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Представено от “Аякс-1” ЕООД, гр. Димитровград, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) 
за  “Разширение на ферма за интензивно отглеждане на свине“ 
 

Във връзка с представено от “Аякс-1” ЕООД, гр. Димитровград уведомление за ИП за 
интензивно отглеждане на 7998 бр. свине майки и 64379 бр. свине за угояване (над 30 кг)  на 
територията на бивш свинекомплекс, в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка, в обхвата на 
следните поземлени имоти:  

- 066004, с площ 334,168 дка, с начин на трайно  ползване (НТП) “животновъдна ферма”; 
- 257001, с площ 65,95 дка, с НТП “животновъдна ферма”; 
- 000060, с площ 44,305 дка, с НТП “водностоп. съоръжение”; 
- 000262, с площ 6,761 дка, с НТП “водни площи”,  

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) :  

Така заявеното ИП попада в обхвата на точка 17 “б” и “в” от Приложение № 1 към ЗООС. От 
друга страна, то е разширение на процедирано по реда на глава шеста от ЗООС ИП за частично 
възстановяване работата на свинекомплекс в с. Козлодуйци, общ. Добричка, за интензивно отглеждане 
на свине - 550 бр. свине майки и 1985 бр. свине за угояване (над 30 кг) , след ремонт на съществуващия 
сграден фонд, доставка и монтаж на ново оборудване, както и наличната инфраструктура в имоти №№ 
000066, 257001, 000060 и 000262, в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка – издадено е Решение 
за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №ВА-63//ПР/2016 г. на директора на РИОСВ-
Варна.   

Предвид че разширението самостоятелно достига критериите, посочени в  горецитираните точки 
от Приложение № 1 на ЗООС, във връзка с  т. 25 от същото приложение заявеното ИП на основание чл. 
92, т. 1 от ЗООС подлежи на задължителна ОВОС.  

Във връзка с чл.93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на 
РИОСВ-Варна. 
ІІ. По отношение изискванията на глава шеста от  ЗООС за екологична  оценка: 

Няма информация, че ИП е свързано с изработване и одобряване на нов или изменение на 
действащ подробен устройствен  план по реда на Закона за устройство на територията.  
ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 99б от ЗООС: 

Предвид че в предприятието ще се съхраняват опасни вещества (бутилки природен газ) от 
приложение № 3 на ЗООС, съгласно изискването на чл. 10, ал. 3, т. 1”б” от Наредбата за ОВОС 
заданието за обхват и съдържание на ОВОС следва да съдържа информация за вида и количествата на 
опасните вещества, които ще бъдат налични в предприятието и капацитета на съоръженията за тяхното 
съхранение и употреба. 
ІV. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона 
за защитените територии, но част от тях попада в защитена зона (ЗЗ) от мрежата Натура 2000 по 
смисъла на ЗБР.  

ПИ №№ 066004 /образуван от 000066/ и 257001, и двата с начин на трайно ползване „друга 
животновъдна ферма“, в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка, в които ще се реализира 
основната част от ИП не попадат в границите на ЗЗ, но ПИ № 257001, в землището на с. Козлодуйци, 
общ. Добричка, граничи със ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 
BG0000107 „Суха река”, одобрена с ПМС № 122/02.03.2007 г., без заповед за обявяване. 

ПИ №№ 000060 – с начин на трайно ползване „водостопанско съоръжение“ и 000262 – с начин 
на трайно ползване „други изкуствени водни площи“, в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка, 
попадат в границите на ЗЗ BG0000107 „Суха река”. За реализация на ИП в ПИ № 000060 се 
предвижда само използване на част от съществуващи бетонови резервоари като резервни обеми за 
съхранение на тор при извънредни ситуации. В ПИ № 000262 не се предвиждат дейности, свързани с 
реализация на настоящото ИП. 

Въз основа на представената документация и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, 
съобразно критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно 
въздействие на ИП върху ЗЗ BG0000107 „Суха река” е, че ИП няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона 
V. По отношение на изискванията на глава седма, раздел ІІ от ЗООС:  

Инвестиционното предложение е включено в т. 6.6, букви “б” и “в” от Приложение 4 на ЗООС и 
подлежи на процедура по издаване на комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел ІІ от 
същия закон.  

Съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 1 на ЗООС комплексното разрешително е задължително за 
издаване на разрешение на строеж, съответно за започване на строителни работи по изграждане на 
инсталацията.  

 
Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Добричка и с. Козлодуйци, общ. 

Добричка. 
 
/отговорено от РИОСВ на 18.07.2017 г./ 


