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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: 

„Свинеферма“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10505.1.9, м. „Възстановими 

граници“ по КККР на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, 

вх. № ПД-01-241/13.05.2020 г. и допълнителна информация от 07.08.2020 г. и доп. внесена 

информация от 09.10.2020 г. 

 

с възложител: Е* Т* Н* 
 

 

 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): 

 Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на свинеферма в ПИ с 

идентификатор 10505.1.9, м. „Възстановими граници“ по КККР на с. Величково, общ. 

Пазарджик, обл. Пазарджик. 

 За реализацията на инвестиционното предложение ще се извърши промяна 

предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 10505.1.9 в устройствена зона 

„Пп“ – предимно производствена, с цел разширение на съществуваща животновъдна дейност 

– отглеждане на свине майки и приплоди с капацитет до 120 свине майки и до 1 000 свине за 

угояване в съседен ПИ с идентификатор 10505.1.849, който е в непосредствена близост до път 

с идентификатор 10505.1.893, граничещ с ПИ идентификатор 10505.1.9, предмет на 

настоящото инвестиционно предложение. 

 Възложителят притежава удостоверение за регистрация на животновъден обект № 

00033 „а“/21.03.2013 г., като в новият имот ще се отглеждат свободно и боксово до 10 прасета 

в клетки с решетъчен под и фронт за хранене в корито и предвиждане на до 1 000 места за 

боксово отглеждане на прасета. 

 Раздаването на готовите фуражи, при прасетата за угояване, ще се осъществява чрез 

ръчна количка в коритата, а поенето ще се извършва с поилки над хранилките. 
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 В свинефермата ще се прилага сухо почистване, чрез измитане на фекалните маси в 

торищен канал през решетъчния под.  

 Прогнозните количества торови маси, които се очаква да се формират при отглеждане 

на до 1 000 прасета, ще са около182 т/годишно – 20% твърда и 80 % течна фракция. Торовата 

маса от боксовете ще се отвежда гравитачно в събирателна бетонова шахта, като след 

механично сепариране, течната фаза ще се съхранява във водоплътен резервоар (лагуна), а 

твърдата фаза – на бетонова площадка. 

 Лагуната за съхранение на течна тор ще бъде с водонепропусклива основа и стени. За 

позиционирането и изграждането на лагуната е възложено изготвяне на хидрогеоложки 

доклади (ХГД) на двата имота. Вместимостта на съоръжението ще осигурява съхранение на 

оборския тор от 4 до 6 месеца, след което ще се предава на земеделски производители срещу 

сключени договори. 

 Водоснабдяването и електрозахранването на свинефермата ще се извърши на база 

сключени договори със съответните експлоатационни дружества. За нуждите на обекта ще се 

употребява вода съгласно становище на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, 

Пазарджик. Водоснабдяването на обекта с вода за ПБН ще се осъществи, чрез отклонение от 

съществуващ водопровод в района на ИП. 

 Възложителят е представил писмо от Община Пазарджик с изх. № 44-2454-

001/06.10.2020 г., че има утвърдени терени за загробване на принудително умъртвени животни 

в с. Величково, които ще бъдат предоставени съгласно законовите изисквания. 

 За стифиране на сух свински тор ще се предвиди торище с бетонов под на подходящо 

място в рамките на имота (подветрена страна), отпадъчните води от който ще се отвеждат до 

бетонова яма, в която ще се събират течните животински отпадъци и отпадъци от 

почистването на боксовете с капацитет до 200 м3 (при средно отделяне 0,15 м3 течни 

животински отпадъци за 1 месец).  

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, 

буква „д“ 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 предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ, бр.73/2007 г.). 

Имотът, предмет на ИП, 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 BG0000578 „Река Марица” 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 4,25 km.  

ІII. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение 

спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за 

управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана 

за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР): 
Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 

23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-667(3)/20.10.2020 г. и наш вх. № ПД-01-241-

(14)/20.10.2020 г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и 

мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на оставените в становището 

условия.  
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Според представената в уведомлението информация (номер на имот в с. Величково), 

мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река 

Марица от гр. Белово до р. Тополница и ГОК 13-К1 (ГК1)“ с код BG3MA790R157. Попада в 

чувствителна зона. ИП попада в подземно водно тяло: BG3G000000Q013 – „Порови води в 

Кватернер – Горнотракийска низина“. 

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 

3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, 

включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи със СОЗ. ИП не 

попада в границите на зона за защита на водите по „Натура 2000“. 

ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения (РЗПРН) 

в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под 

заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-241-(15)/27.10.2020 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община 

Пазарджик, Кметство Величково и БД ИБР – Пловдив.  
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