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Представено от „ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА“ АД, уведомление за инвестиционни 
предложения (ИП) за  

 „Поставяне на съоръжение-инсинератор за изгаряне/обезвреждане на отпадъци от 
животни“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, 
общ. Добричка; 

 „Изграждане (монтиране) на 4 броя дезинфекционни станции за дезинфекция на 
влизащите на територията на птицекомбината превозни средства“ в поземлени 
имоти с идентификатори 22988.33.34, 22988.21.113, 22988.21.115, находящи се в с. 
Дончево, общ. Добричка и поземлен имот с идентификатор 53597.23.1, находящ се 
в с. Опанец, общ. Добричка; 

 „Изграждане на ограда на прилежащия имот на ферма стокови носачки“ в 
поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. 
Добричка; 

 „Изграждане на санитарен пропускник и метална ограда на ферма подрастващи 
стокови носачки“ в поземлени имоти с идентификатори  22988.21.113, 
22988.21.115, находящи се в с. Дончево, общ. Добричка; 

 „Закупуване на мобилна специализирана машина за извършване на дезинфекции“ 
за птицефермата в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. 
Дончево, общ. Добричка; 

 „Изграждане на инсталация ADVA Farm за структуриране и витализиране на 
питейна вода за животни“ в поземлен имот с идентификатор 53597.23.1, находящ 
се в с. Опанец, общ. Добричка.   

 с възложител: „ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА“ АД.  

Във връзка с представено от „ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА“ АД, уведомление за гореописаните 
инвестиционни предложения (ИП), в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата 
за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за следното: 

І. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС): 

Заявените ИП, с възложител  „ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА“ АД, са за:  
 „Поставяне на съоръжение-инсинератор за изгаряне/обезвреждане на отпадъци от 

животни“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, 
общ. Добричка; 

 „Изграждане (монтиране) на 4 броя дезинфекционни станции за дезинфекция на 
влизащите на територията на птицекомбината превозни средства“ в поземлени 
имоти с идентификатори 22988.33.34, 22988.21.113, 22988.21.115, находящи се в с. 
Дончево, общ. Добричка и поземлен имот с идентификатор 53597.23.1, находящ 
се в с. Опанец, общ. Добричка; 

 „Изграждане на ограда на прилежащия имот на ферма стокови носачки“ в 
поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. 
Добричка; 

 „Изграждане на санитарен пропускник и метална ограда на ферма подрастващи 
стокови носачки“ в поземлени имоти с идентификатори  22988.21.113, 
22988.21.115, находящи се в с. Дончево, общ. Добричка; 

 „Закупуване на мобилна специализирана машина за извършване на дезинфекции“ 
за птицефермата в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. 
Дончево, общ. Добричка; 

 „Изграждане на инсталация ADVA Farm за структуриране и витализиране на 
питейна вода за животни“ в поземлен имот с идентификатор 53597.23.1, находящ 
се в с. Опанец, общ. Добричка.   

Заявените инвестиционни предложения са във връзка с подмярка 5.1 на Държавен фонд 
„Земеделие“ за осигуряване на мерки за биосигурност на животновъдните обекти.  

Обектите, в които ще се реализират ИП са следните: 
Площадка №2 с. Дончево, общ. Добричка 
Животновъден обект: №2 BG08001, с капацитет 266 524 бр. (СН-подово); 
Животновъден обект: №3 BG08001, с капацитет 240 000 бр. (СН-уголемени клетки); 
Площадка №1 с. Дончево, общ. Добричка 
Животновъден обект: №93540288, с капацитет 559 200 бр. (подрастващи стокови носачки); 
Животновъден обект: №93540174, с капацитет 15 000 бр. (родители носачи). 
Не се предвижда изменение в броя на отглежданите птици в обектите. 
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Инсинератора за изгаряне/обезвреждане на животински отпадъци ще бъде поставен на 
фундамент с размери: 6,5 м х 5 м х 0,30 м на Площадка №2, находяща се в ПИ № 22988.33.34, с. 
Дончево, общ. Добричка. 

Производственият капацитет на зареждане е до 1000 кг, коефициент на горене до 100 
кг/час. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, във 
връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС; обн. ДВ бр. 73/11.09.2007г., с изм. и 
доп.), Ви уведомявам, че така заявеното ИП за „Поставяне на съоръжение-инсинератор за 
изгаряне/обезвреждане на отпадъци от животни“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, 
находящ се в с. Дончево, общ. Добричка попада в обхвата на т. 11, буква „и” от Приложение № 
2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС.   

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна на 
основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС. 

ІІ.  По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР): 

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ. бр.73/11.09.2007г., 
изм. и доп) инвестиционните предложения  подлежат и на оценка за съвместимостта с предмета 
и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Териториите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии (ЗТ) по 
смисъла на Закона за защитените територии, но поземлени имоти с идентификатори 
22988.21.113, 22988.21.115, находящи се в с. Дончево, общ. Добричка попадат в границите на ЗЗ 
от мрежата “Натура 2000” - BG0000107 „Суха река”, включена в списък на защитените зони, 
приет с РМС № 122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания и дивата флора и 
фауна.

ИП и дейностите, които се предвиждат с тях са допустими по реда на чл. 12, ал. 2 във 
връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и не противоречат на режима на защитената зона. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще 
бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС. 

III. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 
На основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.), представете 
в РИОСВ-Варна:

1. Актуализиран доклад от извършена класификация на предприятието по чл. 103,   

ал. 1 на ЗООС, като в същия се включат количествата на всички опасни вещества от 

Приложение №3 на ЗООС, които могат да бъдат налични във всички „съоръжения“ (по 

смисъла на §1, т. 29 от допълнителните разпоредби на същия закон) на територията на 

площадката на предприятието. Същите следва да бъдат включени в изчисленията за 

определяне на рисковия потенциал на предприятието; 

2. Информация за всички опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС, които 

могат да бъдат във всички „съоръжения“ (по смисъла на §1, т. 29 от допълнителните 

разпоредби на същия закон) на територията на останалите гореописани поземлени 

имоти, които не са в обхвата на извършената класификация, както и заключенията от 

докладите от извършена класификация. 

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Добричка, кмета на с. Дончево, общ. 
Добричка и кмета на с. Опанец, общ. Добричка.   

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 11.03.2020 г.) 


