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Следователно, общото количество торова маса генерирано за 4 месеца от 

горепосочения брой животни е 29 012,64 куб. м. Преизчислено за една година е 

87 037, 92 куб. м торова маса. Разликата между това количество и количеството от 

74 700 куб. м торови маси посочени в годишните доклади по околна среда на 

свинекомплекса се дължи на факта, че не са взети предвид новородените животни. 

Съгласно технологията за отглеждане в комплекса всяка свиня майка извършва 2,5 

опрасвания за 365 дни, средно по 11 прасета, т.е 25 броя прасета от свиня майка за 

година. Умножено по броя на свинете майки, се получава оборота на животните на 

годишна база. 

Броят на животните не е постоянна величина през съответната година с оглед на 

това, че животните се отглеждат циклично на четири месеца. В общия брой животни не се 

включват новородените, за които няма коефициент за изчисляване на торовите маси, в 

Приложение N0 3 на Таблица за „Изчисляване необходим капацитет на съоръженията за 

съхранение на оборски тор, без разделяне на фракции по видове животни", което 

обяснява посочената разликата в изчисленията за генерираните торови маси от една 

свиня за година. 

За 2016 г. и 2017 г. причината за разликата е аналогична. 

За количествата торова маса свинекомплекса в с. Бръшлен има сключени договори 

със земеделски производители за нейното оползотворяване. Всяка година тази маса им се 

предоставя и те я използват за наторяване. 

Всички тези обстоятелства са посочени в Годишните доклади по околна среда 

изготвени от акционерното дружество и предоставени на компетентните органи - РИОСВ - 

Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район", Плевен. 

РУМЕН ПОРОЖАНОВ 

Министър на земеделието, храните и горите 

гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55 
Тел: (+3592) 985 11 199, Факс: (+3592) 981 79 55 
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