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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/  (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., 

посл. изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23 Август 2019 г.) 

 
  РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

„Закупуване на системи за пречистване, дезинфекциране, омекотяване и 

структуриране на питейна вода за животни и мобилен инсинератор за обезвреждане на 

странични животински продукти – животински трупове“ в поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 55155.8.74, м. „Зайкови мандри“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. 

Пазарджик и ПИ с идентификатор 56277.1.135 (стар 202082), м. „Курията“ по КККР на гр. 

Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: ЕТ „ГРИМИ – ХЮСЕИН ХЮСЕИН“ 

 

 

 РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосочените инвестиционни предложения като информиране на компетентния орган  по 

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

изм. ДВ. бр. 21 от 13 Март 2020 г.) и чл. 4, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (изм. и 

доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 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 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 

от 5 Януари 2018 г.). 

На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от 

Наредбата за ОС, РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

Настоящото инвестиционното предложение се инициира с цел подобряване на 

санитарно – хигиенните противоепидемиологични мерки и дейности на съществуващи 

свинекомплекси за интензивно отглеждане свине-майки и подрастващи свине, включващо 

закупуване на системи за пречистване, дезинфекциране, омекотяване и структуриране на 

питейна вода за животни и мобилен инсинератор за обезвреждане на странични животински 

(СЖП) продукти – животински трупове. 

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на две свинеферми 

за интензивно отглеждане на свине в рамките на животновъден обект № 4550-0383, 

находящ се в ПИ с идентификатор 55155.8.74, м. „Зайкови мандри“ по КККР на гр. 

Пазарджик, общ. Пазарджик с капацитет 9 153 свине и животновъден обект № 4550-0343, 

находящ се в ПИ с идентификатор 56277.1.135 (стар 202082), м. „Курията“ по КККР на гр. 
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Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик с капацитет 6 470 свине. 

Предвижда се закупуване и използване на следните технологични компоненти: 

1. Система за подобряване на качеството на питейната вода по една за всеки 

животновъде обект – инсталацията е мобилен тип с проточен режим на работа, автоматични 

защити и капацитет до 18 м3 вода на час. 

2. Мобилен инсинератор за обезвреждане на СЖП – получените животински 

трупове от двата животновъдни обекта ще се обезвреждат в предвиденият мобилен 

инсинератор, който ще се състои от две камери: основна горивна камера, вторична камера 

за изгаряне и две горелки на CNG. Отпадъкът ще се подава ръчно в основната камера, след 

което управлението е последователно, изцяло автоматично, осъществено от контролер, 

който управлява: 

- предварително загряване на камерата; 

- цикълът на горене; 

- финализиране на цикъла на горене; 

- цикъл на охлаждане. 

Режимът на работа е интуитивен с използване на сензорен екран с графично 

представяне на работните параметри. Инсинераторът е снабден с вторична камера за 

контрол на емисиите. Температурата на вторичната камера ще се поддържа автоматично 

при минимум 850º C, където ще се осъществява задържането на образувалите се от 

първичната камера газове за минимум две секунди през целия цикъл на горене с цел 

контрол на вредните емисии, съгласно Европейските регламенти. Съоръжението е в 

съответствие с Рефламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент (ЕС) № 142/2011. Пепелта от 

изгарянето ще се извежда ръчно, като очакваното количество е не повече от 5% от 

изгаряните отпадъци, след което ще се депонира на определени за целта места. 

Инсинераторът ще е със следните характеристики: 

- обем на горивната камера 2,0 м3; 

- коефициент на горене 1 000 кг; 

- скорост на изгаряне – до 250 кг/час; 

- начин на зареждане – вертикално; 

- тип на платформата – 7,5 тона, двуосна; 

- използвано гориво метан; 

- ел. захранване 230 V. 

Реализацията на ИП не налага изграждане на нова техническа инфраструктура. 

Свинефермите са изцяло устроени в производствена зона с налични всички 

комуникационни и снабдителни мрежи. 

Инвестиционното предложение не води до промяна на съществуващите източници за 

водовземане, включително и до техните параметри. Новопредвидените дейности не са 

свързани с формиране на производствени отпадъчни води. 

Генерираната, при изгарянето на СЖП пепел, ще се депонира на определено за целта 

място. 

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

11, буква „и“ 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. 

 ІІ. 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 
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предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) 

(ДВ, бр.73/2007 г.). 

Имотите, предмет на ИП, НЕ ПОПАДАТ в границите на защитени зони от мрежата 

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

територии. Имот с идентификатор 55155.8.74, м. „Зайкови мандри“, по КККР на гр. 

Пазарджик се намира се в близост до защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево” за 

опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803 от 4 ноември 2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.106 от 12.12.2008 г.), от която отстои на не 

по-малко от 0,21 km. Имот с идентификатор 56277.1.135, м. „Курията“, по КККР на гр. Пещера 

се намира се в близост до защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите 

птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите 

(ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013г.), от 

която отстои на не по-малко от 1,85 km. 

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-376-(6)/22.07.2020 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община 

Пазарджик и Община Пещера 
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