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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми нис те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од ите  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 

 

 

 

 

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредба за 

ОВОС/(ПМС №59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302,                               

ДВ бр. 3/2006г., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 94/2012г.) 
 

 

РИОСВ–Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение:  

       
 „Инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, чрез индиректно 

използване на животинска и растителна биомаса в границите на свинекомплекс с. Априлци, 

общ. Пазарджик, с номинална мощност до 5,4 MW” в ПИ 000013, м. „Гуджи дъб“, землище на 

с.Априлци, общ. Пазарджик 

 

 

с възложител: „СВИКОМ“ АД 

  

 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган  по 

околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(ДВ 

бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.) и чл.4, ал.1 на 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

/Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ 

бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) и чл.10, ал.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 (Наредбата 

за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.).  

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 

 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС): 

Във връзка с извършвана към момента дейност, инсталация за отглеждане на свине 

майки, се предвижда изграждане на инсталация за производство на електрическа и топлинна 

енергия, чрез индиректно използване на животинска и растителна биомаса.  

Инвестиционното намерение ще се реализира в рамките на площадката на 

свинокомплекс, находящ се в ПИ 000013, м. „Гуджи дъб“, з-ще с. Априлци, с начин на трайно 

ползване – др. животновъдна ферма. За инсталацията за отглеждане на свине има издадено КР 

№ 374-Н1/2010 г.  
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Предвижда се изготвяне на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ, с цел 

обособяване на самостоятелно УПИ с предназначение – производствена  и складова дейност, в 

рамките на който ще се реализира инсталацията. 

Като суровина в инсталацията ще се използват генерираните от свинекомплекса торови 

маси, които възлизат приблизително на 15 000 м
3
 годишно или 41 тона на ден животинска тор.   

Съгласно технологията за суровина ще се използва животинска тор, като се добавя 

определено количество растителна биомаса за стабилизация на входа на инсталацията. 

Крайният продукт от работата на инсталацията ще бъде електрическа енергия, топлинна 

енергия, компост и органична фракция от процеса на анаеробно разграждане (ферментационен 

продукт).   

Предлаганата технология за производство на биогаз се основава на анаеробното 

разграждане на органични материали (тор и/или растителни маси) до образуване на метан, 

който се изгаря в когенератор за производство на електрическа и топлинна енергия.  

Основните процеси в инсталацията могат да се разделят условно на две функционални 

групи: 

Ø  Анаеробно разграждане 

Ø  Когенерация 

В първата група влизат цилиндрични силози (биореактори), във вътрешността на които 

се извършва анаеробната ферментация на органичните вещества, система за подаване на 

биомаса, състояща се от бункер, вана за товарене, помещение за помпите и система за контрол 

на инсталацията, вътре в техническото помещение. 

Във втората група влизат апаратурите за филтриране, обезводняване и продухване на 

биогаза,  когенераторът и горелката, която е необходима за изгаряне на излишния биогаз. 

Модулът за когенерация е снабден отвътре с изолиран контейнер, който е в състояние да 

произвежда електрическа мощност от 1487 kW и е окомплектован с горелка за извънредни 

ситуации за изгарянето на биогаза и със система за третиране на влизащия биогаз.  

Централата ще бъде с входяща мощност 3526 kW и номинална входяща топлинна 

мощност до 5 400 kW (5,4 MW). 

Водоснабдяването ще се осъществява от съществуващ на площадката водопровод. 

Водният цикъл в централата е затворен, което не предполага постоянното водоснабдяване на 

инсталацията с промишлена вода. Зареждането на вода ще бъде еднократно. 

Генерираният от инсталацията ток ще се използва за задоволяване на собствените нужди 

на площадката в инсталацията за интензивно отглеждане на свине. Излишните количества 

електроенергия ще се продават на ЕВН-България.  

При производството на електроенергия от възобновяем източник – тор и биомаса, не се 

налага използването на води за производствени нужди. 

Не се очаква генериране на отпадъци, различни от тези, които са включени в 

Комплексно разрешително № 374-Н1/2010 г. В случай, че по време на реализацията на ИН се 

идентифицират нови отпадъци то същите ще бъдат своевременно класифицирани по реда на 

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. 

Така заявено ИП, попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3 буква „а” от ЗООС и 

съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-Пазарджик.           

Следващите действия, които трябва да предприемете са: 

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един 

екземпляр от подробно разработена информация в съответствие с Приложение № 2 от 

Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. Предмет на 

оценката следва да е цялостното  намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които 

са свързани с основното намерение. В тази връзка обръщаме внимание да бъде определен и 
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начинът на съхранение и третиране на остатъчната органична фракция от процеса на анаеробно 

разграждане /ферментационен продукт/. Да се уточнят количествата на течна и твърда фаза, 

образувани след сепариране на ферментационния продукт. Да се включи и конкретна 

информация за крайната употреба на твърдата и течна фракция от крайния продукт. 

2. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес по 

чл. 6, ал. 1 е необходимо: 

§ Вие да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 2, чрез 

поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг подходящ начин за най-

малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица.  

§ Не по-късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да представите 

копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 на Община 

Пазарджик и Кметство Априлци за Вашето инвестиционно намерение.  

В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 

4, т. 5 на ЗООС, Вие трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е бил 

проявен и да представите документи доказващи извършените уведомления от Община 

Пазарджик и Кметство Априлци. 

Обръщаме внимание на Община Пазарджик и Кметство Априлци, предвид 

изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на 

информацията по приложение № 2 да осигурят обществен достъп до същата за най-малко 14 

дни, като поставят съобщение на интернет страницата (ако има такава) и/или обществено 

достъпно място в сградата на общината за изразяване на становища от заинтересувани лица. В 

срок до 3 дни от изтичане на определения срок, Община Пазарджик и Кметство Априлци 

изпращат служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното 

осигуряване на РИОСВ-Пазарджик. 

ІІ. По отношение изискванията на Глава седма, раздел втори на ЗООС –

„Комплексни разрешителни”: 

 „Свиком” АД, гр. Пазарджик е оператор на инсталация с издадено разрешително КР № 

374-Н1/2010 г. Инвестиционното предложение е свързано с промяна в работата на 

инсталацията, за която е издадено КР. Предвид на това, след приключване на задълженията Ви 

по Глава шеста от ЗООС, посочени в точка І от настоящото писмо, е необходимо да уведомите 

МОСВ и ИАОС за планирана промяна в работата на инсталацията по реда на чл. 125, ал. 1, т.1 

от Глава седма, Раздел  ІІ на ЗООС. 

IІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното 

разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.) и чл. 2, ал. 

1, т. 1 от Наредба 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) (ДВ, бр.73/2007 г., изм.и доп.  ДВ, бр. 94/2012 г.). 

Площадката на инвестиционното предложение – ПИ с № 000013, местност „Гуджи дъб”, 

землище на с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик  - НЕ ПОПАДА в границите на 

защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. 

Намира се в близост до защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от 

Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от която отстои на не по-

малко от 5,52 km. 
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В изпълнение на чл. 15 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е извършена 

преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от 

Наредбата за ОС, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност 

да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 

2000”, поради следните мотиви: 

1. Площадката на инвестиционното предложение НЕ попада в граници на защитени зони 

от мрежата „НАТУРА 2000”; 

2. Няма да има увеличение на площадката на ИП; 

3. На основание гореизложеното, осъществяването на изменението на инвестиционното 

предложение няма да доведе до: 

3.1 пряко или косвено увреждане на популации и местообитания на видове - предмет на 

опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”; 

3.2 нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000”; 

3.3 отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 

2000”; 

3.4 безпокойство на видове – предмет на опазване на защитени зони. 

                                                                                        

 

 
Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до кмета на Община 

Пазарджик и до кмета на с. Априлци.                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


