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УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ 

ОТНОСНО 

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ 

 

на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г., бр. 62 от 

5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.г.) 

ОТ 

1. СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР „ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ“, със седалище и адрес на 

управление в гр. Пловдив, бул. „Руски“ 139, ЕИК BG176168560, в качеството на 

титуляр на проект: ”Подкрепа за устойчиво развитие на Клъстер "Зелена синергия" 

посредством изграждане на иновационна клъстерна инфраструктура”, № 

BG16RFOP002-1.016-0012, финансиран от ОПИК, представлявано от д-р инж. 

Никола Стоев Ранчев – председател на управителния съвет, тел. 0883 358536, e-mail: 

office@greensynergycluster.eu 

и 

2. „ЕМ ДЖЕЙ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ, 

гр. Пловдив, р-н Източен, ул. ЛЕВ ТОЛСТОЙ, 34, ет. 2, дан. №BG 200872011, 

БУЛСТАТ 200872011 като партньор по проект № BG16RFOP002-1.016-0012, 

представлявано от Красимир Стефанов Жеков 

и 

3. Земеделски производител „МАРИЯ ВАСИЛЕВА СТЕПАНЧЕВА“, в качеството 

си на регистриран земеделски производител (ЗП) „МАРИЯ ВАСИЛЕВА 

СТЕПАНЧЕВА“ с адрес град Стара Загора, ул. „Доктор Т. Стоянович“ № 2, вх. Б, 

ет.5, ап.48 с дан. № BG123627116, БУЛСТАТ: 12362711, адрес: град Стара Загора, 

ул. „Доктор Т. Стоянович“ № 2, вх. Б, ет.5, ап.48 Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 

0887 72755 

 

 

КЛЪСТЕР ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ 

бул. Руски 139, Пловдив, България 

Т:  +359 883 358536 

e-mail: office@greensynergycluster.eu                                            

web-site: http://greensynergycluster.eu/  
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СЪОБЩАВА ЗА СЛЕДНОТО ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ 

Инвестиционното намерение се състои в изграждането и експлоатацията на инсталация за 

оползотворяване на земеделски отпадъци в енергия и нов вид продукти, като елемент на 

био-базирана кръгова икономика.  

За целта се предвижда доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на контейнерна биогаз 

система за анаеробно третиране на 12 тона на ден животински екскременти и оборска 

постеля, получени като отпадъчен продукт от оглеждането на до 350 биволици. 

Инсталацията ще бъде изградена в поземлен имот с идентификатор 21049.62.326, в 

стопанския двор на бившето ТКЗС, в землището на с. Димитриево, общ. Чирпан /бивш 

телекомплекс/, област Стара Загора, отстоящ на около 1000м от регулацията.  

Основните елементи на технологията са:  

1) технически контейнер с монтиран когенератор  

2) блок ферментори (контейнери) – 4 бр. ;  

3) система за пречистване на биогаза;  

4) лагуна (подземна яма) за събиране на суровините 

5) балон за съхранение на биогаза; 

6) съоръжения за филтриране на получения биотор;  

7) факел за изгаряне на биогаз за аварийни ситуации;  
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Фиг. 1: Схема на разположение на съоръженията 

ПРЕРАБОТЕНА СУРОВИНА: 

➢ Налична суровина: 12 тона на ден отпадъчни селскостопански продукти 

  Суровина 
т/ден 

Твърдо 
вещество,  

% 

Съдърж. 
на 

метан, % 

Биогаз, 
м³/год. 

Дневен 
обем 

биогаз 

Ел. мощност 
на генератор 

Слама 1 85.00 55 75 546 207 21 

Екскременти  11 8.00 60 118 671 325 33 

Филтриране 
вода 

      

Общо 12 14.40 
 

194 217 532 54 

КАВИТАТОР      70 

 

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА: 

Използва се хибридна технология за производство на биогаз на база 100 % собствен 

отпаден продукт във фермата - инсталацията работи по оригинална хибридна технология 

за производство на биогаз, при което се използват, както характерните за сухата 

ферментация отпадъци с високо съдържание на сухо вещество, така и животински тор в 

течно състояние, характерен за процеса на мокра ферментация. Обхващат се на 100% 

всички отпадни продукти от дейността на фермата, собственост на ЗП Мария Степанчева, 
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като същевременно не се добавят никакви странични материали или ферментирала зелена 

маса, което отличава тази технология от съществуващите сега в страната. 

Анаеробно производство на биогаз в 4 броя блок ферментори - анаеробното третиране 

на отпадъчни ферментационни продукти се извършва контролирано в 4 броя блок 

ферментори (херметични модулни съдове), специално конструирани за индустриализиране 

на настоящата технология.  

В първоначален етап е предвидено реализирането на 4 броя блок ферментори, посредством 

които ще се обработват до 12 тона на ден (т/д) от наличния отпадъчен животински продукт, 

съдържащ около 1 тон сух материал, придобит от постелята в оборите, където се отглеждат 

малки телета. По този начин се гарантира цялостна преработка на съществуващите 

отпадъчни материали във фермата в биогаз. На по-късен етап инсталацията може да бъде 

надградена с допълнителен брой контейнери, резултат от наличието на допълнителна 

суровина за преработка.  

Методика на производството на биогаза: Отпадъчните суровини от двата съществуващи 

обора постъпват автоматизирано във входящата зона на биогаз инсталацията.- 

стоманобетонова конструкция, с размери 12х3х2m. Постъпващата суровина се разбърква 

посредством миксер с и хомогенизира с кавитатор. Посредством напорна помпа се подава 

суровината към блок-ферменторите.  

Отработеният след процеса на ферментация продукт в блок-ферменторите (суха и течна 

фракция се отвежда към първичен стоманобетон резервоар с обем от 15 m³. Посредством 

филтър преса се отделя излишната вода от получения биотор. Отделената вода се събира 

във вторичен стоманобетон резервоар с обем до 10 m³, откъдето се връща обратно в 

лагуната, отмивайки оборския тор, постъпващ по закрит канал от първия обор. Влажния 

обезпаразитен  и обезмирисен биотор се разпръсква за доизсушаване на съседната бетонова 

площадка, след което е готов за използване – торене на собствените площи.  

Полученият биогаз преминава през процес на естествено охлаждане и пречистване и се 

подава към когенератор, инсталиран в шумоизолиран технически контейнер. Полученият 

биогаз постъпва първично в газовите торби на всеки контейнер. Впоследствие, 

произведения биогаз се транспортира към система за пречистване – устройство за 

премахване на сероводород и устройство за улавяне на влагата от газа. Накрая газът 

постъпва последователно в газ балон (¾ сфера) с обем от 660 m³ и/или директно в 

когенератор, разположен в отделен шумоизолиран контейнер с размери 6,1х2,45х2,6м.  

Технологичният процес протича в блок-ферменторите при положителни температури (38 – 

43 ºС) и налягане 500 mbar и е с продължителност от около 20 дни. При този процес се 

изцяло се оползотворяват съдържащите се във входящия субстрат разлагащи се органични 

съединения. Отвеждане на обезпаразитения субстрат и подаване на свеж се случва 

автоматизирано. Отделената топлина е с мощност до 180 kW. Тя служи за загряване на 
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топла вода, която посредством помпа 0,5 kW се транспортира, за да се използва за 

отопляване и подгрев на входящата биомаса в блок-ферменторите. За целта към 

когенератора е предвиден охлаждащ блок и топлообменник, както и вентилатор за 

изхвърляне на излишната топлина навън от техническия контейнер. В техническия 

контейнер също така се монтира ел. табло , КИП и А. В допълнение се предвижда монтаж 

на допълнителна горелка, т.н. факел за аварийни ситуации с капацитет до 20 m³/h , който 

служи за аварийното изгаряне на получения биогаз.  

Произведената електрическа енергия се подава към мрежов трафопост, собственост на ЕР 

Юг, находящ се в съседен парцел. 

Относно формирани потоци отпадъчни води 

- Битово фекални води : от обекта не отпадат битово фекални води  

- Дъждовни води – Дъждовните води ще попиват във зелените площи и чакълената 

настилка. 

- Отпадните води от филтърпресата ще се връщат обратно към торовата пътека която 

е свързана с лагуната при което се затваря целия цикъл – 100 % кръговрат.  

 

Относно мерки за недопускане на неорганизирано замърсяване на атмосферния 

въздух 

- Отвеждането на всекидневните количества прясна тор ще се осъществява 

посредством съществуващи торови пътеки, като субстрата директно ще се влиза в 

изцяло вкопан в терена затворен резервоар, представляващ стоманобетонова 

конструкция 

-  

- Посредством подаваща помпа субстрата се подава към херметически затворени 

блок-ферментори. В продължителност от 20 дни и при температура от 37-42 °С 

настъпва процес при който субстрана се обезмирисява и обезпаразитява.  

- При този процес изцяло се оползотворяват съдържащите се във входящия субстрат 

разлагащи се органични съединения. 

- Получения в края на процеса влажен и обезпаразитен  и обезмирисен биотор се 

разпръсква за доизсушаване на съседната бетонова площадка, след което е готов за 

използване – торене. 

В заключение, инвестицията има положително въздействие върху замърсяването на 

атмосферния въздух, като неутрализира в пълна степен съществуващото към момента 

замърсяване.  

Относно брой и височина на изпускащите устройства и качество на атмосферния 

въздух 
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За оползотворяването на получения биогаз е предвиден когенератор с инсталирана мощност 

от 100 kWe. Изпускащото устройство към когенератора ще има височина от 10 м над нивото 

на терена.  

Изпусканите емисии отговарят на българското законодателство и изискванията на 

регламент „EU TA-Luft“ относно техническите инструкции за контрол на качеството на 

въздуха" на Федерална Република Германия.  

 

 

 

Дата: 16/8/2022 г.       

    Съставил: инж. Петър Кисьов 

 


