
BX. J,,1! Ha o6rBara B AeJroBoAcrBoro Ha o6u. CenreMB pv e & (./.&rtt.r1.2or6 r.

OFflBA

Ha ocronasr,te u. 6, ar. 9 or Hape,46ara 3a ycJloBtltra I,I peAa 3a
r43B6prrrBaHe Ha oqel{Ka Ha mg.qefictruero Bbpxy oKorHara cpeAq
Bb3rroxr,rrerrrr $uprr,ra "MEfA OfrI 2000" EOOA, c. Kapa6ynap, yBeAoMtBa
Bcr.rrrKu 3ar{HTepecoBaHu Qn:uvecxu l.r rcpltAuqecKll JII{ua orlrocHo
r.rHBecrlrquoHuo npeA;roxeHr,re 3a l43rpoKAiure (noeo crpourencrro) Ha
"flruqenrAua ipepua, cxnaaoBra r.r npou3BoAcrseHr AefiHocrl,l" s fII{ Ns 0l1048,
MecrHocrra ,,A,qam", 3eMJILrrIero na rp. Cen'rerurpu, o6ut. Cenreuepu, o6l.
IIa-:apAxur.

I,IHrf oprraaqr.rrra no flpluroxegrre Ns 2 na Hapeg6ara 3a ycJloBllrna I{
peAa 3a r43BBpIIIBaHe Ha oItreHKa na ms4eficrauero Bbpxy oKoJIHara cpeAa 3a

' r4HBeCTr4rIr,rOHHOTO [peAJIOXeHLre e UpeAocTaBeHa B IILICMeH BfiA Ha
pa3floJroxeur.re Ha HHTepecyBaIqI4Te ce BceKIz pa6oren aes or 9.00 lo 17.00 't s
O6utr.rsa Cenreuapu, IcLAero Morar Aa ce npeAcraBtr craxoBl{Iqa.

I4HQoprraaurarta e Aocrbnga Ha l4lrrepner crpaul4uara na O6qr'rna
Cen'reuepu Ha a.qpec : http:// www. septemvri. org

.I lara: 15.11.2016 r.



 
 
 
 
 
 

 

за преценяване необходимостта от ОВОС 

съгласно Приложение № 2  
на Наредба за условията и реда за извършване на  
оценка на въздействието върху околната среда  

 
от  

 

“МЕГА ОЙЛ 2000” ЕООД, с. Карабунар  
EИК 202349013 

 
 
 

относно инвестиционно предложение за: 
 

„Птицевъдна ферма, складови и производствени 

дейности”  

в ПИ № 011048, местност „Адата” в землището на 

гр. Септември  
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И Н Ф О Р М А Ц И Я 
от  

“МЕГА ОЙЛ 2000” ЕООД, с. Карабунар  
за преценяване необходимостта от ОВОС  

 

1. Информация за контакт с възложителя 
“МЕГА ОЙЛ 2000” ЕООД, с. Карабунар, EИК 202349013, пред-

ставлявана от Владимира Бояджийска - управител 
Пълен пощенски адрес: област Пазарджик, община Септември, 

с. Карабунар, ул. „Двадесет и пета” № 16 
Гражданство на възложителя – българско 
Лице за контакти – Вера Дончева, тел. 0886/838797, e-mail: 

firmata78@abv.bg 
   

2. Характеристика на инвестиционното предложение 
2.1. Резюме на предложението 
Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е промяна на 

обстоятелствата в ИП за “Животновъдна ферма, складови и производст-
вени дейности” в поземлен имот (ПИ) № 011048, местността „Адата”, 
землището на гр. Септември, за което има издадено становище на РИОСВ 
Пазарджик. 

Промяната представлява: 
1. Промяна на собственика на имота „Ръжанков” ЕООД съгласно нотари-
ален акт за продажба. Новият собственик на имота е “МЕГА ОЙЛ 2000” 
ЕООД и има подобно инвестиционно предложение. 
2. Вместо животновъдна ферма – птицевъдна ферма, вместо 200 бр. фаза-
ни и 200 бр. яребици – 300 бр. пилета за месо и 100 бр. фазани. 
3. Персоналът няма да ползва сградата в ПИ № 000020, а към сградата за 
отглеждане на пилета ще се обособи помещение за двама работника и са-
нитарен възел. 

Площадката на имота за реализация на ИП за птицевъдна ферма 
се намира в местността «Адата», землището на гр. Септември, общ. Сеп-
тември, обл. Пазарджик. ИП засяга ПИ с № 011048. Имотът е с начин на 
трайно ползване – животновъдна ферма, собственост на юридически лица 
– възложителя “МЕГА ОЙЛ 2000” ЕООД, с площ 6,317 дка. До него има 
съществуващ полски път и няма да се променя пътната инфраструктура. 
Вътрешните пътища ще бъдат с бетонова настилка. Предвижда се ограда 
от 60 см бетон и до 2.20 м метални тръби и оградна мрежа. Охраната на 
птицефермата ще се извършва от специализирана фирма. 
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Птицефермата ще бъде за подово отглеждане на 300 бр. пилета 
за месо и 100 бр. фазани във волиера. Технологията е съобразена с изиск-
ванията на Директива 1999/74 за отглеждане на птици, съобразена с изи-
скванията на ЕС за хуманно отношение към птиците и Наредба № 44 за 
ветеринарно-медицинските изисквания към животновъдните обекти. 

Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура. Птице-
фермата ще се захранва с питейна вода от водоноски по договор с В и К 
до изграждане на собствен сондаж (разрешение за водовземане от Басей-
нова дирекция №  315206298/16.06.2016 г.). Водата ще се ползва за поене 
на птиците - максимум 220 л на ден, за битови и за хигиенни нужди. Ос-
новното миене и дезинфекция ще се извършва, когато се сменят партиди-
те пилета и фазани. 

Отпадъчните битови води и водите от измиване на сградите ще 
се събират във водоплътна изгребна яма, след което ще се изпомпват със 
специализиран транспорт и ще се извозват към най-близкото пречиства-
телно съоръжение. 

Нуждите от ел. енергия ще се осигурява от дизелагрегат с необ-
ходимата мощност.  

Технологичният процес ще протича при стриктно спазване на 
санитарните изисквания за отглеждане на птици, на изискванията за ху-
манно отношение при отглеждането на птиците и на изискванията за 
опазване на околната среда и водите.  

Ще бъдат обособени две зони – чиста и мръсна, с два входа – съ-
ответно за чистата и за мръсната зона. В чистата зона ще се извършва за-
реждането на птиците, доставката на фураж и вода, ще бъдат разположени 
фуражната кухня, навеса за селскостопанска техника и сградата за персо-
нала. Входът за чиста зона ще бъде с пътеки за дезинфекция на МПС и 
отделно с пешеходен вход с пътека за дезинфекция на подметки. Мръсна-
та зона ще обхваща торището и изхода, откъдето ще се изнасят тора и 
труповете на умрелите птици. Входът за мръсната зона ще бъде от задната 
страна на сградите за отглеждане на птици, оттам ще се изнася тора след 
края на даден цикъл от 6 месеца. До този вход ще има хладилна ракла за 
съхранение на трупове до извозването им по договор с екарисаж. 

Проектирането, изграждането и експлоатацията на ИП за “Пти-
цевъдна ферма, складови и производствени дейности” в землището на гр. 
Септември ще осигурява най-благоприятни условия за упражняване на 
дейностите, пожарна безопасност, охрана на обекта, ефективно използва-
не на наличния терен и инфраструктура.  

Ще се предвидят всички необходими основни и обслужващи 
сгради с помещения - с квадратура, обзавеждане и оборудване, осигуря-
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ващи нормалното функциониране на обекта. В имота ще бъдат изградени 
следните постройки: 
 Едноетажна сграда за отглеждане на 300 пилета – 154 м2, с двор за раз-
ходка на птиците. Пилетата ще се доставят на възраст от един ден и ще се 
отглеждат до 3÷4 месеца, след което ще се продават за месо или като ярки 
за яйца.   
 Едноетажна сграда за отглеждане на 100 фазана – 498 м2 покрита площ 
и с двор за разходка на птиците – 550 м2. Ще се отглеждат на клетки с 
дворчета, като малките ще се отглеждат до три месеца и ще се пускат на 
свобода за ловуване.  
 Склад за фураж в насипно състояние – 230 м2 
 Фуражна кухня – 108 м2 
 Навес за селскостопанска техника – 74 м2 
 Обслужващи площи – зала за хранене и охрана  - 102 м2 
 Везна за МПС с дължина 18 м 
 Торище с обем за съхранение 6 месеца – общо за пилетата и фазаните. 

Произведената продукция – пилешко месо и фазани за лов ще се 
оползотворява на вътрешния пазар. 

Съгласно писмо на РИОСВ – Пазарджик птицефермата, обект на 
ИП не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата на „НАТУРА 
2000” по смисъла на чл. 5 от Закона на защитените територии (ЗЗТ) и на 
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Птицефермата граничи не-
посредствено със защитена зона BG0000578 „Река Марица” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна. ИП е допустимо по 
смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС. С настоящата процедура - искане за 
преценяване необходимостта от ОВОС ще се извърши преценка по чл. 40 
от Наредбата за ОС за вероятната степен на въздействие на ИП върху ЗЗ 
BG0000578 „Река Марица”. 

 

2.2. Доказване необходимостта от инвестиционното  
предложение 
С реализацията на ИП за птицевъдна ферма и въвеждането на 

съвременна технология за отглеждане на птици, съответстваща на евро-
пейските изисквания, ще се постигне оптимален обем на производство, 
който да задоволи нарастващото потребителско търсене, производство 
щадящо околната среда, нови работни места, висок производствен капа-
цитет, повишаване на конкурентоспособността,  установяване на стабилни 
пазарни позиции. Тези фактори ще доведат до реализиране на качествена 
продукция с по-ниска себестойност и по-добро качество, показатели 
предпочитани и търсени на пазара.  
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Реализацията и експлоатацията на обекта ще осигурява най-
благоприятни условия за упражняване на дейността и опазване на околна-
та среда. 

  

2.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или 
друг план дейности и кумулиране с други предложения 
ИП няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройстве-

ни или друг план дейности. 
Основна връзка ще има с фирми и физически лица, предлагащи 

дистрибуторска мрежа от магазини за реализация на готовата продукция. 
 

2.4. Подробна информация за разгледани алтернативи 
Алтернативи по използвана технология - Предложените техно-

логии - за подово отглеждане на пилета и изграждането на волиера за фа-
зани са въз основа на собствени проучвания и сравнителен технико-
икономически анализ на съществуващите практики в областта на отглеж-
дането на птици. Като критерии за оценка са използвани - доказан опит, 
капитални, производствени разходи, поддръжка, необходим и наличен те-
рен, инфраструктура, въздействие върху околната среда свързано с дейно-
стта. 

Алтернативи за местоположение и площ на ИП - При избора на 
подходящи площадки за ИП са разгледани няколко терена. Площадката, 
на която се предлага реализацията на ИП, е избрана от възложителя пора-
ди следните предимства: 
- по-малко капиталовложения; 
- урегулиран имот; 
- не се налага прокарване на нова инфраструктура – ел. и В и К мрежи; 
- по-добро разположение от гледна точка на здравна защита; 
-  по-добри възможности за връзка с други обекти, имащи отношение към 
птицефермата 
- основно предимство е, че имотът е собственост на възложителя и е с 
подходящи дадености за изграждането на птицеферма. 

Местоположението на ИП извън жилищната регулация на гр. 
Септември е много благоприятно. Площадката не попада в санитарно-
охранителната зона на водоизточници. Не се очаква трансгранично въз-
действие. Не попада в защитени зони и защитени територии, природни 
местообитания и местообитания на видове с консервационна значимост, 
поради което реализацията на ИП няма друга алтернатива в района. 

Алтернативи за проектни решения на ИП за изграждане на пти-
цефермата на този етап не са представени. Разглеждани са варианти за по-
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зициониране на сградите в площадката с оглед максимална ефективност 
за упражняваната дейност.  

І–ви вариант на предложението - Избраната площадка се нами-
ра в ПИ № 011048, м. „Адата”, земл. на гр. Септември, общ. Септември, 
обл. Пазарджик с начин на трайно ползване „животновъдна ферма”, собс-
твеност на възложителя. До имота има подходящ пътен достъп. 

ІІ–ри вариант на предложението - Тази алтернатива представ-
лява реализация на част от инвестиционното намерение. Изграждането на 
птицефермата не може да се осъществи частично. За ефективната и ико-
номически целесъобразна реализация на дейностите, предмет на ИП е 
нужно изграждането на целия обект. 

ІІІ–ти вариант на предложението - Това е възможността да не 
се осъществява дейността предвидена с ИП. При “нулева алтернатива” 
съществуващото състояние на разглежданата територия се запазва, без да 
се реализира инвестиционното намерение.  

Възложителят има конкретни инвестиционни цели за реализация 
на ИП при осъществяването да наложи законно, регулирано изграждане 
на зайцефермата, гарантиращо опазване на екологичното състояние на 
околната среда. От анализа на разгледаните алтернативи, като най-удачен 
се определя І-ви вариант, поради следните предимства: 
- по-малко капиталовложения; 
- не се налага прокарване на нова инфраструктура; 
- по-добро разположение от гледна точка на здравна защита. 

Това е най-добрият вариант за реализация на ИП, при стриктно 
спазване на всички български и европейски нормативни изисквания за са-
нитарно-хигиенен контрол и екологичен мониторинг на дейността. Реали-
зацията на птицефермата ще въвежда и прилага „Добрата производствена 
практика” - Good manufacturing practice (GMP). Изграждането на обекта 
ще допренесе за задоволяване на потребителското търсене, подобряване 
на икономическото положение в общината и не на последно място – отк-
риване на нови работни места. 

Това е най-добрата алтернатива за осигуряване на условия, га-
рантиращи ненарушаване на екологичната обстановка в района на обекта. 
При условията на ясни планировка, проектиране и реализация на инве-
стиционното намерение, положителните резултати от управлението и 
контрола на предвижданите дейности са реални. 

 

2.5. Местопложение на площадката, включително необходима 
площ за временни дейности по време на строителството  
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Площадката за изграждане на ИП се намира извън жилищната 
регулация на гр. Септември, обл. Пазарджик.  

Предвижда се обектът да се обособи в ПИ № 011048, местността 
„Адата”, земл. на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик.  

Теренът представлява необработваема селскостопанска терито-
рия. По време на строителството, застроената площ за изпълнение на 
предвидените строително-монтажни работи ще бъде около 1166 м2 (18% 
плътност на застрояване). Територията, предмет на ИП ще обхваща нор-
мираните сервитути.  

По време на строителството, площта необходима за временни 
дейности при изпълнение на отделните обекти, необходими за нуждите на 
упражняваните дейности ще бъде в огражденията на имота.  

Няма обработваеми земи, засегнати от строителството на обекта.  
 

2.6. Описание на основните процеси (по проспектни данни),  
капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в  
които се очаква да са налични опасни вещества от приложение 
№ 3  към ЗООС 
Технологичните процеси в предвижданият обект са организира-

ни съгласно изискванията на Наредба № 44/2006 г. за ветеринарно-
медицинските изисквания към животновъдните обекти на МЗХ. На пло-
щадката за нуждите на ИП ще се построят едноетажни, масивни сгради, с 
тухлени зидове и стоманобетонови елементи. Птицефермата ще бъде 
оборудвана с необходимите машини и съоръжения за обезпечаване 
правилното протичане на производствения процес, нормални преки 
пътища на стоковите групи от зареждането до реализацията им. 
Технологичното обзавеждане ще бъде стандартно. Предвиждат се 
следните сгради: 

Сграда за отглеждане на 300 пилета – със санитарно-битов 
възел за работниците, помещение за хидрофор за вода и ветиринарен ка-
бинет със склад за лекарства. Ще бъдат спазени изискванията за парамет-
рите на жизнената среда при подово свободно отглеждане на птици, както 
следва: 
- Гъстота на настаняване   -  10 бр/м2 
- Оптимална температура - 20÷35оС 
- Относителна влажност на въздуха - 50÷70% 
- Скорост на движение на въздуха 0.2÷0.4 m/s 
- Капацитет на вентилационната система от 1÷1.2 до 8÷10 м3/кг ж.м./час 
- Продължителност на светлинния ден – от  8 до 23  часа 
- Интензивност на осветлението 6÷40 Lux 
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- Метод на хранене - на воля 
- Фронт за хранене – 4 см на птица при кръгла хранилка 
- Фронт за поене – до 10 птици на нипел 
- Ниво на шум  - до 70 dB 

Пилетата ще се доставят директно от люпилня на възраст 1 ден и 
ще се отглеждат до 18 седмица. Технологията за отглеждане на птици 
предвижда отопление с ел. енергия за поддържане на необходимата тем-
пература през зимата. На всяка птица са осигурени по 15 см фронт от дър-
вени кацалки, определени от европейските норми за природосъобразно, 
респективно хуманно отношение към животните. Ще се монтират мрежи 
против насекоми на прозорците. Птиците ще се отглеждат подово върху 
сламена постеля. Храненето и поенето са автоматизирани, като бункерите 
на хранилките се зареждат ръчно. Поилките и хранилките са на лебедка за 
промяна на височината според възрастта на птиците. 
Хранителна система - Фуражът ще се доставя от фуражна кухня на фер-
мата в чували. Система за хранене ще съблюдава най-вече специфичните 
изисквания при отглеждане на кокошки-носачки. Предвидено е хранене 
„на воля”. Максималната консумация на едно пораснало пиле е около 125 
грама комбиниран фураж дневно. Към системата за хранене са предвиде-
ни 2 линии за хранене, като на всяка има по 10 хранилки, бункер, крайна 
хранилка и задвижване. На всяко животно са гарантирани по 4 см храни-
телен фронт от кръгла хранилка. Зареждането на бункера към хранилната 
линия става ръчно. 
Поилна система - Необходимото количество вода за пиене е по 0.4 л на 
ден за едно пиле или общо 120 л на ден. Осигуряване на чиста и прясна 
питейна вода е важна предпоставка за добро здраве на животните. Водата 
трябва да е на разположение на птиците в достатъчно количество, без за-
мърсители и леснодостъпна. Предложената система от нипелни поилки 
представлява 2 линии от тръба с 12 нипели на всеки 3 м, уред за регули-
ране на водното налягане с приспособление за промиване и указател на 
водното ниво. Нипелите са с капкоуловители. Поилната инсталация е на 
лебедка в близост до хранителната линия. Целта е при движение и при 
хранене, животните да поемат свободно вода.  
Микроклимат - В сградата ще се предвиди механична смукателна венти-
лация с подналягане за изхвърляне навън на мръсния въздух чрез 2 бр. 
вентилатори, разположени на тясната страна, на 0.60 м от пода. В резултат 
на полученото ниско налягане в сградата ще постъпва отвън чист въздух, 
осигуряваща на всяка птица по 10 м3/час – лято и по 7 м3/час - зима. 
Алармена система - Ще се монтирана алармена система за сигнализиране 
на критичните ситуации по време на производството. Алармата ще бъде 
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свързана с температурни датчици, които при нарушаване на предварител-
но зададения режим на микроклимат или възникване на спешни ситуации 
свързани със спиране на електричеството и др., включва сирена инстали-
рана на фасадата на помещението за сигнализиране на обслужващия пер-
сонал. 
Осветление - За бройлери е необходимо осветление на 1 м2 от 4 до 1.5 w. 
Предвидени са енергоспестяващи крушки по 11 W бяла дневна светлина.  
Торосъбиране - Торът от едно пиле до 56 дни е 2.1 кг (без сламената пос-
теля), 630 кг за 3 месеца и 1260 кг за 6 месеца. Торът, заедно с постелята 
ще се изнася след изваждане на птиците от сградата и ще се съхранява 6 
месеца на торище в имота заедно с тора от фазаните. След изтичане на то-
зи срок ще се ползва за наторяване.  
 Водоснабдяване - Водоснабдяването на птицефермата е решено със съд за 
вода с хидрофорна уредба, който ще се зарежда с питейна вода от водо-
носка на В и К. В помещението за отглеждане на пилета до крана за вода 
ще се постави медикаторна група за добавяне при необходимост към во-
дата за пиене на лекарствени средства. Ще се монтира един кран за изми-
ване при смяна на партидата. 
 Канализация - Отпадъчни води при отглеждането на пилета няма. При 
смяна на партидата, помещението се измива и дезинфекцира, тази вода 
чрез подов сифон се отвежда в безоточен резервоар. Битовите води ще за-
устват също в този резервоар. Извозването на отпадъчните води ще става 
периодично по договор до пречиствателна станция за отпадни води. 
 Електрозахранване - Електрозахранването ще се осигури от дизелагрегат, 
който ще се разположи в отредено за целта място, с бетонова обваловка (с 
достатъчен обем да поеме съответното количество нафта при евентуална 
авария). В обекта няма да се съхранява нафта, ще се доставя през ден в 
необходимото количество за резервоара на дизелагрегата – 145 л. 
Персонал - Птицефермата ще се обслужва от 2 работника, за които са 
предвидени индивидуални гардероби за работно облекло, санитарен възел 
като филтър и стая за почивка. Във връзка със санитарно хигиенните 
изисквания за ветеринарен контрол в сградата е ограничен достъпа на 
външни лица. Единствено обслужващия персонал на сградата всеки ден 
сутрин минава на визитация, за да се извърши оглед на здравословното 
състояние на птиците. Предвидени са шкаф за дезинфекционни и миещи 
средства. За ветиринарен лекар и контролни органи ще се осигури облек-
ло за еднократна употреба. Топлата вода за битови нужди ще се осигурява 
от бойлер към слънчев колектор. 

 Сграда за отглеждане на 100 фазана - При изграждането на 
волиери се има предвид географския произход на фазаните. Предпочитат 
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се места тихи, защитени от ветровете, огрети от слънце, където почвата да 
се затопля бързо. Фазанарията ще бъде навес от стоманобетонова конст-
рукция и ограждащи зидове от три страни с тухли, свързан с волиера. Во-
лиерата се загражда с телена мрежа на височина 2.5 м. Отворите на теле-
ната мрежа на височина от земята до 1 са 2х2 см, а нагоре - 4х4 см за за-
щита от хищници и други вредители. Волиерата се покрива отгоре с теле-
на мрежа или покривна мрежа от изкуствено влакно, защото при уплаха 
някои породи излитат вертикално и могат да се наранят. Основата на пос-
тройката трябва да бъде от бетон на дълбочина в земята до 80 см, за да не 
минават под нея плъхове, мишки, порове, невестулки, лисици и др. Огра-
дата ще бъде разположена върху бетонова основа на същата дълбочина. 
Мъжките птици са агресивни, дразнят се и се кълват през мрежата, което 
налага волиерите да се преграждат допълнително с плътна, непрозрачна 
преграда (пластмаса, ламарина, дървесни импрегнирани плоскости и др.) 
на височина от пода 45÷50 см. Подът във волиерата трябва да бъде от тух-
ли или асфалт, покрити с 4÷5 см пясък. При неблагоприятно време фаза-
ните се подслоняват под навесите. Семейните волиери за 1 фазан и 4÷6 
носачки са с площ от 20÷30 м2, където с настъпване на размножителния 
сезон се поставят по-малки клетки тип волиери или така наречените гнез-
да с височина 1÷ 1.2 м и площ от 4÷6 м2. Подовото отглеждане е върху де-
бела постеля, не се използват дървени стърготини, защото малките фазан-
чета ги консумират вместо фураж. 
Хранилките и поилките се поставят по стените. Поилките са с поплавък и 
се захранват от хидрофорната инсталация в сградата на пилетата, а хра-
нилките се зареждат ръчно с фураж от фуражната кухня с добавени про-
теини според възрастта на фазаните. За поене на фазаните на ден са необ-
ходими 100 л вода. 
Естествено люпене - Фазанките не се добри мътачки. След снасянето на 
яйцата за мътене се насаждат кокошки на пръст в ямка, за охлаждане на 
яйцата. Няколко дни преди да се излюпят яйцата се навлажняват с прева-
рена вода по няколко пъти на ден. Малките се излюпват за 24 дни, като 
първата седмица се гледат 25÷30 фазана на 1 м2, през втората - 15÷20, като 
им се осигурява температура през деня до 28оС, през нощта до 32оС. След 
четвъртия ден могат да се извеждат на разходка за 30 мин. През втората 
седмица се разреждат по 15÷20 фазана на 1 м2 и температура от 25÷28оС. 
След втората седмица се прехвърлят в неотопляеми птичарници, темпера-
турата не трябва да пада под 18÷20оС. Всеки следващ ден след четвъртия 
се увеличава времето за разходки. След 3-тата седмица се извеждат за от-
глеждане във волиера при топло време, при студено – след 4-тата седми-
ца. След три месеца малките се пускат на свобода за ловуване. 
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Отоплението е с изкуствени майки или лъчисто.  
Почистването на семейните волиери става след пускане на свобода на 
малките – на 4 месеца веднъж.  
Торът със сламената постеля се извозва до торището в имота, където се 
съхранява 6 месеца преди да се ползва за наторяване. 
Персоналът, който обслужва сградата за пилета, ще се грижи и за отг-
леждането на фазаните. 

Склад за фураж в насипно състояние - ще се изгради склад за 
временно съхранение на фураж за отглеждане на птиците в птицефермата 
и животните в животновъдната ферма в ПИ № 011524. Доставката ще ста-
ва със самосвали или ремаркета, които влизат в склада и изсипват стра-
нично. Контрол на теглото става на входа на имота с везна за автомобили. 
Складът е свързан с фуражната кухня. Фуражът ще се транспортира с че-
лен товарач.  

Фуражна кухня – в кухнята ще се извършва смилане и смесване 
на фуражите по рецептури за различните видове животни и различните 
възрасти. Готовият фураж се товари в ремарке или се насипва в чували. 

Навес за селскостопанска техника – под навеса ще се съхра-
няват трактор с прикачен инвентар (ремарке, плуг, дискова брана, мулчер 
и гребло), мини челен товарач и голям челен товарач с прикачен инвентар 
за копане и изваждане на изгнили дървета, корени и храсти при изчиства-
не на нивите.  

Обслужващи площи – зала за хранене и охрана – ще бъде мал-
ка сграда с навес, за хранене на персонала и охраната. 

Производственият капацитет на обекта ще е в зависимост от: 
 Капацитетът на птицефермата – 300 бр. пилета за месо и 100 бр. фазани.  
 Степента на потребителското търсене. 
 Възможностите за реализация на готовата продукция – маркетинга на 
производителя. 

Икономическата обстановка на пазара ще определи оптималната 
производителност на птицефермата. 

 

2.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна 
инфраструктура 
Приложена е скица на имота. Не се предвижда промяна на съ-

ществуващата пътна връзка. Обслужването на птицефермата е чрез при-
лежащия на имота полски път на общ. Септември. За нуждите на дейност-
та ще се предвидят вътрешни алеи за връзка с отделните постройки. 
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2.8. Програма за дейностите, включително за строителство, 
експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и  
последващо използване 
Програмата за реализация на инвестиционното предложение за-

почва с процедурите за изготвяне и съгласуване на проектната докумен-
тация в работна фаза, издаване на строително разрешение: 
- Ще се проектира локално пречиствателно съоръжение за ОВ.  
- Ще се изготви проект за озеленяване на площадката. 

По време на строителството - включва изпълнение на строител-
но-монтажните работи, направа на съответните проби, изпитания и налад-
ки, съгласувателни процедури и пускане в действие на обекта:  
- Събирането и депонирането на излишните земни маси ще се извърши на 
места съгласувани с Община Септември. 
- Ще се извършва оросяване на строителната площадка и пътищата по 
време на извършване на изкопните и транспортни работи.   
- Ще се предвидят най-добрите практики в строителството за постигане 
на оптимална енергийна ефективност. 

По време на експлоатацията упражняваните дейности ще предс-
тавляват производствена дейност в областта на птицевъдството. Не се 
предвижда закриване на обекта и прекратяване на дейностите, очаквания-
та на възложителя са за реализация му и ефективна експлоатация на пти-
цефермата. 

Като задължителни мерки за превенция, възложителят ще пред-
види съответни действия и финансови средстава, свързани с безопасното 
ликвидиране на птицефермата и възстановяването на терена: 
 Освобождаване на площадката от складираните за временно съхранение 
отпадъци. 
 Предаването на отпадъците за следващо третиране на лица, имащи право 
да извършват съответните дейности, съгласно изискванията на ЗУО. 
 Възстановяване на нарушените терени. 

 

2.9. Предлагани методи на строителство 
Реализацията на ИП ще бъде извършена по стандартните методи 

за подобен тип строително-монтажни дейности. Проектът за птицеферма 
ще бъде реализиран на един етап. Изграждането на предвижданите произ-
водствени и обслужващи сгради ще бъде в съответствие с нормативните 
изисквания за биологичното отглеждане на птици и биологично произ-
водство на животински продукти и храни от животински произход и него-
вото означаване върху тях. Предвижда се извършване на строително-
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монтажните работи, съгласувателни процедури и пускане в действие на 
обекта. 

 

2.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на 
строителството и експлоатацията 
По време на строителството основните суровини и строителни 

материали, които ще се употребяват при изграждането на обекта са: 
 инертни материали (пясък, баластра, чакъл, трошен камък); 
 бетонови и варови разтвори, мазилки и смеси; 
 дървен материал; 
 метални конструкции и арматурно желязо; 
 стоманени, PVC, PЕ-НD и РР тръбопроводи за ел. и В и К мрежи; 
 облицовъчни материали, материали за настилки; 
 изолационни материали и др.  

По време на експлоатацията обектът ще консумира: 
-145 л нафта за резервоара на дизелагрегата (за необходимата ел. енергия)  
- вода – около 220 л на ден. 

За нуждите на птицефермата ще се употребява питейна вода от 
водоноски по договор с В и К гр. Септември до изграждане на собствен 
сондаж с разрешение за водовземане от БД ИБР – Пловдив. Оразмерител-
ните водни количества ще се определят на базата на действащите норма-
тивни документи съгласно вида на консуматорите.  

Ще бъде изградена разделна площадкова канализация. Отпадъч-
ните води от птицефермата (от измиването на съоръженията и помещени-
ята) ще постъпват в изгребен резервоар (стоманобетонов, водоплътен), 
след което ще се изпомпват със специализиран транспорт и ще се извоз-
ват към най-близкото пречиствателно съоръжение. Капацитетът на резер-
воара ще бъде оразмерен да поема отпадъчните води от всички сгради, 
разположени в имота.  

Не се предвижда заустване в повърхностен водоприемник.  
 

2.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове,  
количества и начин на третиране 
Отпадъците, които се очаква да се генерират по видове са: 
Строителни отпадъци – получени при изграждането на ИП и 

които не могат да бъдат вложени отново или да бъдат използвани по-
нататък в процеса на строителство.  

Предполага се, че при строителните дейности ще се образуват 
около 1-2 м3 строителни отпадъци. Изкопаните земни маси ще се употре-
бят за обратно засипване, за изпълнение на вертикална планировка и за 
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озеленяване на обекта. Неизползваните земни маси ще се третират съоб-
разно технологичната схема на Общинската програма за управление на 
отпадъците – за рекултивация на депа и др. С приключване на строител-
ните работи ще се преустанови и генерирането на строителни отпадъци, 
освен в случаите, когато се налагат ремонтни работи на вече изградения 
обект. Очакваните количества отпадъци в този случай ще са незначител-
ни. Строителните отпадъци ще се съхраняват временно на строителната 
площадка, в границите на строежа и ще се извозват само от фирми, при-
тежаващи разрешение за дейности със строителни отпадъци съгласно 
ЗУО.  

 

Код Наименование – строителни отпадъци  
17 01 01 Бетон 
17 01 02 Тухли 
17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 
17 02 01 Дървесен материал 
17 02 02 Стъкло 
17 02 03 Пластмаса 
17 04 05 Желязо и стомана 
17 04 11 Кабели  
17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 
17 05 06 Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 
17 06 04 Изолационни материали 
17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне  

 

Битовите отпадъци, образувани по време на строителството 
ще се извозват от общинската фирма по чистота. За ограничаване на не-
регламентирано разпиляване на битовите отпадъци ще бъдат осигурени 
необходимите съдове. 

При експлоатацията на ИП за птицеферма се очаква да се фор-
мират следните видове отпадъци: 

Опасни отпадъци 
- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 
20.01.21* - при подмяната на негодни луминисцентни и живачни лампи в 
помещенията и от районното осветление на площадката до 10 кг/год. 
- Адсорбенти (трици) абсорбенти, филтърни материали (включително 
маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни 
облекла, замърсени с опасни вещества с код 15 02 02* до 100 кг/год. 

Утайки от септични ями - 20 03 04. Ще се генерират в малки 
количества при почистване на изгребната яма за ОВ от обекта. 

Производствени отпадъци с код 20 02 - отпадъци от производ-
ство и преработване на хранителни продукти от животински произход.  
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Код Наименование – производствени отпадъци  
20 02 01 утайки от измиване и почистване 
20 02 02 отпадъци от животински тъкани 
20 02 03 материали, негодни за консумация или преработване 
20 02 04 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им 
20 02 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 

При отглеждането на птиците ще се събира и складира оборски 
тор – около 1260 кг за 6 месеца. Торовата маса ще се събира в торохрани-
лище за временно съхранение (до шест месеца) до частичното му минера-
лизиране и микробно деконтаминиране, с цел оползотворяването му 
върху земеделски площи и градини – частни и общински.  

Труповете от умрели птици ще се събират и ще се съхраняват 
временно в хладилна ракла и ще се предават за обезвреждане на екаризаж.  

Битови отпадъци – Количеството на отпадъците с битов харак-
тер ще бъдат около 2 тона годишно: 

 

Код Наименование – битови отпадъци  
20 01 01 Хартия и картон 
20 01 02 Стъкло  
20 01 30 Перилни  и почистващи препарати 
20 01 36 Излязло  от употреба електрическо и електронно оборудване 
20 01 39 пластмаси 
20 01 40 метали 

20 02 Отпадъци от паркове и градини  
20 03 01 Смесени  битови отпадъци 

 

Отпадъци от опаковки – Количеството на генерираните отпадъ-
ци от опаковки е включено в средногодишната норма на натрупване на 
отпадъци от обекта. Отпадъците от опаковки, които ще се образуват по 
време на строителството и при експлоатация ще бъдат:    

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Управление на отпадъците генерирани при експлоатацията 
За битовите отпадъци ще бъдат осигурени необходимите съдове 

– контейнери и кошчета за отпадъци. За отпадъците от обекта ще се пред-

Код Наименование – отпадъци от опаковки  
15 01 01 Хартиени и картонени опаковки  
15 01 02 Пластмасови опаковки 
15 01 03 Опаковки от дървесни материали 
15 01 04 Метални опаковки 
15 01 06 Смесени опаковки 
15 01 07 Стъклени опаковки 
15 01 09 Текстилни опаковки 
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види разделно събиране по видове: стъкло, хартия и пластмаси в контей-
нери за смет на площадката. Битовите отпадъци ще се транспортират от 
съответната фирма по чистотата на общинското сметище.  

При извършване на дейности свързани с управлението на отпа-
дъците, за които се изисква специален режим, ще бъде уведомен съответ-
ния компетентен орган и ще се проведат необходимите процедури съглас-
но Закон за управление на отпадъците. 

По време на експлоатацията ще се планират мероприятия, гаран-
тиращи събиране и временно съхранение на отпадъците съгласно изиск-
ванията на нормативната уредба по околна среда. Отпадъците ще бъдат 
предавани въз основа на сключен писмен договор, на лица притежаващи 
разрешение съгласно ЗУО. Копие от договорите да бъдат представени в 
РИОСВ в срок до един месец след сключването им 

 

2.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на  
отрицателните въздействия върху околната среда 
При изграждането и експлоатацията на птицефермата ще бъдат 

взети необходимите мерки за недопускане отрицателно въздействие вър-
ху околната среда: 
- осигуряване на законовите изисквания за нормално протичане на техно-
логичния процес; 
- осигуряване на ефективно извършване на профилактичните и принуди-
телни дезинфекции (с нетоксични вещества, безвредни за хората, маши-
ните и продуктите) в обекта; 
- извършване на дезинсекция – борба с насекомите (с ултравиолетови 
лампи и препарати, безвредни за хората, машините и продуктите); 
- извършване на дератизация – унищожаване на гризачите (с автоматична 
система с ултразвук); 
- за ограничаване на нерегламентирано разпиляване на отпадъците от 
дейността, възложителят ще осигури необходимите съдове, на отредени за 
целта места в имота, с подходящо ограждане на площадката и 24-часова 
охрана на обекта. 
- доизграждането на пътната мрежа с трайна настилка, новопредвидените 
вътрешни комуникации ще осигурят достъпа до обекта и ефективното об-
служване. 
- заустването на отпадъчните води ще се осъществява съгласно изисква-
нията на ЗВ, ще се проектират и изградят необходимите пречиствателни 
съоръжения. 
- обособяване на складови помещения за временно съхранение на отпадъ-
ците от производстения процес. 
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− навременно извозване на отпадъците; 
− определяне на подходящо място за разделно сортиране на отпадъците 
по видове;  
− сключване на договори с общинската фирма по чистотата за извозване 
и оползотворяване на битовите отпадъци; 
- сключване на договори с фирми, притежаващи разрешително съгласно 
ЗУО за извозване и оползотворяване на вторичните отпадъци от дейност-
та. 

 

2.13. Други дейности, свързани с инвестиционното  
предложение, (например добив на строителни материали,  нов 
водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строи-
телство, третиране на отпадъчните води)  
През имота не преминават водопроводи и съоръжения. За нуж-

дите на бъдещия обект ще се употребява питейна вода с водоноски по до-
говор с В и К гр. Септември до изграждане на собствен сондаж с разре-
шение за водовземане от БД ИБР, Пловдив. Възложителят има разреши-
телно № 315206298/16.06.2016 г.  

 Няма изградена площадкова канализация. Ще се предвиди раз-
делна канализация - ОВ ще заустват в изгребен резервоар (стоманобето-
нов, водоплътен). Предвижда се изграждането на експлотационен път 
около резервоара за достъп на машините за изгребване на депонираните 
обеми. 

Площадката за изграждане на птицефермата не е електрифици-
рана. За нуждите на дейността възложителят предвижда дизелагрегат. 

Няма други дейности, свързани с ИП. 
 

2.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с  
инвестиционното предложение 
Реализацията на ИП ще бъде осъществена след законовите съг-

ласувателни процедури със съответните инстанции и пускане в действие. 
На етап проектиране ще са необходими становища от „Водо-

снабдяване и канализация” ЕООД – Пазарджик в ликвидация, “ЕВН Бъл-
гария Електроразпределение” АД – КЕЦ Белово, РИОСВ – Пазарджик и 
РЗИ - Пазарджик.  

Община Септември ще стартира процедура за издаване на раз-
решително за строителство по ЗУТ. При започване на строителството ще 
се състави протокол за откриване на строителна площадка, определяне на 
строителна линия и ниво. Строителството се счита за завършено с издава-
не на разрешение за ползване. 
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2.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда  
При изграждане на ИП и експлоатацията му няма условия за за-

мърсявания на околната среда или дискомфорт за хората, животинските и 
растителните видове. Характерът на предложението не предполага изпол-
зването на вредни вещества, както и генериране на значителни количества 
отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху 
компонентите на околната среда и здравето на човека. Подробна инфор-
мация за въздействието върху компонентите и факторите на околната 
среда се съдържа в т. 4 на настоящата информация. 

По време на строителството се очаква генериране на незначи-
телни количества прахови емисии - най-вече фини прахови частици 
(ФПЧ) и отработени газове от ДВГ на строителната механизация. Те ще 
бъдат само в границите на площадката. За намаляване на праховите еми-
сии ще се предвидят оросяване и озеленяване на площадката.  

В района на ИП и прилежащите пътища движението на МПС е 
със слаба интензивност. Генерираният на територията на обекта шум се 
очаква да бъде с ниско ниво и честота на въздействие, и няма да оказва 
влияние извън своето местоположение.  

Дейността на обекта не предполага образуването на значителни 
количества отпадъци, временното съхранение и обезвреждането на които 
да създаде дискомфорт. 

Изграждането и експлоатацията на ИП за птицеферма в земли-
щето на гр. Септември няма да замърси и няма да създаде дискомфорт на 
околната среда в района на имота. 

 

2.16. Риск от аварии и инциденти  
За всички работещи в обслужването на обекта, условията на труд 

съдържат рискови фактори в рамките на нормалните за разглежданата 
технология. Описаните дейности не отделят вредности и изпарения в ра-
ботната среда, опасни за човешкото здраве. Ще бъдат изградени 
вентилационни инсталации, осигуряващи нормирания микроклимат в 
производствените помещения. По отношение на трудовия риск, опасности 
съществуват, необходимо е стриктно спазване на технологичната дисцип-
лина. Рискови работни места съществуват при наличие на немарливост от 
страна на обслужващия персонал, при неспазване на инструкциите за 
БХТПБ, при неподдържане в изправност на техническите съоръжения и 
др.  

Предвижданата материална база ще предлага всички необходими 
условия за труд: производствени, хигиенни, психологични и естетични 
фактори. В обекта ще са осигурени необходимите санитарно-битови усло-
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вия за пребиваване на обслужващия персонал, за почивка, за изпълняване 
на трудовите задължения и лична хигиена. 

Отоплението на обитаемите помещения ще осигурява с ел. отоп-
лителни уреди – стандартни конструкции.  

Здравен риск за работещите по време на строителството, по от-
ношение на замърсяването на жизнената среда с вредни вещества, шум, 
вибрации и др. излъчвания, съществува в рамките на нормалния произ-
водствен риск. При спазване на всички нормативи и инструкции за 
БХТПБ при СМР ще бъдат сведени до минимум аварийните, съответно 
рискови ситуации.  

При изпълнение на мерките за предотвратяване на възможни 
опасности за работещите на обекта ще бъде място за работа, гарантиращо 
безопасни и здравословни условия за труд.  

 

3. Местоположение на инвестиционното предложение 
3.1. План, карти и снимки, показващи границите наИП, 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 от-
стоянията до тях 
Приложени са: скица и нотариален акт, показващи границите на 

терена, където ще се реализира ИП и антропогенните особености на рай-
она. Площадката се намират извън жилищната регулация на гр. Септемв-
ри.  

Площадката представлява неизползваема селскостопанска тери-
тория. ИП за “Птицевъдна ферма, складови и производствени дейности” 

ще се реализира в ПИ № 011048, местността „Адата”, землището на гр. 
Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с максимална застроена 
площ 1166 м2, при граници описани подробно в приложените скица и но-
тариален акт.  

ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата на „НАТУРА 2000” 
по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ и на ЗБР. Птицефермата граничи непосредст-
вено със защитена зона BG0000578 „Река Марица” за опазване на природ-
ните местообитания и на дивата флора и фауна. ИП е допустимо по сми-
съла на чл. 12 от Наредбата за ОС. С настоящата процедура - искане за 
преценяване необходимостта от ОВОС ще се извърши преценка по чл. 40 
от Наредбата за ОС за вероятната степен на въздействие на ИП върху ЗЗ 
BG0000578 „Река Марица”. 
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3.2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването 
им към площадката или трасето на обекта ИП и бъдещи пла-
нирани ползватели на земи 
Осигурен е обществен достъп до настоящата информация, съг-

ласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС чрез съобщение на информаци-
онното табло на община Септември, на сайта на общината, както и чрез 
обява на възложителя фирма “МЕГА ОЙЛ 2000” ЕООД, с. Карабунар. 
Предоставени са копия на хартиен и електронен носител на общ. Септем-
ври и в офиса на възложителя. Информацията е качена на сайта на община 
Септември http://www.septemvri.org.  

 

3.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове  
За реализация на ИП ще бъде изготвен проект с всички необхо-

дими съгласно ЗУТ части.  
Теренът, където ще се изгради птицефермата представлява земе-

делска територия с начин на трайно ползване – животновъдна ферма. 
 

3.4. 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  
Площадката на имота не е в санитарно-охранителната зона на 

водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточници на 
минерални води. Реализацията на ИП не засяга защитени тритории по 
смисъла на Закона за защитените територии.  

Извършена е преценка за вероятната степен на отрицателно въз-
действие на основание чл. 15 по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС 
и е установено, че ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху за-
щитени зони от националната екологична мрежа „НАТУРА 2000”. 

 

3.4а. Качество и регенеративната способност на  
природните ресурси  
С реализацията на ИП, качеството и регенеративната способност 

на природните ресурси няма да бъдат променени и влошени.  
Не се предвижда водовземане от подземни води.  
Изкопните земни маси ще бъдат депонирани в границите на 

строителните дейности. След завършване на предвидените СМР, неизпол-
званите земни маси ще бъдат използвани за обратен насип, за оформяне 
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на терена, за рекултивация и за оформяне на тревните площи на територи-
ята на площадката.  

Изграждането и експлоатацията на ИП не включва използване, 
съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат 
да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. 

 

3.5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за 
местоположение  
В точка 2.4 на настоящата информация са разгледани подробно 

всички алтернативи за реализация на ИП, включително и за 
местоположението на площадката. Местоположението на ИП е много бла-
гоприятно за реализиране на разглежданата дейност – извън регулацията 
на населените места. Изборът на имота е съобразен със съществуващата 
инфраструктура – полски път.  

Предлаганите дейности не противоречат на устройствената зона 
и са напълно допустими при спазване на изискванията на специализира-
ните закони.  

 

4. Характеристика на потенциалното въздействие  
(кратко описание на възможните въздействия вследствие на  
реализацията на инвестиционното предложение) 
4.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, 
материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, 
почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти,  
минералното разнообразие, биологичното разнообразие и  
неговите елементи и защитените територии на единични и  
групови паметници на културата, както и очакваното  
въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, 
различните видове отпадъци и техните местонахождения,  
рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, 
както и някои генетично модифицирани организми  
Проектните решения на ИП за “Птицевъдна ферма, складови и 

производствени дейности” в ПИ № 011048, местността „Адата”, землище-
то на гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик ще съблюдават 
основните принципи за икономично използване на територията, за опаз-
ване и развитие на околната среда, за изграждане на функционалeн еколо-
госъобразен обект. 

Вследствие реализацията на ИП не се очаква въздействие върху 
хората, здравето им, флората и фауната, почвите, земеползване, материал-
ните активи, хидрологията и качеството на водите, качеството на въздуха, 
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климата, шума и вибрациите, ландшафта, историческите и културни па-
метници и взаимовръзката между тях. 

При строителството на обекта е възможно неорганизирано 
увеличаване на съдържанието на прах в атмосферния въздух, вследствие 
изкопните дейности. Въздействието по време на строителството върху ат-
мосферния въздух ще бъде краткотрайно и локализирано в огражденията 
на строителната площадка, около сътветните участъци на работа. Този вид 
замърсяване няма кумулативен ефект. 

Възможно е инцидентно и краткотрайно замърсяване на повърх-
ностните, респективно подпочвените води, в случай на небрежност от 
страна на работниците, заети в строителния процес. Ще бъдат взети всич-
ки необходими мерки за недопускане разливи на горивни и смазочни ма-
териали от строителната механизация. 

Въздействието на предвижданията на инвестиционното предло-
жение върху флората и фауната в рамките на строителната площадка ще 
бъдат незначителни през строителния период. 

Битовите и строителни отпадъци, генерирани по време на 
строителството ще се съхраняват временно на отредено за целта място и 
ще се извозват само от фирми, притежаващи разрешение съгласно ЗУО за 
дейности с битови и строителни отпадъци. 

По време на строителството е възможно замърсяване на почвите 
със строителни и битови отпадъци. Нарушенията на почвената покривка 
ще бъдат в рамките на отредения терен. Разкритите земни маси ще се из-
ползват за обратен насип и изравняване на терена. 

Шум и вибрации - използваните строителни машини и съоръже-
ния – камиони, багери, булдозери и др. са с ниво на шум около 80 – 90 
dB(A). Шумовият фон в  района на строителната площадка ще влоши за 
кратко време. 

При експлоатацията на ИП за птицеферма -  отглеждането 
птици ще се извършва съгласно технологичен проект в съответствие с 
нормативните изисквания. Технологичният процес ще протича при 
стриктно спазване на санитарните изисквания за птицевъдство, на изиск-
ванията за хуманно отношение при отглеждането на птиците и на изиск-
ванията за опазване на околната среда и водите. При работа на обекта като 
евентуални източници на замърсители са производствения процес, обс-
лужващия персонал, клиентите и обслужващите транспортни средства. 

4.1.1 Въздействие върху хората и тяхното здраве - изграждане-
то и реализацията на ИП, няма да повлияе върху хората и тяхното здраве. 
При изпълнение на мерките (подробно описани в т. 2.16.) за предотвратя-
ване на възможни опасности за работещите повреме на строителството и 
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експлоатацията на ИП, обектът ще бъде място за работа, гарантиращо 
безопасни и здравословни условия за труд. 

4.1.2 Въздействие върху земеползването, материалните активи 
– реализацията на ИП няма да промени земеползването на прилежащата 
територия. В района на ИП няма материални активи, които биха могли да 
попаднат по негово въздействие. 

4.1.3 Въздействие върху атмосферния въздух, атмосферата - 
при експлоатацията на ИП, няма източници на вредности, представляващи 
опасност за чистотата на въздуха. 

4.1.4 Въздействие върху водите, почвата, земните недра – 
при производствената дейност, предмет на ИП ще се консумира вода за 
напояване на птиците, измиване на съоръженията и помещенията, както и 
за битови нужди. Ще се употребява питейна вода с водоноски по договор 
с В и К до изграждане на собствен сондаж.   

Отпадъчните води от птицефермата (от измиването на съоръже-
нията и помещенията) ще постъпват в изгребен резервоар (стоманобето-
нов, водоплътен). Заустването на битовите отпадъчни води ще бъде също 
в резервоара, след което ще се изпомпват със специализиран транспорт и 
ще се извозват към най-близкото пречиствателно съоръжение. Площадко-
вата канализация ще бъде разделна. Вследствие реализацията на ИП, при 
спазване на нормативните изисквания на ЗВ и посочените мерки в т. 5, не 
се очаква кумулативен ефект върху хидрологията и качеството на повър-
хностните и подземни води в района.  

Няма да има заустване на ОВ в повърхностен воден обект.  
Мерки за опазване на почвата и земните недра са всички ме-

роприятия, които ще се предвидят за опазване на водите. Необходимо е 
теренът да се поддържа чист и да не се допуска замърсяване с отпадъци.  
При описаните процеси не се очакват изменения в състоянието на почви-
те, както и вредно въздействие след въвеждането в експлоатация на обек-
та. 

4.1.5 Отпадъци - В т. 2.11 подробно са описани евентуалните 
отпадъци от дейността на ИП и съответно тяхното управление съгласно 
ЗУО.  При стриктно спазване на инструкциите за работа, не се очаква не-
благоприятно въздействие на този фактор върху околната среда. 

4.1.6 Въздействие върху ландшафта – Територията на площад-
ката ще бъде повлияна от въздействието на човешката дейност. Площад-
ката е неизползваема селскостопанска територия. При реализацията на 
ИП не се очакват промени в структурата и функционирането на ландшаф-
та. Експлоатацията на ИП ще има положително въздействие, повлияно от 
разумната човешка намеса, съобразено с природните дадености на района. 
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4.1.7 Въздействие върху флората и фауната - Предвижданата 
дейност за отглеждане на птици ще бъде с ограничен териториален об-
хват, без кумулативен ефект. 

4.1.8 Шум и вибрации - Евентуални източници на наднормено 
шумово натоварване ще бъдат моторните превозни средства, обслужващи 
обекта. Въздействието на шума от обслужващите транспортни средства по 
време на експлоатацията ще бъде периодично, краткотрайно и няма куму-
лативен ефект върху съществуващата акустична обстановка. При дейно-
стта на ИП няма други източници на шум и вибрации, натоварващи аку-
стичния фон на района. 

4.1.9 Въздействие върху исторически и културни паметници – 
Реализацията и дейността на ИП няма да окаже отрицателно въздействие 
върху историческите, културните и природни паметници в региона, няма 
данни за наличието на такива.  

4.1.10. Въздействие върху елементи от Националната 
екологична мрежа (НЕМ), включително на разположените в 
близост до обекта на инвестиционното предложение 
Птицефермата граничи непосредствено със защитена зона 

BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна. Съгласно становище на РИОСВ Пазарджик ИП е 
допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС. С настоящата проце-
дура - искане за преценяване необходимостта от ОВОС ще се извърши 
преценка по чл. 40 от Наредбата за ОС за вероятната степен на въздейст-
вие на ИП върху ЗЗ BG0000578 „Река Марица”. Предвидените дейности 
са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до: 
 Пряко или косвенно увреждане на природни местообитания и местоо-

битания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата 
„НАТУРА 2000”.  

 Нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от 
мрежата „НАТУРА 2000”.  

 Отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежа-
та „НАТУРА 2000”. 

4.2. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,  
кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно 
и временно, положително и отрицателно)  
Очакваното въздействие може да се оцени като:  
- с малък териториален обхват  
- ниска степен на въздействие 
- продължителност – за експлоатационния период на обекта 
- ниска честота на въздействие 
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- кумулативно и комбинирано въздействие – няма. 
4.3. Обхват на въздействието - географски район; засегнато 
население; населени места (наименование, вид - град, село,  
курортно селище, брой жители и др.) - Обхватът на въздействие 

е локален – в границите на имота. Изграждането и експлоатацията на ИП 
не засяга населени места, обществени сгради, както и обекти със стопанс-
ко предназначение. 

4.4. Вероятност на поява на въздействието – Няма.  
4.5. Продължителност, честота и обратимост на  
въздействието – Продължителността на въздействието е за це-

лия срок на съществуване на инвестиционното намерение.  
4.6. Трансграничен характер на въздействието - Реализацията и 

експлоатацията на ИП не предполага трансгранично въздействие. 
Вследствие реализацията на ИП не се очаква въздействие върху 

хората, здравето им, флората и фауната, почвите, земеползване, материал-
ните активи, хидрологията и качеството на водите, качеството на въздуха, 
климата, шума и вибрациите, ландшафта, историческите и културни па-
метници и взаимовръзката между тях. 

Възложителят ще изготви авариен план за действия при възник-
ване на евентуални пожари, бедствия и аварийни ситуации. Ще бъдат 
осигурени аптечки с лекарства за първа помощ, табели за ПБ и аварийни 
изходи. В обекта ще се предвидят необходимите противо-пожарни 
съоръжения. 

Проектните решения за изграждане на ИП ще бъдат съобразени 
със строително-техническите норми за разглежданите дейности. Ще се 
предвидят всички необходими условия за реализацията на обекта и безо-
пасна експлоатация. 

 

5. Мерки, които е необходимо да се включат в ИП, свързани 
с предотвратяване, намаляване или компенсиране на 
значителните отрицателни въздействия върху ОС  
Предвидените мерки за предотвратяване, намаляване на отрица-

телните последици и недопускане на негативни въздействия върху отдел-
ните компоненти на околната среда и човешкото здраве се отнасят за съ-
ответните етапи от реализацията на ИП: 
 

№ Мерки 
Период на  
изпълнение Резултат 

Атмосферен въздух 
1.  Изготвяне на график за редовно 

измиване на вътрешно алейната 
Строителство 
Експлоатация 

Ограничаване разпростране-
нието на прахови емисии 
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пътна мрежа 

2.  Използване на стандартни го-
ривни инсталации  

Проектиране Осигуряват ефективно изгаря-
не на употребяваните горива 

3.  Квалифициран обслужващ пер-
сонал 

Експлоатация Недопускане на аварии, съотв. 
замърсяване на въздуха от де-
фектирали машини и съоръже-
ния 

4. Ефективно извършване на де-
зинфекции, дезинсекции, дера-
тизация и лична хигиена на 
персонала в обекта 

Експлоатация Недопускане на замърсяване 
на продуктите, съотв. замър-
сяване на въздуха от неприят-
ни миризми 

Подземни и повърхностни води, земи и почви 
5.  Оползотворяване на излишните 

земни маси 
Строителство Опазване от замърсяване на 

почвите 

6.  Да се включат в проекта за ОС 
съответните процедури за опаз-
ване на почвата и предпазване 
на прилежащи територии от на-
трупване на скални маси или 
замърсяване с нефтопродукти 

Проектиране 
Строителство  

Предпазване на почвите в 
съответствие с разпоредбите на 
чл. 14 , ал. 4 от ЗОЗЗ 

7.  Да се предвиди разделна кана-
лизация до пречиствателните 
съоръжения  

Проектиране Постигане на необходимия 
пречиствателен ефект и опазва-
не от замърсяване на почвите и 
водоприемника, в т.ч. на окол-
ната среда 

8.  Да се предвидят локални пречис-
твателни съоръжения за замърсе-
ни дъждовни и БФОВ 

Проектиране Опазване от замърсяване на 
почвите и водите 

9.  Да се разработи инструкция за 
експлоатация на канализацион-
ната система и локалните 
пречиствателни съоръжения  

Проектиране 
Експлоатация 

Осигуряване на безаварийно 
фунциониране и ефективно из-
ползване с цел опазване на гео-
ложката основа  

Отпадъци 
10.  Определяне на подходящо място 

за ситуиране на съдовете за отпа-
дъци  

Проектиране Минимизиране отрицателния 
ефект от отпадъците 

11.  Навременно извозване на отпа-
дъците 

Експлоатация Минимизиране отрицателния 
ефект от отпадъците 

12.  Внедряване и реализация на 
система за разделно събиране на 
отпадъците в съответствие с 
общинската програма за УО   

Експлоатация Екологосъобразно оползотво-
ряване на отпадъците 

13.  Осигуряване на денонощна ох-
рана на обекта 

Експлоатация Минимизиране отрицателния 
ефект от отпадъците 

14.  Сключване на договори с опра-
вомощени фирми за оползотворя-

Експлоатация Изпълнение на изискванията 
на ЗУО 
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ване и обезвреждане на отпадъ-
ците от обекта 

Вредни физични фактори, шум, вибрации 
15.  Да се изготви на проект за вер-

тикална планировка, озеленява-
не и ладшафтно оформление на 
площадката 

Проектиране  Озеленяване и подобряване на 
ландшафта 

16.  Засаждане на допълнителна 
подходяща растителност на 
площадката на обекта  

Проектиране 
Експлоатация 

Намаляване нивото на шума и 
праховите емисии  

17.  Направа на гладки асфалто-
бетонни вътрешни настилки на 
обслужващите пътища 

Проектиране Снижават шумовите емисии 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
В резултат на предвижданото проектиране, изграждане и експ-

лоатация на нвестиционното предложение за “Птицевъдна ферма, скла-
дови и производствени дейности” в ПИ № 011048, местността „Адата”, 
землището на гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик с въз-
ложител “МЕГА ОЙЛ 2000” ЕООД, с. Карабунар ще се осигурят най-
благоприятни условия за ефективно упражняване на производствената 
дейност без отделяне на вредности в концентрации опасни за чистотата на 
околната среда в района. 


	Saob_OVOS
	informacia pticeferma



