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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 постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  
 

"Реконструкция на съществуващата бойлерна система чрез организиране на вторичен 
Ранкин цикъл за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия" на 
Площадка 1 в имот № 000422, в землището на с. Братаница и Площадка 2 в имот № 
079001, в землището на с. Мокрище и с. Звъничево    
с възложител: "ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ" АД 

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 е промяна и разширение по смисъла на т. 38 от 

Приложение 1 на ЗООС, което самостоятелно попада в т. 2 на същото Приложение и 
съгласно чл. 92, т. 1 от ЗООС и  подлежи  задължително на Оценка на въздействието 
върху околната среда (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). Отстои на не по-малко от 290 м от защитена зона "Река Марица" с 
код BG 0000578 за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от 
Министерски съвет с Решение                  № 122/2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.) 
и на не по-малко от 260 м  от защитена зона "Рибарници Звъничево" с 
код BG 0002069 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-
803/04.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 
106/2008г.); 

· 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”. 

ІІІ. По отношение на изискванията на глава седем на Закона за опазване 
на околната среда (ЗООС): 
Изграждането и експлоатацията на инсталацията  за комбинирано  производство на 
електрическа и топлинна енергия се разрешава след издаване на комплексно 
разрешително по смисъла на глава седма, раздел  ІІ  на ЗООС, тъй като дейността 
попада в обхвата на Приложение № 4 (т. 1.1) от от същия Закон. Компетентен орган 
за неговото издаване е Изпълнителния директор на ИАОС. 

Комплексното разрешително по чл. 117 на ЗООС е задължително за издаване 
на разрешение за строеж. Изключение се допуска за инсталациите и съоръженията, за 
които е завършила процедурата по ОВОС с решение, потвърждаващо прилагането на 
най-добрите налични техники, в съответствие с чл. 99а на ЗООС. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 
Пазарджик. 


