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УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „ЕКОПРОДУКТ“ ЕООД – с. Попина
има следното инвестиционно предложение: „Оборудване на съществуващи животновъдни
сгради (свинарници) за отглеждане на 1 950 броя свине за угояване“, което ще се реализира
в ПИ с № 034030 в землището на с. Ветрен, община Силистра.

Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
Инвестиционното предложение се състои в оборудване на съществуващи животновъдни сгради с
цел обособяване на угоително стопанство за свине. По предварителни изчисления, наличната
площ на сградите ще осигури до 1 950 места за отглеждане на прасета с тегло над 30 кг.
За целта ще е необходимо вътрешна реконструкция на сградите, монтаж на вентилационни,
хранилни и поилни системи, изграждане на нови торови канали. Външно в границите на
разглежадния имот ще се изгради изцяло нова площадкова мержа за отвеждане и събиране на
торови маси. и бетонова лагуна за течни торови маси.
Имотъте е водоснабден и електрифициран и не се налага изграждане или реконструкция на
външна инфраструктура.

Инвестиционното предложение е ново и попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, т. 1.
Селско, горско и водно стопанство, буква „д“ – интензивно животновъдство (инвестиционни
предложения, невключени в приложение № 1).
Капацитетът на фермата е под определения в Приложение № 1, т. 17, буква д - Ферми за
интензивно отглеждане на птици или свине с повече от 3 000 места за отглеждане на свине за
угояване (над 30 кг).

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от
други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч.
ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа
инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени
изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
Угоителното стопанство ще е с капацитет до 1 950 места за прасета за угояване (с тегло над 30
кг). Инсталацията ще се състои от 4 броя сгради, които са същестувващи и които ще се
оборудват за целта. Не се налага изграждане на външна инфраструктура, извън раглеждания
имот.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на изцяло нова площадкова система от
торови канали, които да отвеждат и събират торовите маси в границите на разглеждания имот.
Системата ще зауства в нова бетонова лагуна. Торовите маси ще се използват за наторяване на
собствени земеделски земи.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в
обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от
издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон;
орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на
специален закон:
Имотът, предмет на инвестиционно планиране е част от бивш Свинекомплекс Ветрен. За част от
този свинекомплекс е издадено комплексно разрешително на „Агроспектър инведст“ АД, но
имотът и сградите, предмет на настоящото инвестиционно предложение са извън обхвата на КР.
В момента, операторът „Агроспектър инвест“ АД не осъществява произовдствена дейност и
всички останали сгради от бившия свинекомплекс са празни.
Инвестиционното предложение няма връзка със съществуващи или одобрени инвестицонни
предложения в обхвата на въздействие.

4. Местоположение: (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни
обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или
правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост,
близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ),
обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на
културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или
промяна на съществуваща пътна инфраструктура).
Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с № ПИ с № 034030 в землището на с.
Ветрен, община Силистра. В имота има изградени 4 броя животновъдни сгради, както и
помощни и спомагателни постройки, които ще се ползват за целите на угоителното

стопанство.
Имотът е собственост на възложителя.
Имотът е разположен в землището на с. Ветрен, община Силистра и не попада в границите на
защитени територии и защитени зони. Най-близко до обекта е разположена ЗЗ „Лудогорие –
Сребърна“, с код BG 0000169, обявена за опазване на природните местообитания и
местообитанията на видовете. Тя отстои на около 1 200 м от границата на площадката.
Имотът е част от бивш свинекомплекс Ветрен, който е разположен извън регулацията на
населените места, всред земеделски територии и с изградени зелени пояси.
Най-близкото населено място до площадката е с. Поляна, което на около 2,15 км. Територията
не засяга обекти, подлежащи на здравна защита, в т.ч. и не попада в граници на СОЗ на
водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. В близост няма обекти на културното
наследство. Изключено е трансгранично въздействие.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията: (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и
други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или
водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими
количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)
При отглеждането на свине за угояване се ползва вода – за поене на животните и почистване
на сградите, ел. енергия за захранване на вентилационни системи, хранилни и поилни линии.
Основната суровина е фураж за изхранване на животните. Ползват се дезинфекционни
препарати, медикаменти и витамини.
Водоснабдяването на площадката е от селищната водопроводна система.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни
и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
При интензивното отглеждане на свине за угояване не се ползват приоритетни или опасни
вещества. Не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностни или подземни водни
обекти.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
На площадката ще се извършва интензивно отглеждане на живoтни в затворени сгради и
спомагателни дейности, в това число и съхранение на торови маси, доставка на суровини и
материали. Емисиите във въздуха ще се дължат на:

Основните емитирани замърсители в резултат на осигуряване на обмен на въздуха в
производствените сгради (от вентилационните отвори), както и от съхранението на торови маси в
каналите под помещенията са емисси NH3
Ориентировъчното количество на тези емисии е определено по емисионния фактор за амоняк за
свине за угояване – EF 2.6 kg NH3/жизнено пространство за едно животно/година и
максималният брой места за прасета – 1 950 бр.
Годишно количество на емисиите амоняк ще възлиза на 5 070 кг амоняк годишно.


Емитирани замърсители от съхранение на течни торови маси в лагуна – емисиите
са предимно от N2O, възможни емисии от амоняк при протичане на процеси на денитрификация,
намаляване на pH на течността, високи температури (летен период) и други външни фактори.

Изгорели газове от двигатели с вътрешно горене (ДВГ) на транспортна техника.
Основните замърсители, които ще се отделят от ДВГ във въздуха са CO, NOx, SO2,
въглеводороди, прах (сажди).


Неорганизирани емисии в резултат на товаро-разтоварни дейности.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Източниците на отпадъци на производствената площадка могат да бъдат групирани по следния
начин:
технологичния процес при експлоатацията на инсталацията за угояване на прасета:


-

Отпадък с код 02 01 04 и наименование Отпадъци от пластмаси (с изключение на
опаковки)

-

Отпадък с код 02 01 10 и наименование Метални отпадъци

-

Отпадък с код 15 01 01 и наименование Хартиени и картонени опаковки

-

Отпадък с код 15 02 03 и наименование Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за
изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02

-

Отпадък с код 18 02 01 и наименование Остри инструменти (с изкл.на 18 02 02)

-

Отпадък с код 18 02 03 и наименование Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е
обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

-

Отпадък с код 18 02 08 и наименование Лекарствени продукти, различни от упоменатите в
18 02 07

-

Отпадък с код 15 01 10* и наименование Опаковки, съдържащи остатъци от опасни
вещества или замърсени с опасни вещества

-

Отпадък с код 18 02 02 и наименование Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект
на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции
спомагателни дейности, вкл. дейности по поддръжка.


-

Отпадък с код 13 02 05* и наименование Нехлорирани моторни, смазочни и маска за
зъбни предавки на минерална основа

-

Отпадък с код 13 03 07* и наименование Нехлорирани изолационни и топлопредаващи
масла на минерална основа

-

Отпадък с код 16 02 13* и наименование Излязло от употреба оборудване, съдържащо
опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове 160209 до 160213

-

Отпадък с код 20 01 21* и наименование Флуоресцентни тръби и други отпадъци,
съдържащи живак

Всички отпадъци, образувани от дейността на площадката ще се събират разделно на специално
обособени площадки и ще се предават за последващо третиране на лица, притежаващи
съответните разрешителни документи.

9. Отпадъчни води:
При експлоатация на угоителния център се очаква формиране на следните потоци отпадъчни
води:


Битово-фекални води – от обслужващия персонал на площадката.


Производствени отпадъчни води - Това са води от измиване на производствените халета.
Тези води не формират самостоятелен поток, а са част от торовите маси.

Дъждовни води – На площадката няма изградена дъждовна канализация и не се
предвижда такава. Дъждовните води, попаднали върху покривите на сградите и бетоновите
площадки се оттичат към зелените площи и попиват в тях.
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на изцяло нова система от торови
канали, по която производствените отпадъчни води, смесени с торовите маси ще се отвеждат
извън сградите.
Водите от почистване на животновъдните сгради и съоръжения могат да съдържат остатъци от
оборски тор и други урина, отпадъци и фуражи, както и почистващи препарати и дезинфектанти.
Отпадъчните води, наричан още мръсна вода, произхождат от измиване с вода, от съоръжения за
персонал, от отводняване на площадката и обикновено са замърсени с оборски тор. Отпадъчната
вода може да се събира и третира в комбинация с торовата каша.
Предвижда се изграждане на нова бетонова лагуна, в която да се съхраняват течните торови
маси. Към лагуната, съвместно с торовите маси и водите от почистване на сградите ще постъпват
и битово-фекалните отпадъчни води.
Олриетироъчно количество течни торови маси, формирани от свине за угояване е в диапазона 1,1
– 1,5 м3/глава/годишно. Течните торови маси, формирани за 1 година от всички свине на
територията на угоителното стопанство ще възлизат – 2 535 м3 годишно.
Системата от торови канали и обемът на лагуната трябва да осигурява обем за 4 месечно
съхранение на течни торови маси.
На територията на угоителното стопанство не се предвижда заустване на отпадъчни води в
повърхностни или подземни водни обекти, както и в селищна канализационна система.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:
На територията на обекта не се предвижда производство, употреба и съхранение на опасни
химични вещества и смеси.
Използваните биоцидни препарати за дезинфекция не притежават опасни свойства, съгласно
класификацията в Приложение 3 на ЗООС. Обектът не се класифицира като обект с рисков
потенциал.

І.
Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на
глава шеста от ЗООС.
Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се
извършва преценка □. – не!

ІІ.
Друга информация (не е задължително за попълване)
………………………………………………………………………………………………………………
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС,
когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към
ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от
ЗООС) поради следните основания (мотиви):……………………не……………………………...
Прилагам:
1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на
възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ
начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт
права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна
форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на
посочения от мен адрес на електронна поща.
7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран
пощенски оператор.

Дата: ………………..…………….

Уведомител: …………………….……………

