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СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 

 

Представено  от „СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК“ АД, уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП) e за „Монтаж на 7 броя газови отоплителни водогрейни котлета в работни 

помещения за интензивно отглеждане на свине майки, 3 броя малки газови отоплителни 

водогрейни котлета в склад за дезинфектанти и увеличаване на производствения капацитет 

на съществуващ фуражен цех“ на територията на свинекомплекс Брестак, разположен в ПИ 

№000088 в землището на с. Брестак, общ. Вълчи дол, с възложител „СВИНЕКОМПЛЕКС 

БРЕСТАК“ АД.  

 

Във връзка с представено от „СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК“ АД, уведомление за 

инвестиционно предложение (ИП) за „Монтаж на 7 броя газови отоплителни водогрейни 

котлета в работни помещения за интензивно отглеждане на свине майки, 3 броя малки 

газови отоплителни водогрейни котлета в склад за дезинфектанти и увеличаване на 

производствения капацитет на съществуващ фуражен цех“ на територията на свинекомплекс 

Брестак, разположен в ПИ №000088 в землището на с. Брестак, общ. Вълчи дол, в 

съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, 

информира за следното: 

 

І. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС): 

Заявеното ИП е за „Монтаж на 7 броя газови отоплителни водогрейни котлета в 

работни помещения за интензивно отглеждане на свине майки, 3 броя малки газови 

отоплителни водогрейни котлета в склад за дезинфектанти и увеличаване на 

производствения капацитет на съществуващ фуражен цех“ на територията на свинекомплекс 

Брестак, разположен в ПИ №000088 в землището на с. Брестак, общ.Вълчи дол, с възложител 

„СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК“ АД. 

С ИП се предвижда реконструкция на съществуващите отоплителни системи, с цел 

привеждане на условията на отглеждане на животните в съответствие с европейските 

изисквания за хуманно отношение при интензивно отглеждане на животни предназначени за 

производство на храни за хора.  

В процеса на реализация ще се извърши монтаж на газопроводна инфраструктура и 

монтаж на водогрейни котли. Топлопроизводството ще се осъществява чрез загряване на 

вода от водогрейни котли до 80 º и подаване към радиатори и оребрени тръбни тела и кръг за 

подово отопление с температура 40º чрез втори регулиращ помпен кръг. 

Увеличението на капацитета на фуражния цех (от 105 на 205 т/24 часа) ще допринесе за 

осигуряване на независимост на инсталацията от външни доставчици на фуражи. Ще се 

извърши подмяна на част от вентилационната система на цеха и извеждане на неподвижен 

организиран източник на аспирационни газове през ръкавен филтър с капацитет на 

пречистване на над 99% на емисиите на прах. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, във 

връзка с чл. 40, ал. 2 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. 73/11.09.2007г., с 

изм. и доп.), Ви уведомявам, че така заявеното ИП попада в обхвата на точка 3, буква „а“ 

промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени 

в приложение № 1) от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и същото 

подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда (ОВОС).  



 

 

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна на 

основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.   

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят 

на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 

(изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г.) възложителят на инвестиционно 

предложение обявява своето предложение на интернет страницата си, ако има 

такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. 

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията по чл. 

93, ал. 1 от ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за 

такситe, които се събират в системата на Министерството на околната среда и 

водите (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020 г.) и внася 

писмено искане по образец съгласно Error! Hyperlink reference not valid. до 

компетентния орган, към което прилага един екземпляр от информацията по Error! 

Hyperlink reference not valid. на хартиен и електронен носител /който да съдържа 

цялата налична и приложена документация към процедурата/. 

ІІ.  По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 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 (ДВ. бр.73/11.09.2007г., 

изм. и доп) инвестиционното предложение подлежи и на оценка за съвместимостта с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по 

смисъла на Закона за защитените територии, не попада в границите на ЗЗ от мрежата 

“Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от 

ЗБР, обявена със Заповед № РД-989/10.12.2020 г. (ДВ бр.7/2021 г.) на министъра на околната 

среда и водите. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона 

ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС. 

III. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 

„Свинекомплекс Брестак“ АД, с. Брестак, общ. Вълчи дол е обект, притежаващ КР       

№ 340-Н1/2015 г., издадено от изпълнителния директор на ИАОС. Във връзка с 

осъществяване на основната си дейност, дружеството употребява и съхранява следните 

опасни химични вещества и смеси: дезинфектанти, биоциди и дизелово гориво, предвид 

което операторът е извършил класификация на предприятието по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, 

съгласно която „Свинекомплекс Брестак“ АД, с. Брестак не се класифицира с нисък или 

висок рисков потенциал. 

Съгласно информацията, представена в т. 1 от уведомлението за ИП, на площадката ще 

се изгражда газопроводна инфраструктура за пренос на природен газ (опасно вещество, 

поименно изброено в т. 18, част 2 на приложение № 3 към ЗООС) и монтаж на водогрейни 

котли, но в т. 10 е посочено, че при реализацията на ИП няма да се използват нови опасни 

химични вещества. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за предотвратяване 

на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 

5/2016 г. с изм. и доп.), представете в РИОСВ-Варна, актуализиран доклад за класификация 

на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, документиран по образец на 

приложение № 1 от същата наредба.  

 

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Вълчи дол и кмета на с. Брестак, 

общ. Вълчи дол   

  

                                                                                         (отговорено от РИОСВ на 16.03.2021 г.) 


