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Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредба за 

ОВОС/(ПМС №59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302,                              
ДВ бр. 3/2006г.) 

 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпили инвестиционни предложения: 
1.  "Предприятие за разфасовки и месни полуфабрикати от нераздробени бели и 

червени меса, с капацитет до 5т/ден" в имот № 482004, м. "Алъ Пара", землище на с. 
Ветрен дол1 общ. Септември, обл. Пазарджик; 

2. Изграждане на подземен електропровод и водопровод, захранващи имот № 
482004 "Предприятие за разфасовки и месни полуфабрикати от нераздробени бели и 
червени меса, с капацитет до 5т/ден" 
 
с възложител: "ФЕНИКС МИЙТ" ООД 
 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 
горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния 
орган  по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната 
среда /ЗООС/(ДВ бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г.) и чл.4, ал.1 на Наредбата 
за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
/Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС 
№302/2005г., ДВ бр.3/2006г.) и чл.10, ал.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 
(Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., приета с ПМС № 201 от 
31.08.2007г.).  

Във връзка с това възложитея е информиран писмено за следното: 
І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда:  
Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 (т. 10, 

буква „н”) от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с 
решение е Директорът на РИОСВ-Пазарджик.  

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

 Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за 
биологичното разнообразие (ЗРБ) и чл. 2 от Наредба 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). 

Инвестиционното предложение е допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата 
за ОС. 

На основание чл.15 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е 
извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите 
на чл. 16 от Наредбата , при което е установено, че инвестиционното предложение 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху  защитени 
зони от мрежата „НАТУРА 2000”, поради следните мотиви: 

· Площадката на инвестиционното предложение НЕ ПОПАДА в 
границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и защитени 
територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) 
и отстои: 

-  на около 3.200 км от защитена зона "Яденица" с код BG 0001386 за 
опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна; 

- на около 5.800 км от защитена зона "Рибарници Звъничево" с код BG 
0002057 за опазване на дивите птици. 

· Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма 
да доведе до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и 
местообитания на видове-предмет на опазване в защитени зони. 

· Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, при 
което няма да окажат отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от 
мрежата „НАТУРА 2000”. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 
Септември и кметство с. Ветрен дол. 


