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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 18.03.2003 г., изм. и доп., 

бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 

11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в 

сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 67 

от 23 август 2019 г.) 
 

   РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение (ИП): 

 „Изграждане на кланичен пункт“ в имот с идентификатор 06149.72.5, м. „Герметата“ 

по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител:  „АНИМАЛ-1“ ЕООД 
 

 

 Приемаме представеното уведомление за цитираното по-горе инвестиционно 

предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 

95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба 

за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС). 

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

ОС Ви уведомяваме за следното: 

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

околната среда (ЗООС): 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кланичен пункт в имот с 

идентификатор 06149.72.5, м. „Герметата“ по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик обл. 

Пазарджик. 

Кланичния пункт ще е свободностояща застройка с размери 12 м дължина, 5,2 м 

широчина и 2,5 м, с площ 62,4 кв.м., ще бъде изграден от метална конструкция и 

термопанели. 

Капацитета на съоръжението ще бъде обработване на до 30 броя угоени свине на 

работен ден. 

В имота е разположена ферма за свине за угояване с капацитет до 850 места за 

отглеждане на свине за угояване (свиневъден обект с рег. №4412-0101 в регистъра на ОДБХ- 

гр. Пазарджик), към който ще се изгради кланичният пункт. 

За ИП „Отглеждане на до 850 свине“ в поземлен имот с идентификатор 06149.72.5, 

местност „Герметата“ по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е издадено 
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решение Решение № ПК-23-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда със заключение „да на се извършва ОВОС“. 

В кланичния пункт не се предвижда клане на други видове животни или на животни, 

които не са угоени в животновъден обект с рег. номер 4412-0101. 

В кланичния пункт не се предвижда транжорна дейност. Животните ще бъдат 

обработвани до трупно месо (половинки) и вторични животински продукти (карантия), като 

това ще става по заявки на частни клиенти или фирми, търгуващи с месо и месни продукти. 

Предвиденото оборудване на кланичния пункт ще бъде закупено от фирма CEMSAN 

SLAUGHERTER HOUSE SYSTEMSA Ankara, като ще включва: 

 Клетка със зашеметител за свине – 1 бр.; 

 Подемник за свине – 3 бр.; 

 Линия за обезкървяване – 1 бр.; 

 Машина за парене и обезкосмяване – 1 бр.; 

 Платформа за обработка на свине – 1 бр.; 

 Куки за закачане на трупно месо – 60 бр.; 

 Метални корита за почистване на карантия – 5 бр.; 

 Релси от неръждаема стомана за поточната линия – 4 бр.; 

 Хладилна камера с панели и мотор – 1 бр. 

Контролен панел, водни, електрически и осветителни тела. 

Основните процеси, при експлоатацията на кланичния пункт ще са следните: 

 Затваряне на животното в кланичната клетка; 

 Зашеметяване и клане на животното в кланичната клетка; 

 Закачане на животното на подемниците; 

 Обезкървяване на трупа на подемниците; 

 Напарване и обезкосмяване на трупа; 

 Разрязване на трупа и отделянето на карантията в корита за почистване; 

 Закачане на трупното месо на куки и транспортирането им по поточната линия в 

хладилната камера за охлаждане; 

 Експедиция на охладената продукция. 

Инвестиционното предложение ще се осъществи в имот с идентификатор 06149.72.5, 

м. „Герметата“ по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик обл. Пазарджик с обща площ 3147 

кв.м. и трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за 

друг вид производствен, складов обект. 

Съгласно представената информация от възложителя, за реализацията на ИП ще се 

процедира Подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП-ПРЗ) на 

УПИ XLVL-293, За свинеферма, съставляващ имот с идентификатор 06149.72.5 в м. 

„Герметата“ по КККР на с. Братаница с градоустройствени показатели за зона „Пп“. 

Предвижда се запазване на съществуващите сгради в имота. 

Параметрите на застрояване ще са: плътност на застрояване – до 80%, минимум 

зелени площи – 20%, Кинт≤2,5. 

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Имота е 

електроснабден и водоснабден.  

При експлоатацията на кланичния пункт ще се използва вода за почистване на 

остатъчните животински продукти и дезинфекциране на работните помещения. Водата ще се 

осигурява от изградено собствено водовземно съоръжение и от мрежата на ВиК (приложен е 

договор от 22.11.2020 г. с „ВиК“ Пазарджик). 

В рамките на имот с идентификатор 06149.72.5, м. „Герметата“ по КККР на с. 

Братаница, общ. Пазарджик е налична хидроизолирана лагуна, в която се съхранява и 

оборската тор, с размери 12х7х2 метра, изградена от бетон, покрита с винилов брезент, 

опънат на метална рамка. 
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В оборудването на кланичния пункт е предвидено специализирано корито за 

краткотрайно съхранение на кръвта, както и такова за почистване на черва, стомаси и 

мехури, като отпадъчните продукти от коритата ще бъдат изхвърляни в хидроизолираната 

лагуна. 

Хидроизолираната лагуна се почиства периодично, съгласно договор със „Свиком“ 

АД. 

В случай на формиране на други остатъчни животински продукти, се предвижда да 

бъдат предавани на екарисаж „Син кръст“. 

Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на обекта, ще се 

съхраняват и управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО). 

 Така заявено ИП попада в обхвата на т. 7, буква „е” от Приложение 2 на Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) и 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 (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изм.) 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. и посл. изм.). 

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 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 

3,20 km. 

 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-250-(2)/20.05.2021 г. 

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

Пазарджик и до кмета на с. Братаница. 
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