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ПЕТЯ НИКОЛОВА ТАРАКЧИ, гр. София, ЖК “Манастирски ливади” № 7 

 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

По чл. 10 /1/ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместността на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони за обект: 
„ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КРАВАРНИЦИ – 2 БР. В 
ПТИЦЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРОЙЛЕРИ ЗА 32000 МЕСТА” в 
землището на с. Тръстика, Община Попово, Област Търговище, местността „В 
СЕЛОТО”, имот № 238023 
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Приложение № 1 към чл. 10, ал.1 

1. Информация за възложителя /орган или оправомощено по закон 

трето лице/; име, пълен адрес, пощенски адрес, лице за връзка – телефон, 

факс и адрес на електронна поща. 

Инициатор на ивестиционното предложение за изграждане на обект 

„ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КРАВАРНИЦИ – 2 БР. В 
ПТИЦЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРОЙЛЕРИ ЗА 32000 МЕСТА” в 
землището на с. Тръстика, Община Попово, Област Търговище, местността „В 
СЕЛОТО”, имот № 238023 е ПЕТЯ НИКОЛОВА ТАРАКЧИ ЕГН 6710015175,  
гр. София, ЖК “Манастирски ливади” № 7, бл.2, вх. Б, ет. 4, ап.4 

1. Телефон, факс за контакти 

е-mail: eibryam@mail.bg; GSM 0898660416 

2. Лице за контакти 

Гани Ганев – GSM 0898660416 

2.  Обща информация за предложеното инвестиционно предложение: 

а/ местоположение на инвестиционното предложение – област и 

община, землище; 

Площадката за изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери е 

разположена в  имот на Петя Николова Таракчи в землището на с. Тръстика, 

Община Попово, Област Търговище, местността „В СЕЛОТО”, имот № 238023, с 

площ 9,130 дка. 

Инвестиционното предложение включва преустройство на 2 бр. 

съществуващи краварници с обща застроена площ 1728.00 кв.м. в птицеферма за 

отглеждане на бройлери за 32000 места.  

б/ срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното 

предложение 

Програмата за дейността и експлоатация на обекта включва изграждане на 

птицеферма за отглеждане на бройлери. 

Обектът ще съдържа: 

- портал; 

- зона за дезинфекция на колите; 

- пропуск; 

- административно – битови помещения; 
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- пилчарници-2 бр. с 32000 места; 

- бункер за фуражни смески; 

В обхвата на работния проект ще се съдържат подробни разработки, касаещи 

реализацията му и план за безопастност и здраве. Строителството и експлоатацията 

на обекта не са свързани с действия, които ще доведат до физически промени на 

района, където ще се реализира предложението. 

Инвестиционното предложение включва преустройство на 2 бр. 

съществуващи краварници с обща застроена площ 1728.00 кв.м. в птицеферма за 

отглеждане на бройлери за 32000 места и при стриктно спазване на изискванията по 

организация и изпълнение на строителството. Основавайки се на приетите 

технически решения, които ще бъдат заложение в проекта и при спазване 

инструкциите и мерките за безопастност при строителните и монтажни работи, 

опастността от замърсяване на околната среда ще бъде сведена до минимум. 

в/ засегнати елементи на Националната екологична мрежа; 

Имотът е с начин на трайно ползване – стопански двор и изключва 

наличието на дървесна растителност, която е обект на законодателна защита. 

Няма данни за наличието на условия за местообитания на животни и птици. 

Няма информация за обекти от Националната Екологична Мрежа. 

Районът не е третиран като чувствителна зона или територия в екологичен 

аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени 

и задължителни норми и изисквания или налагане на ограничения от 

екологичното законодателство. 

г/ цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, 

жилищно, пътно и др. Строителство; 

Птицевъдството е един от основните сектори на животновъдството в 

България, което осигурява ритмично предлагане и сравнително достъпни цени 

на птичите продукти на пазара, в резултат на което вътрешната консумация на 

птиче месо постепенно нараства. През последните няколко години се наблюдава 

стабилизиране на птицевъдния сектор в страната и постепенно нарастване на 

броя на птиците и тяхната продуктивност, осигуряващи относително постоянно 

производство. 

По статистически данни, отглеждането на птици е съсредоточено в три 

района на страната: Североизточен, Северен централен и Южен централен 

райони, заемащи съответно 28,2 %, 23,5% и 20,8% от общия брой птици и 

реализацията на инвестиционното предложение ше затвърди позициите на 

производствената структура. 

Угояването на пилета бройлери е най-концентрираната дейност в областта 

на животновъдството в страната. В тази връзка е намерението на инвеститора да 

развива своята дейност  в областта на отглеждане на бройлери за производство 

на птиче месо. 

Необхдимостта от изграждане и реализация на птицеферма за отглеждане 

на бройлери за 32000 места е обоснована от професионалната ангажираност на 



 4 

инвеститора и намерението му да развива своята дейност в сферата на 

птицевъдството. 

Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително 

въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия при 

експлоатацията на обекта и се изразява в подобряване жизнения статус на 

населението в района. Осигурява се временна работна заетост на проектантски и 

строителни фирми и постоянни работни места за работещите във фермата. 

д/ необходимост от нова инфраструктура – пътище, 

електроснабдяване, ВиК. 

Площадката се намира в землището на с. Тръстика, Община Попово, Област 

Търговище, местността „В СЕЛОТО”, имот № 238023, с площ 9,130 дка. 

Инвестиционното предложение включва преустройство на 2 бр. 

съществуващи краварници с обща застроена площ 1728.00 кв.м. в птицеферма за 

отглеждане на бройлери за 32000 места.  

Приложена е скица на района. 

Не се предвижда промяна на съществуващата основна пътна инфраструктура.  

За развитие на дейността ще е необходимо преустройство на 2 бр. 

съществуващи краварници с обща застроена площ 1728.00 кв.м. в птицеферма за 

отглеждане на бройлери за 32000 места.  

Захранването на обекта с питейна вода ще стане съгласно предписание на 

„Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разгарад с писмо с изх. № ВК-01-

361/07.10.2011 г.  

Електрозахранването ще бъде трифазно с присъединена мощност 15кW 

съгласно Договор № 4015411 от 08.12.2015 г. с „Енерго ПРО Мрежи“ АД, гр. Варна 

Поземленият имот е с достатъчна площ, предвид на новото предназначение и 

има достъп до местен път. 

2. Орган отговорен за одобряването на инвестиционното 

предложение.  

Органът, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение е 

РИОСВ – Шумен. 

Приложение № 2 към чл. 10, ал.1 

Приложения към уведомлението по чл.10, ал.1: 

1. Характеристика на засегнатата територия – вид и начин на 

ползване на земите. 

Разглежданият обект предмет на инвестиционното предложение е 

разположен във имот  №238023 съгласно НА № 37/12.09.2011 год. Имотът се 
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намира в землището на с. Тръстика, Община Попово, Област Търговище, 

местността „В СЕЛОТО”, с площ 9,130 дка, с начин на трайно ползване – стопански 

двор 

Имотът е собственост на Петя Николова Таракчи съгласно НА № 

37/12.09.2011 год., том 4, рег.№ 3272 дело № 637 от 12.09.2011 год., в качеството на 

Възложител 

Биологично разнообразие и неговите елементи, природни 

забележителности 

Не се очаква въздействие върху горните елементи, които са част от 

характеристиката на поповската община. 

На около 19 км. е разположена защитена зона “Островче” по ЗБР /BG 0000173/ 

На около 22 км. в землището на с. Манастирско, местността „Каваклък” има 14 

броя вековни дървета – зимен дъб и цер, които са в добро състояние. 

Зелената система на общината се характеризира с представеност от 

основни видове както на равнинно-хълмистия пояс на листопадните гори до 400 

м надморска височина, така и на пояса на заливните и крайречните гори до 600 

м надморска височина. 

Горският фонд на територията на община Лозница е 188.30 дка. 

Преобладават широколостните гори /чисти и смесени/ - от липа, примесени с 

габър, дъб, клен и др. Подлесът е главно от дрян, глог, смрадлика и шипка. 

Съществуват и иглолистни масиви от бял бор и смърч. 

Животинският свят на територията на общината се характеризира с 

типични представители на фауната на Източната Дунавска равнина – диви 

свине, зайци, лалугери, степен пор и различни видове птици – врани, яребици и 

пъдпъдъци. В язовирите на общината има предимно шаран, толстолоб и сом. 

2. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира 

инвестиционното предложение. 

Разположението на обекта е посочено в приложената графична част. 

Представен е скица относно границите на инвестиционното предложение за 

преустройство на 2 бр. съществуващи краварници с обща застроена площ 1728.00 

кв.м. в птицеферма за отглеждане на бройлери за 32000 места в землището на с. 

Тръстика, Община Попово, Област Търговище, местността „В СЕЛОТО”, имот № 

238023, с площ 9,130 дка. 

 

      ВЪЗЛОЖИТЕЛ:......................... 
             /Петя Таракчи/ 


