
ОБЯВА 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

 
   

 Байрамали Мустафов Мазлумов, гр. Попово, ул. ”Гагарин” № 24  има следното 

инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за 

интензивно отглеждане на птици – бройлери от 9880 на 39 879 места за птици чрез изграждане 

на нова животновъдна сграда в имот с № 100011 в землището на с. Манастирица, общ. Попово, 

обл. Търговище“ 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в бивш стопански двор на 

село Манастирица - имот с № 100011, землище на с. Манастирица, общ. Попово, обл. 

Търговище, с площ 3,984 дка. Посочения имот е собственост на Байрамали Мустафов 

Мазлумов, съгласно Нотариален акт за дарение №77 от 20.02.2014 г. Инвеститорът възнамерява 

да извърши следните дейности: 

• Изграждане на нова животновъдна сграда със застроена площ до 1600 кв.м. 
• Изграждане на нова сграда с помощно предназначение – офиси, битови 

помещения и складове със застроена площ до 200 кв. м. 
• Монтиране на втори бункер за съхранение на фуражна смес до съществуваща 

животновъдна сграда; 
• Подмяна на покривна конструкция на съществуваща животновъдна сграда; 
• Саниране на съществуваща животновъдна сграда. 

Със Заповед № 3-15-1326 на Кмета на Община Попово от 28.12.2016 г. е възложено 

изработване на частично изменение на ПУП-ПЗ за ПИ № 100011 по КВС на с. Манастирица, 

общ. Попово. Плана е необходим във връзка с промяна предназначението на имот с № 100011 

от „Стопански двор“ в „Пилчарник“. 

Инвестиционното предложение представлява разширение на съществуваща дейност 

одобрена с решение № ШУ-27-ПР/2014. 

Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение са необходими следните 

етапи: 

• Одобряване на инвестиционното предложение 

• Изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПЗ; 

• Одобряване на Плана; 

• Изготвяне на инвестиционен проект; 

• Получаване на разрешително за строеж; 

• Изграждане на новите сгради; 

• Въвеждане в експлоатация. 

Като основа за производство на качествен и безопасен продукт инвеститорът ще въведе 

основни правила за работа, инструкции и процедури, като система за контрол на персонал, 

помещения, съоръжения, материали, документация, хигиенно поддържане и  технология на 

производство с цел да се сведе до минимум рискът от замърсяване на продукция и околната 

среда чрез производствената или човешката дейност. 

След изграждане на новата сграда за отглеждане на птици за угояване /бройлери/ същата 

ще бъде с максимален производствен капацитет 29 999 места за птици бройлери. Така 

максималния капацитет на фермата ще достигне 39 879 места за птици. 

Мнения и възражения се приемат в сградата на Община Попово или в кметство с. 

Манастирица, считано от 19.01.2016г. до 02.02.2016г.  


