
Приложение №2 към чл. 6 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда) 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице : 

"Свинекомплекс Николово" АД, ЕИК 117035708 
2. Пълен пощенски и административен садрес: 

с. Николово, община Русе 
Мариана Киселова - Изп. Директор 
тел: 0897 845 144 
e-mail: 

3. Телефон, факс и e-mail: 

Тел. за връзка: 0897 845 144 
e-mail: kiselova@abv.bg 

4. Лице за контакти: 

Делян Любомиров Димов, 
телефон.: 0898 654 841, 
e-mail: dimov_svnik@abv.bg 

II. Характеристики на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

Целта на инвестиционното предложение е: „1.„Промяна в начина на третиране на отпадъчните 
течни торови маси от животновъден обект - свинеферма, в ПИ № 000122 в землището на 
с.Николово с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, собственост на „Свинекомплекс Николово' 'АД, -
имотът се намира извън основната площадка на свинекомплекса/. 2. Увеличаване с 1 500 
/хиляда и петстотин/ броя на подрастващите прасета в ПИ № 190004 в землището на 
с.Николово с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, собственост на „Свинекомплекс Николово^АД, 
с начин на трайно ползване - стопански двор." 

Инвестиционното предложение е изцяло съобразено с всички действащи в Р България и ЕС 
нормативни документи. 

Инвестиционното предложение предвижда въвеждане на по-нова технология за третиране на 
отпадъчната течна торова маса, както и увеличаване с 1 500 /хиляда и петстотин/ броя на 
подрастващите прасета (до 30 кг) в резултат на подобряване на организацията на 
производството и използване на пълния капацитет на сградния фонд. 
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение: 

Настоящият инвестиционен проект има за цел въвеждане на по-нова технология за третиране 
на отпадъчната течна торова маса, тъй като прилаганата система за обработка на течната 
торова маса е физически и морално остаряла. За по-висока ефективност следва да се монтира 
помпа за гъсти течности. Функцията на помпата е да транспортира течната маса по тръбна 
линия до сепаратор. Сепараторът поема количеството тор и го разделя на твърда и течна 
фракция. Твърдата фракция пада по гравитачен път и се съхранява на изолирана площадка. 
Течната фракция по гравитачен път, посредством тръби, се отвежда към съоръжение за 
съхранение - лагуни. 

- Освен това, в резултат на подобряване организацията на производство, подмяна на 
технологичния ритъм на движение на животните, намаляване на смъртността в сектор 
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„подрастване" и използване на пълния капацитет на сградния фонд, е налице възможност за 
увеличаване с 1 500 бр. /хиляда и петстотин броя/ на подрастващите прасета в ПИ № 190004 
в землището на с.Николово с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, собственост на „Свинекомплекс 
Николово"АД, с начин на трайно ползване - стопански двор. Поземленият имот съдържа 
57 296 кв.м площ. Така максималният брой на отглежданите подрастващи ще стане 7 500 
броя животни. 

Връзка с други съществуващи и одобрени сустройствен или друг план дейности: 
По Общия устройствен план на Община Русе, поземления имот № 000122 в землището на 

с. Николово с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе е със същото предназначение- животновъден обект 
На този етап в община Русе не са постъпили инвестиционни предложения за проучване на 
производствени и други дейности в съседните имоти. 
В изпълнение на чл. 95 от Закона за опазване на околната среда засегнатото население е 
информирано с публикуване на обява за инвестиционното предложение на сайта на община Русе, на 
информационното табло в сградата на общинската администрация, както и на други информационни 
табла в гр. Русе. Направено е и уведомление за инвестиционното предложение пред Община Русе и 
кметство в с.Николово. 
3. Подробна информация за разгледани алтернативи: 

Инвестиционното предложение е за ПИ № 000122 в землището на с. Николово с 
ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, собственост на „Свинекомплекс Николово'АД. с начин на трайно 
ползване- животновъдна ферма, както и за ПИ № 190004 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ 
51679, Община Русе, собственост на „Свинекомплекс Николово"АД, с начин на трайно ползване-
животновъдна ферма. 

Обектът е със същия предмет на дейност, в него съществуват лагуни за събиране на 
животинска тор и от гледна точка на съществуващата база, производствения процес, близостта със 
свинекомплекса и съществуващите торохранилища, логистиката и наличието на подготвени кадри, 
изграждането на по-нова технология за третиране на отпадъчната течна торова маса точно на 
това място е най-изгоден вариант за Инвеститора. 

Осъществяването на инвестиционното намерение на друга площадка ще бъде свързано с 
многократно по- високи разходи и евентуално влияние върху околната среда. 

От описаното по- горе става ясно, че реализацията на инвестиционното предложение няма да 
повлияе негативно върху компонентите на околната среда и ще има положителен икономически 
ефект, което налага изпълнението на алтернативната хипотеза, а именно осъществяване на 
инвестиционното намерение. 
4. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време 

на строителството: 
Инвестиционното предложение ще се осъществи в съществуваща площадка, в която има 

изградена към момента пречиствателна станция и съществуващи лагуни за събиране на животинска 
тор. 

Имотът се намира в местността «Липата» в землището на с. Николово, община Русе при 
съседи: 

- на север - имот 000744 - залесена територия на МЗП - ДДС "Дунав" - Русе 
землищна граница 

- на запад - имот 000120 - храсти на кметство Николово 
- на юг - имот 000121 - храсти на Кметство Николово 
- на юг - имот 000118 - ведомствен път на Община Русе - пътища 
Поземленият имот съдържа 29767 кв.м. площ. 
В имота има три сгради: 
1. Сграда за пречистване на води с площ 297 кв.м. 
2. Станция помпена с площ 44 кв.м. 
3. Трансформаторен пост с площ 54 кв.м. 
За имота има издадени следните нотариални актове за собственост: 
- НА №055, том 111, per. № 3155 дело №225/2009 г. 
- НА №062, том 111, per. № 3215 дело №229/2009 г. 
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Техникоикономически показатели: 
Застроена площ на съоръженията и сградата - 1000 м2 

Разгъната застроена площ на съоръженията и сградата - 1000 м2 

Необходима площ за временни дейности по време на строителството: няма 
5. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет: 

Към настоящия момент съществуват следните пречиствателни съоръжения - груба 
решетка, дъгово хидравлично сито и утаители, които следва да се подменят с нови 
съоръжения - сепаратор за отстраняване на твърдата от течната торова маса, и помпа за 
гъсти течности. 

Промяната е в следните пречиствателни съоръжения на площадката: 
Груба решетка 

- Дъгово хидравлично сито 
- Първичен утаител 

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: 
Реализацията на инвестиционното предложение не налага изменения в съществуваща пътна 
инфраструктура, тъй като за достъп до обекта ще се използват съществуващите пътища граничещи с 
имота. 

6. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на 
закриване, възстановяване и последващо използване: 
Етапност на изпълнение на проекта: Изпълнението на проекта ще стане едноетапно. 
Изпълнение на дейностите, вкл. за строителство: Изпълнението на проекта предвижда, за по-
висока ефективност, да се монтира помпа за гъсти течности. Функцията на помпата е да 
транспортира течната маса по тръбна линия до сепаратор. Сепараторът поема количеството 
тор и го разделя на твърда и течна фракция. Твърдата фракция пада по гравитачен път и се 
съхранява на изолирана площадка. Течната фракция по гравитачен път, посредством тръби, 
се отвежда към съоръжение за съхранение - лагуни. 
По същество не се променя начинът за съхранение на торовите маси, съгласно Комплексно 
разрешително № 315-Н0 /2008 г. Както е описано в него, твърдата торова маса остава за 
съхранение на площадката на пречиствателна станция, а течната маса /фракция/ отива в 
прилежащите лагуни, за съхранение. 

7. Предлагани методи за строителство: 
Сепараторът, който разделя количеството тор на твърда и течна фракция, както и помпата за 

гъста течност, се монтират на съществуваща площадка на пречиствателна станция за отпадни води. 
Не е необходимо да се прилагат методи на строителство. 

8. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията: 

При строителните и експлоатационни дейности няма да се използват природни ресурси. 
Вода за производствени и битови нужди не е необходима. На площадката няма постоянни работни 
места. 
9. Отпадъци, които се очаква да се генерират — видове, количества и начин на третиране: 

При монтажът на сепаратора, който разделя количеството тор на твърда и течна фракция, 
както и на помпата за гъста течност, няма да се генерират отпадъци. 
След увеличаване с 1 500 /хиляда и петстотин/ броя на подрастващите прасета се очаква да се 
генерират естествени животински отпадъци /тор/ в количества от около 1 /един/ тон на ден, която тор 
ще се преработва в пречиствателната станция, като твърдата торова маса остава за съхранение на 
площадката на пречиствателна станция, а течната маса /фракция/ отива в прилежащите 
лагуни, за съхранение. Т.е. не се променя начинът за съхранение на торовите маси, съгласно 
Комплексно разрешително № 315-НО /2008 г. 
По време на извършването на монтажа не се очаква да се образуват строителни отпадъци. През време 
на изпълнение не се очаква да се образуват битови отпадъци. 

10. Информация за разгледани мерки за намачяване на отрицателните въздействия върху 
околната среда: 
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От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват отрицателни последствия 
върху околната среда. Дейността не е свързана със замърсяване или дискомфорт на компонентите на 
околната среда. Реализацията на инвестиционното предложение има изцяло неутрален ефект. 
Въздух: Тъй като по време на производствения процес не се отделят прах и други вредни вещества, не 
се предвижда специални мероприятия по пречистване на въздуха. 
Вода: Вода за производствени нужди не е необходима. 
Почва: Тъй като строителните работи не водят до замърсяване на почвата, не се предвиждат 
специални мероприятия за опазването й. 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например, добив на строителни 
материапи, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, 
третиране на отпадъчните води): 

Не се предвиждат други съпътстващи дейности, свързани с това инвестиционно предложение. 
Всички процеси са описани по-горе. 
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение: 

Реализацията на предлаганото инвестиционно предложение не налага издаване на други 
разрешителни. 
13. Замърсяване и дискомфорт на околната среда: 

Тъй като няма да се извършват строително - изкопни дейности, а само монтаж на сепаратор и 
помпа върху съществуваща ПСОВ, не се очакват въздействия върху околната среда в района. 

Тази дейност няма да бъде свързани с емисии на шум и атмосферни замърсители. 
Реализацията на проекта е съобразена с максимално опазване на околната среда както и със Закона за 
опазване на околната среда, обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.ЮЗ от 29 Декември 
2009г. Няма да се използват миещи и дезинфектиращи средства опасни за здравето на хората и 
замърсяващи водата, почвата и въздуха в района свинефермата. Шумът, който се отделя, е под 
допустимия минимум, а електромагнитни полета и радиационни лъчения няма. 

14. Риск от инциденти: 
Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие (възникнало или неизбежно), което 

може да окаже негативно влияние върху компонентите на околната среда или населението на с. 
Николово. За предотвратяване на евентуални рискови ситуации, се предвижда провеждане на 
обучение и инструктаж на работниците, така че те да могат да реагират своевременно и адекватно на 
подадения сигнал за нарушение в режима на работа. С предвидените за осъществяване на 
инвестиционното предложение техника и методи не се очаква риск от инциденти за околната среда. 
III. Местоположение на инвестиционното предложение 
1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи 

информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за 
разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа: 

Площадката за третиране на отпадъчните течни торови маси от животновъден обект се 
намира в ПИ № 000122 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, 
собственост на „Свенекомплекс Николово"АД, с начин на трайно ползване- животновъдна ферма. 

В района на обекта няма разположени елементи на Националната екологична мрежа. 
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на чл.5 от Закона за защита 
на териториите. В близост до обекта, предмет на инвестиционното намерение, няма територии за 
опазване обектите на културно наследство. Потенциалните въздействия от реатизация на ИП се 
очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер. Няма да извършва 
промяна на пътната инфраструктура, обслужването на обекта ще става от съществуващата 
инфраструктура. 
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на 

обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи: 
Площадката, в която предстои да се реализира инвестиционното предложение, представлява 

промишлена територия. Съседните имоти са общинска собственост и залесена територия на МЗГ1 -
ДДС "Дунав" - Русе. 
При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване в ползването на 
съседни имоти, тъй като В и К мрежата и електропроводното отклонение за имота са изградени. 
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове: 
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Имотът е разположен в „Предимно производствена" зона на община Русе. Не се 
предвижда ново зониране или промяна на земеползването. съобразно одобрените планове в община 
Русе. 
4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-

охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа: 
Водоснабдяването на обекта е съществуващо, и не се засягат , санитарно-охранителни зони и 

др. 
В близост няма обявени уязвими зони, защитени обекти и други елементи от Националната 

екологична мрежа, подлежащи на контрол и защита. 
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси 

При експолатация обектът няма да използва природни ресурси като вода и ел. енергия, гьй като 
вода за производствени и битови нужди не е необходима, а в резултат на производтството ще се 
получава ел. енергия, която ще задоволява собствените нужди на свинекомплекса. 
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение: 

При избора на площадка е разглеждана само една алтернатива (хипотеза), поради факта че 
възложителят е собственик на имота, той е с напълно изградена техническа инфраструктура. 
Нулевата хипотеза е възможността да не се реализира инвестиционното предложение. Предвид на 
фактите, описани по-горе, става ясно, че реализацията на инвестиционното предложение няма да 
повлияе негативно върху компонентите на околната среда и същевременно ще има положителен 
икономически ефект за общността в района на гр. Русе, което налага изпълнението на алтернативната 
хипотеза, а именно осъществяване на инвестиционното намерение. 

IV. Характеристики па потенциалното въздействие (кратко описание на възможните 
въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение): 

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, 
атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните 
обекти, минерачното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените 
територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от 
естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните 
местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои 
генетично модифицирани организми: 
Обектът ще се реализира на съществуваща площадка граничеща със свинекомплекса, която 
понастоящем се използва за съхранение на животинска тор отпадаща от свинекомплекса. Торта се 
събира в земно насипни и стоманобетонови лагуни и след 4 или 6 месечно угниване се използва за 
наторяване на земеделски земи и пасища. 

Реализацията на проекта е съобразена с изискванията на Българското и Европейско 
законодателство. Подходящия избор на предлаганата технология допринася за максимално опазване 
на околната среда и е съобразен със Закона за опазване на околната среда, Обн. ДВ. бр.91 от 25 
Септември 2002г., изм. ДВ. бр. 103 от 29 Декември 2009г. Няма да се използват миещи и 
дезинфектиращи средства опасни за здравето на хората и замърсяващи водата, почвата и въздуха в 
района на съоръжението. Шумът, който се отделя е под допустимия минимум от 65 dB, а 
електромагнитни полета и радиационни лъчения няма. 

При строителството не се очакват значителни въздействия върху околната среда в района. 
Строителните дейности няма да бъдат свързани с емисии на шум и атмосферни замърсители. 

Описание и аначиз на компонентите и факторите на околната среда: 
Въздух: При загробване на умрели прасета не се отделят газове, прах или други вредни вещества. 
Метанът е природно съединение, което се отделя при гниене на органични маси и от жизнената 
дейност на диви и питомни животни. Той съществува и в природата. 
Вода: Ако се наложи използването на вода, това ще е еднократен периодичен разход и тя ще се 
получи от съществуваща водопроводна мрежа на свинекомплекса. Отпадните води при в този случай 
ще се заустят в съществуващите лагуни, а количеството няма да бъде повече от 20 м3 еднократно. 
Почва: Строителните дейности, както и следващото използване на съоръжението за производствени 
цели не водят до замърсяване на почвата и на околната среда. 
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение: 
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Площадката, ПИ № 000122 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе в 
която предстои да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени 
зони от мрежата „НАТУРА 2000" и защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Предвидените 
дейности по ИП са от такова естество и местоположение, че няма да доведат до: пряко или косвено 
увреждане на природни местообитания на видове, нарушаване целостта, структурата и функциите 
или до отрицателно кумулативно въздействие предмет на опазване на защитени зони „НАТУРА 
2000". 
На площадката и в непосредствена близост до нея няма регистрирани чувствителни и защитени зони. 
Не се очакват негативни въздействия по време на строителството и експлоатацията на площадката. 
Реализацията на ИП не е свързана с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да 
окажат въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа. Предвид 
местоположението на обекта спрямо защитени зони /33/ няма вероятност от увреждане на ключови 
елементи на защитените зони, както и прекъсване на биокоридори и връзки на видовете, предмет на 
опазване. 
Най- близко разположените защитени зони BG 0000529 „Мартен- Оряхово отстои на 8 200 метра, а 
защитена зона BG № 0000168 „Лудогорие" отстои на 9600 метра , и не се повлияват по никакъв начин 
от дейността на площадката. Не се очаква отрицателно въздействие на инвестиционното 
предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони. 
J. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и 
дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно<): 

Не се очаква въздействие от прах по отношение на атмосферния въздух. Не се очаква отделянето 
на пределни количества от вредни емисии от производствения процес. По отношение на отпадните 
води и почвата не се очаква пряко въздействие, поради наличие на вече изградена ВиК 
инфраструктурна мрежа и от липсата на необходими количества вода за производствени и битови 
нужди. Не се променя видът на ландшафта: той си остава индустриален. Не се очаква и въздействие 
върху здравето на работещите нито по време на строителния процес, нито по време на 
експлоатацията на производственото предприятие. На площадката няма постоянни работни места. 
4. Обхват на въздействието - географски район, засегнато население; населени места 
(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.): 

Териториалният обхват е малък. Отнася се строителство на съоръжения на открито, които 
представляват метални резервоари за ферментация и съхранение на биомаса за производствения 
процес на открита стоманобетонова площадка и на малка сграда за помпена станция със застроена 
площ на площадката до 600 м" 
Не се очакват негативни въздействия върху работещите, населението и природата на с. Николово. 
5. Вероятност на поява на въздействието: 

Вероятността от поява на въздействието по време на строителството е до максимум 60 дни. 
Вероятността за поява на отрицателно въздействие върху всички компоненти на околната среда е 
изключително ниска и незначителна. При експлоатацията на обекта въздействието (прах, замърсяване 
на въздуха, замърсяване на водите, замърсяване на почвите, изпускане на вредни емисии над 
пределно допустимите норми) се очаква да бъде незначително и при най-неблагоприятните 
климатични и метеорологични условия. 
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието: 

Не се очаква пряко, трайно или необратимо въздействие върху елементите на околната среда в 
резултат бъдещата дейност на обекта. 
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с 
предотвратяване, намаляване ичи компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху 
околната среда: 

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват отрицателни последствия върху 
околната среда. Очаква се ИП да има изцяло неутрален ефект. Освен мерките разгледани в Част II, т. 
12 не се налага включване на допълнителни мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране 
на значителните отрицателни въздействия върху околната среда. 
8. Трансграничен характер на въздействията: 

Не се очаква трансгранично въздействие. 
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