увреждане на дървесно-храстова растителност извън обекта и да не се 

допуска увреждане и унищожаване на животински видове. 

3. Да не се допуска замърсяване на прилежащите територии със строителни, битови и други 

отпадъци, вкл. депониране на земна маса и птича тор. 

 
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на 

околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за 

отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба. 

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било 

издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Смолян до 1 месец след 

настъпване на измененията.  

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите по 

реда на чл.81, ал.1 от АПК или в 14 – дневен срок пред Административен съд  гр.Смолян по реда на чл.145, ал.1 от АПК. 

 

 

 

 

ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ  

Директор на РИОСВ - Смолян  

 
08.04.2010г. 

 
 


