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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: 

„Възстановяване на свинеферма“ в поземлен имот (ПИ) № 007061, Стопански двор с. 

Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-

123/23.02.2021 г. и доп. внесена информация от 25.06.2021 г. и 21.07.2021 г. 

 

 
с възложител: Г.   Б. 

 
 

 

 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 възстановяване на свинеферма в ПИ № 

007061, м. „Възстановими граници“ по КККР на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик. 

 Инвестиционното предложение включва преустройство на две съществуващи сгради: 1 

– Свинарник с площ от 1077 м2 и 2 – Др. жилищна сграда с площ 62 м2. В сграда № 1 са 

обособени 7 бокса с места за отглеждане на максимум до 9 свине-майки и техните приплоди 

до 130-160 годишно. Малките прасенца до 15-20 кг. ще се отглеждат при майките, като 80 % 

от тях ще се реализират за домашни нужди на лични стопанства, а останалите отбити прасенца 

са предвидени за подмяна на майките  и угояване до 80-100 кг.  

 Обособени са също битово-санитарен филтър, битовка за персонала и офис за 

ветеринарен лекар. Родилните боксове са метални, повдигнати от пода със скаров под и 

обособена бърложка за прасенцата. По средата на сградата по дължина е обособен торов канал 

с технологична пътека. Южно на сградата под затворен навес са преградени боксовете за 

бременни свине. Във всички помещения животните се отглеждат на скарен принцип. Подовете 

са изградени като скари и формираните екскременти се изгребват в края на деня ръчно. 
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Подовете при малките и подрастващите прасета са с пластмасови скари, а при свинете майки и 

прасетата за угояване са бетонни. В процеса на отглеждане на животните помещенията се 

почистват посредством измитане с четки и метли, но без измиване. Скарният принцип на 

отглеждане позволява да се поддържа значително по-висока хигиена при животните и снижава 

възможностите за вредно въздействие върху околната среда. Формираната при отглеждането 

урина се стичат под скарите и постъпват в бетонов канал, по който се извеждат и се събират за 

временен престой в бетонна вана, извън сградата. Помещенията не се мият до приключване на 

определения технологичен процес. След неговото приключване те се измиват с водоструйки и 

дезинфекцират преди ново зареждане с животни. Фермата е стара и няма възможност за 

изграждане на тунелни вани в подподовото пространство. Такава обща вана ще се изгради в 

края на отходните водни канали с водонепропускливи материали с цел непроникване на 

замърсители в почвите и подземните води. Във всички помещения на свинефермата се 

поддържа здравословна среда, чрез редовно събиране на торовите маси, проветряване и 

дезинфекция на помещенията. 

 Реализацията на ИП не налага изграждане на нова техническа инфраструктура, като за 

целта ще се използва съществуващи път, ел. и водопроводна мрежи. 

 Водоснабдяването на фермата ще се осъществи, чрез връзка с водопреносната мрежа на 

„ВиКУ“ ЕООД, гр. Пазарджик на база сключен договор с дружеството изх. № 

14940/03.06.2021 г. Необходимото максимално водно количество е общо 300 л/ден. 

 Отпадъчните битово-фекални води (битови помещения, тоалетни за персонала – двама 

човека), в количество от средно 0,3 м3 ще постъпват във водоплътна изгребна яма. 

Отпадъчните води, формирани от почистване на боксовете, които ще са с обща кватрадура 

67,5 м2 ще се отвеждат във водоплътна торова яма с обем 36,75 м3.  

 Отпадъчните води от битовите помещения и санитарни възли ще се извозват от 

лицензиран транспорт до ГК на гр. Пазарджик веднъж месечно. 

 Торовите маси от животновъдния обект, в количество от около 288 кг/ден, ще се 

депонират в торище с обем 1,2 м3, при осигурен престой от 40 дни, преди депониране. 

 При спазване изискванията към правилата за добра земеделска практика, за месеците, 

ноември, декември, януари и февруари и когато се наложи да се увеличи престоя на тора, се 

предвижда завишаване обема на торището до 10 пъти, като така се получава необходим обем 

12 м3. Торището е позиционирано с оглед лесното извозване на торовите маси и е с размери 

4/3/1 м. височина. Същото е циментирано с предстоящо измазване и покриване против 

попадане на дъждовни води. 

 След частичното им изгниване, торовите маси се разхвърлят по нивите, собственост на 

възложителя. В случай на лошо време и невъзможност на спазване на добрите земеделски 

практики се предвижда  възможността за сключване на договор за доставка на животинска тор 

на биогазова инсталация, каквито има в района. 

  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 BG0000426 „Река Луда Яна” за опазване на 
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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 0,44 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-01-242(1)/16.07.2021 г. и наш вх. № ПД-01-123-

(12)/16.07.2021 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.  

Според представената в уведомлението информация (№ 007061 в с. Карабунар), 

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. Площта на 

ИП попада зона за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от 

ЗВ. 

ИП попада в рамките на две подземни водни тела: BG3G000000Q013 – „Порови води в 

Кватернер – Горнотракийска низина“ и разположеното под него ПВТ с код BG3G00000NQ018 

– Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивски район. 

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-01-123-(14)23.07.2021 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община 

Сепетмври, Кметство Карабунар, БД ИБР – Пловдив  
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