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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     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:  

 „Изграждане на свинеферма“ в поземлен имот с идентификатор № 56277.3.1584, м. 

„Сухия дъбовик“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „ЕКО ГРИЙН ФАРМ“ ЕООД 

 

 

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): 

 Предмет на инвестиционното е изграждане на свинеферма в поземлен имот с 

идентификатор № 56277.3.1584, м. „Сухия дъбовик“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера. 

Свинефермата ще представлява едноетажна сграда с метална конструкция със застроена 

площ около 5 000 м
2
. В сградата се предвижда да се оглеждат следните групи животни: 

 Сектор „Разплод“ – включва нерези, заплождане и условна бременност и доказана 

бременност. 

 Сектор „Опрасване“ – включва свине родилки с приплодите. 

 Сектор „Подрастване“ – включва подрастващи прасета.  

Свинефермата ще е със следния производствен капацитет: 

- свине – майки до 740 места за оглеждане; 

- малки прасета до 30 кг живо тегло – 18 000 места за отглеждане.  
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 За отопление на приплодите в опрасване  и подрастващите ще се използва отпадната 

топлинна енергия от биогаз централа в съседство на свинефермата. За нормалното 

функциониране на обекта се предвижда изграждане на дезинфекционен трап и портиерна на 

входа на фермата, малък буферен резервоар за събиране на торовите маси с капацитет 

между 50 и 100 м
3
 и трупосъбирателен пункт. Фуражът за животните ще се приготвя извън 

свинефермата и ще се доставя с транспортни средства. Торовата маса – твърда и течна ще се 

събира в изолирано торохранилище, от което ще се извозва с  автоцистерна към близката 

биогаз инсталация. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. 

 За водоснабдяване на обекта се предвижда изграждане на собствен подземен 

водоизточник (сондаж) в рамките на имота с проектна дълбочина до 150 м и диаметър ф 200 

м. 

 Не се предвижда използване и съхранение на опасни химични вещества на 

площадката. Използваните дезинфектанти ще се отмиват с вода. 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 

1, буква „д”  и т. 2, буква „г“ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно 

чл. 93, ал. 1, т. 1 от него 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. 

2. При прегледа на внесената документация не са открити документи за извършено 

от Вас писмено уведомяване, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС на засегнатото 

население, чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. Към 

информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 

на ЗООС трябва да представите документи доказващи извършените уведомления. 

3. 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 Пещера за Вашето инвестиционно намерение.  

Към  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 (вх. номер) доказващи внасянето на 

Приложение 2 в Община Пещера.  

Обръщаме внимание на Община Пещера предвид изискванията на чл. 6, ал. 10 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 Пещера, изпраща служебно резултатите от обществения 

достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване на РИОСВ-Пазарджик. 
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 ІІ. По отношение на оценката на допустимостта на инвестиционното 

предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в 

Плана за управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ на 

ИБР): 

1. Местоположение: 

Според представената информация в уведомлението, ИП попада в границите на 

повърхностно водно тяло „Стара река  от гр. Пещера до устие“ с код BG3MA700R144. 

Попада  чувствителна зона. Попада в границите на подземно водно тяло „Пукнатинни води – 

Пещера – Доспат “ с код BG300000PgN020. Не попада в Нитратно уязвима зона. 

По данни от Регистър за издадени разрешителни на БД ИБР към 04.2014 г. в съседни 

имоти на имот с идентификатор № 56277.3.1584, м. „Сухия дъбовик“ по КК на  гр. Пещера, 

където е разположено ИП няма издадени разрешителни за водовземане от подземно водно 

тяло с код BG300000PgN020.  

2. Състояние на водните тела и цели за опазване на околната среда:  

 Повърхностно водно тяло с код BG3MA700R144 е определено като силно 

модифицирано с лош екологичен потенциал. Целта за водното тяло е постигане на добър 

екологичен потенциал 2021. Подземно водно тяло с код BG300000PgN020 е  в добро химично 

състояние. Целта за конкретното водно тяло е запазване на доброто химично състояние. 

 3. Мерки на ПУРБ на ИБР 

 Мерките за постигане на целите за опазване на водните тела са описани в 

приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. 

 Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на 

постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, 

при спазване на следните условия: 

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от 

дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.  

2. Водата от сондажния кладенец може да се ползва само при спазване на всички 

процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал.7, т. 1 от ЗВ. 

3. Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г.  – спазване на Добрите 

земеделски практики за съхранение на оборския тор. 

4. Съгласно чл. 4, ал. 1, т.3 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарно 

медицинските изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на 

селскостопански животни трябва да отговарят на следните изисквания: снабдени с 

питейна вода, включително и от собствени водоизчточници, която да отговаря на 

изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.) 

 4. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на този вид ИП. 

     В Закона за водите (ЗВ) няма предвидени забрани и ограничения предвидени по 

отношение на ИП. Водовземането от повърхостни и подземни води подлежи на 

разрешителен режим съгласно ЗВ. 

 5. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на 

ИП. 

В БД ИБР няма систематизирана информация от характера на ИП. 

6. Информация за свободните водни ресурси от подземното водно тяло. 
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Предвижда се водовземане от подземни води. Съгласно чл. 50, ал.7, т.1 от ЗВ 

изграждането на съоръжение за подземни води подлежи на разрешителен режим. Подземно 

водно тяло с код BG300000PgN020 е в добро количествено състояние. 

7. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните 

екосистеми. 

  Считаме, че при спазване на посочените изисквания, въздействието от 

реализацията на така представеното ИП върху водите и водните екосистеми ще бъде 

незначително, основен мотив за което е вида на ИП. 

 ІІI. 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 (ЗБР) 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., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.). 

ПИ с идентификатори 56277.3.1584, местност „Сухия дъбовник“, по КККР на гр. 

Пещера, община Пещера, НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 

територии. Намира се в близост до защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни” за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от 

защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ, бр.85 /2007 г.), 

от която отстои на не по-малко от 1,5 km. 

      ИП e допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС. 

             

 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до кмета на 

Община Пещера и БД ИБР – Пловдив   
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