
ИНФОРМАЦИЯ 

по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на ОВОС относно Инвестиционно 
предложение  - Увеличаване на общия брой на птици в  

Птицекомбинат  с. Поликраище с 39 260  бр. и включване на 
сграда обособена за Център за пакетиране на яйца 

 
 

I. Информация за контакт с възложителя:  
  
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, 
седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице: 
 

 „КОНСОРЦИУМ АГРОБИЗНЕС” АД,  гр. София  със седалище и адрес за     
управление град София, ул. „Вискяр планина” № 2, вписано в Търговския регистър 
при Агенцията по вписвания с ЕИК 131265087 

 
  
2. Пълен пощенски адрес - Град  София, ул.”Вискяр планина” №2, адрес за   

кореспонденция – град София,   ул.”Вискяр планина” 2  
  
3. Телефон, факс и e-mail  -  Тел.02/868 2570, e-mail : agrobiznes@abv.bg 
 
4. Лице за контакти   -  д-р Ивайло Къдрев – Управител Птицекомбинат  
            e-mail: ptici_agrobiznes@ abv.bg 
      
  
II. Характеристики на инвестиционното предложение:  
  
1. Резюме на предложението.  
 
           Настоящото инвестиционно  предложение /ИП/ ще се реализира в:   
Птицекомбинат  -   ПИ № 000055 местност „Под борушка гора” в землището на                         
с. Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново.  
 Към настоящия момент за имота и сградите е отредено ползването им като 
птицеферма  за  стокови кокошки  с производствен капацитет 280 000 бр. птици 
включващи: 
 Подрастващи стокови носачки (ПСН) 
 Стокови носачки ( СН в клетки)      
 Подово отглеждане на СН       

Собственика възнамерява да  включи:  
1.  Един брой  сграда обособена за Център за пакетиране на яйца /Яйцесклад/  
2.  Съществуващи незаети сгради  които ще  увеличават  капацитета с 39 260 бр. 

птици  разпределени както следва: 
o ПСН – 12 000  
o Подови СН и СН /в клетки/  – 27260  

 
 
 
 



Табл. 1 
ПОДРАСТВАЩИ СТОКОВИ НОСАЧКИ  
 
 

Хале Съществуващо 
Състояние 

по КР 

Брой 
Птици 
по КР 

Планирана 
Промяна 

по КР 

Брой 
птици 

Реален 
брой 
птици 

№ 1 Подово отглеждани 18 000 Подово отглеждани 18 000 8 700 

№ 2 Подово отглеждани 18 000 Подово отглеждани 18 000 17 300 

№ 3 Подово отглеждани 18 000 Подово отглеждани 18 000 0 

№ 5 Подово отглеждани 18 000 Подово отглеждани 18 000 0 

№ 7 НЕЗАЕТО  Подово отглеждани 12 000 - 

№ 8 Подово отглеждани 12 000 Подово отглеждани 12 000 0 

№ 9 Подово отглеждани 12 000 Подово отглеждани 12 000 0 

№ 10 Подово отглеждани 12 000 Подово отглеждани 12 000 8 700 

  108 000  120 000 34 700 

 

ПОДОВО отглеждане на СТОКОВИ НОСАЧКИ   
 
 

Хале Съществуващо 
Състояние 

по КР 

Брой 
Птици 
по КР 

Планирана 
Промяна 

по КР 

Брой 
птици 

Реален 
брой 
птици 

№ 4 Подово отглеждани 8 000 Подово отглеждане 
върху скаров под 

 8 000 3950 

№ 6 НЕЗАЕТО  Подово отглеждане 
върху скаров под 

4 000 - 

  8 000  12 000 3 950 

 
КЛЕТЪЧНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА СТОКОВИ НОСАЧКИ 
 

Хале Съществуващо 
Състояние 

по КР 

Брой 
Птици 
по КР 

Планирана 
Промяна 

по КР 

Брой 
птици 

Реален 
брой 
птици 

№ 11 Клетъчно отглеждани 14 000 Клетъчно отглеждани 12 000 11800 

№ 12 Клетъчно отглеждани 25 000 Клетъчно отглеждани 14 850 14720 

№ 13 Клетъчно отглеждани 25 000 Клетъчно отглеждани 14 850 14760 

№ 14 НЕЗАЕТО  Клетъчно отглеждани 15 210  - 

№ 15 ДРУГ СОБСТВЕНИК  Клетъчно отглеждани 15 200 15030 

№ 16 ДРУГ СОБСТВЕНИК  Клетъчно отглеждани 15 200 15000 

№ 17 Клетъчно отглеждани 25 000 Клетъчно отглеждани 15 600 15460 

№ 18 НЕЗАЕТО  Клетъчно отглеждани 18 720 - 

№ 19 НЕЗАЕТО  Клетъчно отглеждани 18 720 - 

№ 20 Клетъчно отглеждани 25 000 Клетъчно отглеждани 15 210 15070 

№ 21 Клетъчно отглеждани 25 000  Клетъчно отглеждани 14 850  14650 

№ 22 Клетъчно отглеждани 25 000 Клетъчно отглеждани 14 850 13960 

  164 000  187 260 130 450 

 
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.  
 
Необходимостта от инвестиционното предложение се налага  от: 
 

- Влизане в сила на нови минимални изисквания за хуманно отношение 
към животните - увеличаване на общата и използваемата площ за една 
птица,  с което броя на птици в клетките намалява. Това налага 
дооборудването на допълнителни сгради, за приблизително запазване 
на досега отглеждания брой птици. 

- Придобиване на собствеността на две  сградите – в момента са на друг 
собственик и не са включени в обхвата на КР-307-НО-ИО-А1/2012 г. 



- Включването на сграда обособена за Център за пакетиране на яйца 
/Яйцесклад/ - сградата е на производствената площадка и е свързана с 
производствената дейност. 

 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 
дейности.  
 Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.   
 
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.  
Не се налагат.  
    
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 
дейности по време  на строителството.  
Птицефермата се намира извън населено място с географски координати  N 
43°14`07.4";  E 25°37`39.3" -  разположена е в землището на с. Поликраище, общ. Горна 
Оряховица, местност „Борушката гора”, представляващ имот № 00055  с площ  423.634 
дка при граници и съседи по скица: № 000060 – изоставена нива на земи по чл.19 от 
ЗСПЗЗ, землищна граница, № 000059 – др. изоставена нива на земи по чл. 19 от 
ЗСПЗЗ,              № 000042 – ведомствен път на Община Горна Оряховица, №000399 – 
напоителен канал на МЗГ – ХМС. 
Не се предвижда ново строителство и промяна на съществуваща пътна 
инфраструктура. Инвестиционното предложение ще се реализира в съществуващи 
незаети сгради, изразено в дооборудване и промяна на технологията 
 
6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.  
     Планираните промени в  обекта Птицекомбинат с. Поликраище са за включване  на 
съществуващи  незаети сгради,   с които  запазваме досегашният производствен 
капацитет и придобиване собственост на  две съществуващи и работещи сгради – 
собственост на друг собственик невлизащи в обхвата на КР-307-НО-ИО-А1/2012 г. 
Предвиждат се следните дейности:  
 

 При подрастващите стокови носачки - промяна в дооборудването на 
съществуваща сграда № 7. 

 При подово отглеждане на стокови носачки  - промяна в технологията 
на отглеждане на хале 4 от подово на подово  върху скаров под, 
дооборудване и заселване на съществуващо незаето хале № 6 с птици – 
скаров под. 

 При стоковите носачки –  дооборудване и заселване на съществуващи 
незаети сгради и редуциране на броя на птиците  в заетите до сега сгради, 
поради смяна в технологията на отглеждане от неуголемени в уголемени 
клетки. 

 
 Включване в КР на оборудван и действащ Център за пакетиране на 

яйца /Яйцесклад/ 
 
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.  
Не се предвижда ново строителство и промяна на съществуваща пътна 
инфраструктура. Инвестиционното предложение ще се реализира в съществуващи 
незаети сгради, изразено в дооборудване и промяна на технологията. 
 
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите 
на закриване, възстановяване и последващо използване.  
За планираните промени  ще се използват съществуващите  незаети сгради, които ще 
бъдат дооборудване и няма да има ново строителство. Няма да има  закриване на 
сгради, възстановяване и последващо използване. 
 



 
9. Предлагани методи за строителство.  
Не се предвижда ново строителство. 
 
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията.  
Ново строителство на площадката не се предвижда и не се налага изграждане на нови 
съоръжения.  Водата за производствени нужди се използва от всички  сгради на 
площадката, включващи  отглеждане на кокошки-носачки и Центърът за пакетиране на  
яйца /Яйцесклад/. Операторът се водоснабдява от собствени водоизточници за които 
има издадени разрещителни от Басейнова дирекция, гр. Плевен, а именно: 
Разрешително за водоползване № 11510631/11.03.2011 за водовземно съоръжение – 
дренаж и Разрешително за водоползване № 11520135/08.08.2012 г. за водовземно 
съоръжение – шахтов кладенец съгласно изискванията на Закона за водите 
 
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на 
третиране.  
Няма да има генериране на различни по вид и количество за единица продукт 
отпадъците от тези разрешени в Комплексно разрешително КР-307-НО-ИО-А1/2012 г. 
„Консорциум Агробизнес” АД, гр. София. Има сключени договори с лицензирани фирми 
за тяхното предаване и третиране. Отпадъците са категоризирани съгласно Наредба 3 
от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците /ДВ бр. 44 от 2004 г/. 
 
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните 
въздействия върху околната среда.  
Не се налага предприемане на  мерки за намаляване на отрицателното въздействие 
върху околната среда, тъй като при осъществяване на инвестиционното предложение, 
както и при бъдещата експлоатация, няма да има такова въздействие. 
  
  
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив 
на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, 
жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).  
 Не се налагат други дейности, свързани с инвестиционното предложение.  
    
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 
предложение.  
 Няма необходимост от други разрешителни. Най-добри налични техники, ще бъдат  
приложени на по-късен етап в ИАОС при необходимост по процедура за издаване на 
КР. 
.  
15. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.  
В предвиденото инвестиционно предложение не се очаква замърсяване и дискомфорт 
на околната среда.  
  
 16. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти.  
Няма риск от инциденти.  
  
III. Местоположение на инвестиционното предложение.  
 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 
даващи информация за физическите, природните и антропогенните 
характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната 
екологична мрежа.  
 



Границите на съществуващата производствена  площадка няма да се променят, тъй 
като новооборудвани сгради, сгради друг собственик и яйцесклад са част от 
производствената площадка и са с географски координати  N 43°14`07.4";  E 
25°37`39.3" -  разположена е в землището на с. Поликраище, общ. Горна Оряховица, 
местност „Борушката гора”, представляващ имот № 00055 
Няма данни за  разположени в близост елементи от Националната екологична мрежа.  
  
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката 
или трасето на обекта  на инвестиционното предложение и бъдещи планирани 
ползватели на земи.  
 Площадката, в която предстои да се реализира инвестиционното предложение, 
представлява ЧПИ собственост на Инвеститора. Съседните имоти са арендувани и 
собствени земеделски земи -  ПИ.  
При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване в 
ползването на съседни имоти, тъй като площадката е съществуваща и действаща към 
момента. 
 
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.  
 Не се налага. 
  
4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени 
зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.  
В близост до производствената площадка, няма чувствителни зони, уязвими зони, 
защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа 
 
4а. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на 
природните ресурси.  
Няма да има  въздействие върху качествата и регенеративната способност на 
природните ресурси.  
   
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.  
Няма алтернативи тъй като производствената площадка е съществуваща и с 
инвестиционното предложение няма да бъде променено местоположението.  
 
IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на 
възможните въздействия  вследствие на реализацията на инвестиционното 
предложение):  
  
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.  
Вследствие реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие 
върху  гореспоменатите обекти.  
  
 2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 
включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното 
предложение.  
Няма въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа.  
   



3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 
средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).  
Няма въздействие.  
  
 4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени 
места (наименование,  вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).  
Няма въздействие.  
  
 5. Вероятност на поява на въздействието.  
Няма вероятност от поява на въздействие.  
  
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.  
 Няма въздействия. 
 
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 
свързани с  предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните 
отрицателни въздействия върху околната среда.  
 Не се налага включването на такива  мерки, тъй като въздействието върху околната 
среда е незначително.   
  
8. Трансграничен характер на въздействията.   
 Няма  въздействие.  
 
 
 
 
Дата:07.01.2014 г.      Подпис:  /Светослав Деведжиев/ 


