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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
М и н и с т е р с т в о  на о к о л н а т а  с р е д а  и в о д и т е

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-163 -ПР/ ± 0 '± -^

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с ал.З и ал.6 от Закона за опазване на околната 
среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.ба, т.2, чл. 40, 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 
по ОС) и представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от 
Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-1474(3) от 14.06.2022 
г. и доп. инф. от 29.07.2022г., 21.09.2022г., 12.10.2022г. и от 25.10.2022г., както и получени 
становища от Регионална здравна инспекция, гр. Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-182- 
5/24.10.2022г. и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01- 
625(7)/04.11.2022г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Интензивно отглеждане на патици, порода „Мюлар“ в животновъдна ферма в 
ПИ с идентификатор 12591.247.11 по КК на с. Вълчин, община Сунгурларе“, което няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените 
зони и човешкото здраве

Възложител: „Ависпал-БГ“ ЕООД

Кратко описание на инвестиционното предложение:
С настоящото ИП се предвиждат дейности по угояване на птици - патици порода 

„Мюлар“ в съществуваща животновъдна ферма в ПИ с идентификатор 12591.247.11 по КК на 
с. Вълчин, община Сунгурларе. В имота, предмет на ИП са предоставени за стопанисване и 
експлоатация 68 броя оборудвани сгради, като дейността ще се осъществява в 31 на брой 
съществуващи производствени халета, разпределени както следва: 4 халета х 320 броя птици; 
13 халета х 232 броя птици и 14 халета х 248 броя птици. Общо капацитета по отглеждане на 
патици порода „Мюлар“ ще е 7 768 броя. Не се предвиждат дейности по промени в 
инфраструктурата на обекта, поради което не се предвижда ново строителство.

Отглеждането и угояването на птиците ще се осъществява по технология включваща 
асистирано хранене на патици “Мюлар”, за добив на черен дроб и птиче месо в затворени
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помещения е оборудвани клетки. От функционална и технологична гледна точка ще се 
оформят „бяла“ и „черна“ зона. В „бялата“ зона са включени помещения за угояване и 
отглеждане на патиците, както и помещения за персонала със санитарен филтър.

В „черната“ зона ще се включат КПП, дезинфекционна площадка за транспортни средства, 
дезинфекционна площадка за хора, трафопост, помещение за умрели птици, оборудвано с 
хладилна камера, ЛПСОВ, битови сгради за обслужващия персонал към всяко хале.

Производствения процес ще е цикличен, като всеки цикъл по доугояване ще е с времетраене 
12 дни. Зареждането във всяка сграда ще става на един път. Птиците ще се доставят във 
фермата на всеки 15 дни. След завършване на цикъла, птиците ще се превозват до 
птицекланица. Преди следващ цикъл, помещенията ще се почистват и дезинфекцират.

За животновъден обект „Индустриална ферма за отглеждане на патици Мюлари за угояване 
/за месо и втлъстен черен дроб/ в ПИ с идентификатор 12591.247.11 по КК на е. Вълчин, 
община Сунгурларе“, предмет на настоящата процедура, е издадено Удостоверение за 
регистрация на животновъден обект № ПТ-02-085/21.06.2021г. от Областна Дирекция по 
безопасност на храните -  Бургас. Обекта е вписан в регистър на ОДБХ-Бургас и в ИИС на 
БАБХ-ВетИС с ветиринарен регистрационен № 8443-0074. Цитираното Удостоверение е 
безсрочно.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1,
т. 1 и 2 на ЗООС, т. 1, буква „д” и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС, поради което същото подлежи на процедура по оценка за 
съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 
4, във връзка ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 
ОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът 
на РИОСВ-Бургас.

Имотът не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за 
защитените територии. Не попада и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000196 „Река 
Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с 
РМС №122/02.03.2007г., (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС №881/16.11.2010г. (ДВ,бр.97/ 
08.11.2010г.).

След анализ на представената документация и на основание чл.40, ал.З от Наредбата за ОС, 
въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на 
отрицателно въздействие, според която гореописаното ИП няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните 
местообитания, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000196 
„Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна :

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционни предложения: размер, засегната площ, 
параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с 
други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения оформление на 
инвестиционното предложение в неговата цялост; използване на природни ресурси, 
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на 
отпадъци замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, 
които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от
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изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото 
здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда да се осъществява в съществуваща 
животновъдна ферма, разположена в ПИ с идентификатор 12591.247.11 по КК на с. Вълчин, 
община Сунгурларе.

Съгласно Скица № 15-552848/26.05.2022 г, издадена от Служба по геодезия, картография 
и кадастър -  град Бургас, имотът е с площ от 49232 кв. м, с трайно предназначение на 
територията: земеделска и начин на трайно ползване: за животновъдна ферма.

2. В комплекса са разположени 66 оборудвани стопански сгради и 2 сгради за 
енергопроизводство /тип трафпост/. За основната дейност в предприятието - угояване на 
птици - патици порода „Мюлар“ ще се експлоатират 31 на брой халета. Изградена е бетонова 
вътрешна пътна мрежа за комуникационен достъп до всички халета, поради което 
възложителят не предвижда промяна на пътната инфраструктура и изграждане на нова такава. 
Достъпа до имота се осъществява по съществуващ асфалтов път. За реализацията на ИП няма 
да са необходими площи извън терена на реализация.

3. Водоснабдяването на птицефермата с вода за производствени нужди /водопой на 
птиците и измиване на помещенията за гушене/ и за хигиенно-битови нужди на персонала ще 
се осъществява от водопроводната мрежа на ВиК-Бургас. Представено е писмо с изх. № ТД- 
1719-1/07.07.2021г. на Директора на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-град Бургас, с 
което е съгласуван техническия проект за водопроводно отклонение за имот № 0000248 в 
землището на с. Вълчин, община Сунгурларе /ПИ с идентификатор 12591.247.11 по КК на с. 
Вълчин, община Сунгурларе/, по издаден предварителен Договор № 437/14.08.2018г. за 
присъединяване към водоснабдителната и/или канализационни системи, за водоснабдяване на 
съществуващи сгради в имота.

4. Отпадъчните води от дейността на птицефермата са: производствени от измиване на 
халетата с животни и битово-фекални от битовките на персонала и площадките. Формираните 
отпадъчни води от цялата птицеферма по разделна канализационна мрежа постъпват в 
ЛПСОВ за третиране. Отпадъчните води се събират в централна събирателна шахта от където 
по главна събирателна тръба се отвеждат в сепаратор с ротационно сито за филтриране на 
несмлените царевични остатъци с фекална маса. От там механично пречистените отпадъчни 
води се насочват към биологичното стъпало на ЛПСОВ, включващо два биобасейна /Лагуна 1 
и Лагуна 2/, които представляват земно-насипни съоръжения, с водоплътни дъна от 
водонепропусклива РЕ мембрана. Лагуна 1 е оборудвана с аераторна система с цел 
поддържане на аеробни условия в съоръжението, а Лагуна 2 която се използва като утаител на 
активната утайка от биологично пречистените води и избистряне на последната. Високата 
концентрация на микроорганизми в биологичната система на отпадъчната вода и протичащите 
процеси на нитрификация и денитрификация в двете лагуни позволява бързо разлагане на 
биоорганичните онечистващи вещества и предизвиква отделяне на биологична утайка. Във 
фазата на утаяване се отделят избистрена пречистена вода и активна утайка. Предвиденото 
стъпало с SBR1 и 2 реактори ще работи на пълно биологично пречистване на отпадъчните 
води от птицефермата с извършване на следните процеси: нитрификация, денитрификация и 
стабилизация /частична аеробна минерализация на утайката/, с внасяне на кислород чрез 
мембранна аерация. В процеса на денитрификация се използва кислорода от нитратите. 
Процеса на денитрификация протича с 15 минути аериране и 30 минути спиране на аерацията. 
Режимът на работа на SB реактора е автоматизиран, като изключването на въздуходувката и 
отварянето на ножовия шибър за декантиране на пречистените води се извършва по часов 
график, а изключването на декантера и включването на въздуха се извършва при долно ниво 
на водата в SBR реактора. Пречистените отпадъчни води от ЛПСОВ ще се събират и
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временно съхраняват в Лагуна 3 /резервоар за пречистена вода/. Пречистената вода от Лагуна 
3 няма да се използва за напояване и поливане.

Технологично е предвидено пречиствателната станция да работи автоматично. Според 
капацитета на ЛПСОВ и данните на животновъдната дейност в птицефермата, се очаква 
количеството на пречистените битови и производствени отпадъчни води -  смесен поток да са 
до 9 460 куб. м/год.

Представен е договор от 12.10.2022г. за комплексно обслужване по транспортиране, 
временно съхранение и оползотворяване на отпадъци с „Феникс Канал“ ЕООД.

С писмо с изх. № ТД-2760-1/25.10.2022г. на Изпълнителния директор на „Водоснабдяване 
и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, възложителят е уведомен, че Договор за приемане и 
пречистване на отпадъчните води от обекта ще се сключи след осъществяване на ИП.

5. При сепарацията на течната фекална маса в ЛПСОВ ще се отделят неусвоени 
хранителни частици /код 02 01 06/, които ще се предават за оползотворяване на СЖП от 
фирма, притежаваща разрешително за дейността.

Умрели птичи трупове /код 16 03 06/, образувани в резултат на естествена смъртност на 
патиците по време на угояване ще се събират разделно и съхраняват в предназначена за целта 
хладилна камера, до предаването им на екарисаж по договор-заявка и издаване на 
потвърдителна бележка по образец.

Със Становище изх. № 26-00-499/1/06.10.2022г„ кмета на Община Сунгурларе 
потвърждава, че при необходимост от загробване на принудително умъртвени животни, ще 
бъдат предоставени за ползване терени, одобрени от Басейнова Дирекция 
„Източнобеломорски район“- град Пловдив.

От дейността във фермата ще се генерират хартиени опаковки /код 15 01 01/, пластмасови 
опаковки /код 15 01 02/, битови отпадъци /код 20 03 01/, които ще се събират разделно и ще се 
предават на фирми, притежаващи разрешително за такава дейност въз основа на сключен 
договор.

6. Електрозахранването на имота ще се осъществи от съществуващата ел. мрежа в 
района. Ситуирани са 2 сгради за енергопроизводство /тип трафпост/.

7. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-182-5/24.10.2022г. в 
представената информацията се съдържат анализи, изводи и мотивирани заключения по 
отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които 
възложителят е доказал, че не се очаква здравен риск при осъществяване на инвестиционното 
предложение при спазване на условията, заложени в цитираното становище, копие от което се 
прилага към решението.

8. Съгласно получено становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с 
изх. № ПУ-01-625/7/01.11.2022г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУПБ и ПУРН на ИБР 
(2016-2021г.) ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на условията посочени в 
цитираното становище, копие от което се прилага към решението.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено 
земеползване относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна 
способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и 
биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен 
капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, 
речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; 
защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична 
мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за 
качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава
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вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или 
археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен 
статут или подлежащи на здравна защита:

1. Имотът, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии, по смисъла на 
Закона за защитените територии. Не попада и в границите на защитени зони, по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена ЗМ „Находище на урумово 
лале в местност „Лаликото“, на разстояние повече от 13 км от имота на инвестиционното 
предложение.

2. Съгласно получено становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с 
изх. № ПУ-01-625/7/01Л 1.2022Г.:

- Площта на ИП попада в чувствителна зона „водосбор на р. Тунджа“, с код BGCSARI12 
и във водосбора на повърхностно водно тяло „Река Мочурица от с. Мокрен до р. Сигмен“ с 
код BG3TU600R068, определено като силномодифицирано в умерен екологичен потенциал и 
неизвестно химично състояние.

- ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000NQ005-„nopoBH води в Неоген- 
Кватернер -  Сунгурларско-Карнобатска котловинна“, определено в лошо химично състояние 
във връзка със завишени съдържания на нитрати и в добро количествено състояние.

- ИП попада в нитратно уязвима зона, определена по реда на чл. 119а, ал. 1, буква „а“ от 
ЗВ, включена в Раздел 3, т. 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

- ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ. На 689 м североизточно от имота на ИП се 
намира каптиран извор „Демир чешма“ за водонабдяване на с. Вълчин, община Сунгурларе, с 
титуляр „ВиК“ ЕАД, град Бургас.

- ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от 
наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на 
районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната 
среда: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и 
брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на 
въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и 
комплексността на въздействието, вероятността за въздействие; очакваното 
настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; 
комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 
предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. Животновъдната ферма е съществуваща и изградена извън границите на защитени 
зони и в близост до регулационните граници на с. Вълчин. Не се засягат приоритетни за 
охрана хабитати в България, включени в Приложение №1 към чл.6, ал.1,т.1 от Закона за 
биологичното разнообразие.

2. Предвид спецификата на ИП няма вероятност да бъдат унищожени, увредени или 
значително фрагментирани местообитания (гнездови, размножителни, хранителни, места за 
почивка) на видове, предмет на опазване в най-близо разположената BG0000196 „Река 
Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

3. Не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство /коренно различно от 
досега съществуващото/, което да доведе до трайно и необратимо прогонване на видовете, 
предмет на опазване в гореописаната най-близо разположена защитена зона, както и до 
изменение в структурата и числеността на популациите им.
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4. Не се очаква използване на природни ресурси, които да окажат значително 
отрицателно въздействие върху предмета на опазване в гореописаната защитена зона.

5. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху местообитания и популации на видове, 
включително птици, предмета на опазване в по-горе споменатата най-близо разположена 
защитена зона.

6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 
границите на Република България.

IV Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят и 

компетентният орган РИОСВ-Бургас са обявили инвестиционното предложение.
2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 

компетентният орган е уведомил писмено кмета на Община Сунгурларе, чиято територия е 
засегната от осъществяването на инвестиционното предложение, а чрез него и засегнатото 
население.

3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до 
информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Бургас;
- от Община Сунгурларе, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното 

предложение.
4. С писмо с изх. 32-00-121/05.07.2022г., Кметът на Община Сунгурларе уведомява 

РИОСВ-Бургас, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 
е оповестена чрез поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет 
страницата на Община Сунгурларе за най-малко 14 дни с цел изразяване на становища от 
заинтересовани лица, като в резултат не са постъпили жалби, възражения и становища.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Бургас няма постъпили, 
жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-182- 
5/24.10.2022г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

2. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР с изх. № ПУ-01- 
625/7/01.11.2022г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

3. ИП може да се реализира при спазване на следните условия:
3.1. Да се осигури второ независимо аварийно ел. захранване на пречиствателните 

съоръжения на ЛПСОВ.
3.2. Да се осигури измерване на количеството на постъпващите в ЛПСОВ отпадъчни води 

и на пречистените отпадъчни води на изход от ЛПСОВ.
3.3. Пречистените отпадъчни води след ЛПСОВ да се предават в ПСОВ с действащо 

разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, при сключен 
договор с оператора на ПСОВ и спазване изискванията на чл. 125 и 125а от Закон за водите. 
Дейностите по приемане и предаване на отпадъчните води следва да се документират.
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3.4. Да се осигури вода за питейно-битови цели с качества съгласно изискванията на 
Наредба №9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели 
от централната водопроводна мрежа.

3.5 В процеса на експлоатация да бъдат предприети всички необходими мерки за 
ограничаване разпространението на миризми от дейността, извън границите на обекта. При 
получени оплаквания за миризми, да се предприемат незабавни действия за 
предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от 
дейностите на площадката.

3.6. Да не се допускат нива на шум над граничните стойности и наднормени нива на прах и 
химични агенти във въздуха на работна и околна среда от дейността на обекта. Същите да 
бъдат доказани чрез периодични измервания по време на експлоатацията му.

3.7. Образуваните трупове в резултат на естествена смъртност на патици по време на 
угояване, да се събират разделно и съхраняват в предназначена за целта хладилна камера до 
предаването им на екарисаж, съгласно сключен писмен договор-заявка.

3.8. Генерираните от дейността на предприятието СЖП /странични животински продукти с 
код 02 01 06/ да се предават за оползотворяване на СЖП. За целта следва да се сключен 
писмен договор за предадените количества и видове странични животински отпадъци.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му капацитет, същото 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 по околна среда.

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. Бургас своевременно.

Съгласно чл. 93, л. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години 
от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 
предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 14 дневен срок от 
съобщаването му по реда на на чл. 133 от Административнопроцесуалния кодекс чрез 
Директора на РИОСВ Бургас пред Министъра на ОСВ и/или съответния 
Административен съд..-------^ ---------
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