Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 91 – ПР/2012
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. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и
ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2, 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 (Наредбата за ОС) и представената
писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за
ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представено становище от Регионална
здравна инспекция гр. Стара Загора.
РЕШИХ
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на
съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за
инвестиционно предложение Изграждане на ферма за отглеждане на 30 000 броя
патици – мюлари в имот № 025015 в землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови,
което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени
зони.
възложител ЕТ „Херон – 77 – Слав Ячев“, гр. Раковски, ул. „Оборище“ № 25.
I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем,
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други
предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване
и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
 Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 1, б. „д” на Закона за

опазване на околната среда - „интензивно животновъдство (инвестиционни
предложения, невключени в приложение № 1)”, за която, на основание чл.93, ал.1,
т.1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от
извършване на ОВОС. Според представената информация за преценяване
необходимостта от извършване на ОВОС, в която подробно е описана
характеристиката на предлаганата дейност и извършена проверка на място и
съставен констативен протокол с № 001059/15.10.2012 г., инвестиционното
предложение предвижда изграждането на ферма за отглеждане на 30 000 броя
патици – мюлари, която представлява разширение на съществуващата в съседство
ферма със същото предназначение. За съществуващата ферма за патици има
издадено от РВМС – гр. Стара Загора Удостоверение за регистрация на
животновъден обект с № 24123/26.01.2011 г. с капацитет 30 000 броя патици. С
настоящото разширение ще се запази капацитетът, като ще се осигурят по – добри
условия за отглеждане на патиците в съответствие с Европейските изисквания.
 Инвестиционното предложение предвижда изграждане на следните подобекти:
сгради за отглеждане на патици - 1170 кв.м. за 1 сграда - 4 бр.; сгради за
отглеждане на патици- 1050 кв.м. за 1 сграда - 4 бр.; оранжерия – 420 кв.м. за 1
сграда – 2 бр.; оранжерия – 550 кв.м. за 1 сграда – 8 бр.; навес за сено – 350 кв.м.

за 1 сграда - 2 бр.; битова сграда на 2 етажа - 1 бр.; паркинг и дезинфекционна
площадка. Основната дейност във фермата по отглеждането на патици ще се
провежда в три последователни технологични фази: I - до 28-ия ден, II фаза - до
126-ия ден (18-седмична възраст), и III фаза - период на снасяне. През първата
фаза (до 14-ия ден) патетата се отглеждат в отопляеми, а от 15 до 28-дневна
възраст в неотопляеми помещения, като им се предоставя бетониран или
асфалтиран двор за разходка. Помещението, в което ще се отглеждат патета се
разделя на боксове за 280-300 птици. На 1 м от пода на всяка секция се настаняват
по 16 патета до 14-дневна възраст и по 10 броя до 28-дневна възраст. Най-малко
24 часа преди настаняването на патетата отоплението се включва. В помещението
температурата трябва да бъде 26-27°С, а под изкуствената майка - 35°С, измерена
на 10 см от пода. От втория ден тя се понижава с 1°С, като до 14-ия ден се
снижава до 20°С. До 28-ия ден температурата в помещението се поддържа 1618°С. Първите 6 дни патетата се отглеждат при 20-часов светлинен ден, а след
това при 16-часов. На 1 м подова площ се осигуряват по 3 вата мощност на
електрическото осветление, а през нощта се поддържа слаба светлина (0,2 вата/м),
за да могат патетата да се хранят и да пият вода. За угояване на дълбока
несменяема постеля патетата се отглеждат, като на 1 м подова площ се настаняват
по 8,5 броя, разпределени на групи по 400-540. Боксовете се преграждат с
прегради, високи 40 см. Тази категория може да се отглежда и на мрежести
подове при гъстота до 20-ия ден по 18 бр./м, а след това - по 14-15 броя. Патетата
бройлери може да се отглеждат и в клетъчни батерии. Клането трябва да стане
към 60-и я ден, тъй като след това започва линеенето. Изисквания към
параметрите на жизнената среда при отглеждане на патици са следните:
1. Изисквания към използваемата площ.
1.1. Помещенията за интензивно отглеждане на патици се използват при стриктно
спазване на принципа "всичко пълно - всичко празно". След почистване, измиване
и дезинфекция помещенията се оставят да "починат" не по-малко от 14 дни.
1.2. Помещенията се зареждат наведнъж така, че птиците да са на една и съща
възраст.
1.3. Отглеждането на патета от излюпване до 8-седмична възраст е желателно да
се извършва в една сграда, без прегрупиране и разместване за свеждане до
минимум риска от стрес.
1.4. Разходката се извършва в сухо и тихо време, поради високата им
чувствителност към дъжд и вятър.
1.5. Задължително е осигуряването на водна площ под формата на канавки,
канали, малки водоеми.
1.6. Гъстота на птиците в помещенията.
Обслужването ще става от 10 работници на две смени. За тях ще се осигури
санитарно - битов възел – тоалетна, баня, съблекалня и стая за почивка в битовата
сграда. Санитарния възел – съблекалня , баня ще се устрои на принципа на
санитарния филтър – мръсно – чисто и обратно. Във фермата ще се влиза с
специално работно облекло и дезинфекциране на входа. Ел.захранването ще се
осъществи от ново разпределително шкаф табло, което ще се захрани от табло
ниско напрежение на съществуващ трафопост, собственост на възложителя.
Дължината на трасето на захранващия кабел до разпределителното шкаф табло е
100 м. Водоснабдяването на обекта ще стане от собствен водоизточник, намиращ
се в имот № 000315, собственост на възложителя, съгласно разрешителното за
водовземане на подземни води № 31520198/09.06.2010 г., след извършена
преценка по чл.62 от Закона за водите е издадено разрешение за водоснабдяване











на обект „Ферма за патици” като водата може да се използва за водопой и къпане
на животните и други цели /водоподаване на оранжерии, противопожарно
водоснабдяване/. За питейно - битови нужди ще се използва вода от селищния
водопровод чрез водопроводно отклонение от етернитови тръби ф 80.
Формираните отпадъчни води от битовия сектор ще се заустят в изгребна яма. В
тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното
предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие
върху околната среда.
Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното
предложение има връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или
друг план дейности. Предвиденият имот за реализация на инвестиционното
предложение № 025015 в землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови е
разположен в съседство с действаща ферма за патици на възложителя и
представлява нейно разширение. Имотът е с площ от 83,295 дка, с начин на
трайно ползване – „Нива“ – четвърта категория. Имотът граничи с полски
пътища; стопански дворове; ведомствен път и пасище, мера. Това води до извода,
че увеличаването на въздействието на инвестиционното предложение върху
околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения, ще бъде
незначително и не се предполага кумулативен ефект.
Инвестиционното предложение предвижда изграждането изграждане на ферма за
отглеждане на 30 000 броя патици – мюлари, която представлява разширение на
съществуваща ферма със същото предназначение. Интензивното отглеждане на
птици не е свързано с добив на подземни богатства и използване на
невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими
физически промени в района.
Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до
отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци. Животински
изпражнения, урина и тор изсушени (включително изсушена слама), ще се
съхраняват в съществуващи торови лагуни, след което ще се предават на фирма
посредством сключен договор за складиране и извозване на отпадъци – тор от
производство и угояване на патици.
Емисиите, които ще се отделят при експлоатацията на обекта и ще попадат в
атмосферния въздух са топлина, водни пари, въглероден диоксид, както и
минимални количества амоняк, сероводород и прах. Емитираните количества са
минимални, непостоянни и неорганизирани и няма да влошат качеството на
атмосферния въздух извън района на фермата, тъй като бързо дифузират в
пространството. При строителството ще се образуват незначителни количества
строителни и битови отпадъци, които ще бъдат събрани и извозени на място,
определено от община Братя Даскалови. По време на експлоатацията на фермата
като отпадък ще се формира основно тор, който ще се събира в съществуващи
торови лагуни и ще се предават на фирма посредством договор. Битовите
отпадъци ще събират в контейнерите на системата за организирано
сметосъбиране на общ. Братя Даскалови.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и
дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще
предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при
строителството и експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката
от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде
минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната

площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с.
Оризово, растителния и животинския свят.
 Известен риск от инциденти съществува единствено при строителството и
експлоатацията на свинефермата. При вземане на необходимите мерки, свързани
със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат
сведени до минимум.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото
ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии,
качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
 Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлен имот № 025015 в
землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови. Имотът е с площ от 83,295 дка, с
начин на трайно ползване – „Нива“ – четвърта категория. Имотът граничи с
полски пътища; стопански дворове; ведомствен път и пасище, мера. Избраното
местоположение на фермата за патици, извън населено място, осигурява липсата
на отрицателни въздействия свързани с наднормен шум и неприятни миризми.
Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района също
няма да бъдат засегнати.
III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
 Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от
извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените
територии. Разглежданата площадка не засяга защитени зони от Европейската
екологична мрежа Натура 2000. Най - близко разположените защитени зони са
„Градинска гора” с код BG 0000255; „Река Марица“ с код BG 0000578,
предназначени за опазване на местообитанията и „Марица – Първомай“ с код BG
0002081 за опазване на птиците, които са разположени на повече от 5,00 км южно
от имота. Според извършената оценка за съвместимост реализацията на
инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху
предмета и целите на защита в защитените зони, която цели дългосрочно опазване
на биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга по
никакъв начин ключови елементи на защитените зони и няма да увреди съседни
местообитания или популации на защитени видове.
 Според представената от възложителя информация за преценяване
необходимостта от извършване на ОВОС на избраната площадка биологичното
разнообразие е бедно, предвид урбанизираният характер на околните площи,
близостта на с. Оризово и наличието на такава дейност в съседство. Фитоценозата
е бедна и е съставена от вторично съобщество, настанило се в резултат на
сукцесионни процеси, свързани с необработваемия характер на земята. Това води
до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон
територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в
които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно
урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови
паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на
културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен
санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и
екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристикиге на потенциалните въздействия – териториален обхват,
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност,
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
 Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и
експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките
на разглеждания № 025015 в землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови.
 Съгласно становище на Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора с изх. №
ВП-ЗК-584/09.10.2012г. при реализацията на инвестиционното предложение не
съществува риск за човешкото здраве.
 Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с изградена
инфраструктура. Местоположението отговаря на санитарно - хигиенните
изисквания за здравна защита на селищната среда. Това води до извода, че
засягането на населението ще бъде краткотрайно, временно и епизодично и ще се
определя субективно от различните индивиди.
 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично
въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република
България.
 Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на
инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглеждания
имот. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя
трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно.
Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на
експлоатация на фермата за патици.
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или
технологии:
 Инвеститорът е уведомил за намерението си община Братя Даскалови, кметството
на с. Оризово и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения
по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по 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. Стара Загора, до
14 дни от настъпването им.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно –
процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред
Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от
предоставянето му.
инж. ПЕНКА НАЧЕВА
Директор на РИОСВ - Стара Загора
17.10.2012 г.

