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  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
   Министерство  на  околната  среда  и  водите  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 

 
 

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., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 3/2011г.) 

 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  
предложение: „Промени в работата на инсталациите, касаещи капацитета, произвежданите 
продукти и използваните суровини” разположени на производствена площадка в УПИ ІІ ЗМП, 
кв.132 по плана на гр. Пещера, община Пещера, обл. Пазарджик 

 
с възложител: „БИОВЕТ” АД 
 
 
КОПИЕ: ОБЩИНА ПЕЩЕРА 
         
          
На  Ваше уведомление от 12.07.2012 г. 

 
  

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 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),  чл. 
4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху 
околната среда (Наредба за ОВОС) и чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти 
и инвестиционни предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба 
за ОС). 
 На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 39, ал. 2 от Наредбата за ОС 
Ви уведомяваме за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС):  
Съгласно представената от Вас информация, предвиждате да осъществите промени в 

работата на инсталациите, касаещи капацитета, произвежданите продукти и използваните 
суровини на производствената площадка в УПИ ІІ ЗПМ, кв. 132 по плана на гр. Пещера. 

А именно: 
  Не се очакват промени в общото количество на ферментационната течност, но ще се 

промени ефективността на работата на бактериите във ферментационните процеси, 
което ще доведе до увеличаване на продукта.  

 Във връзка с намерението за производство на нови продукти ще има промени в част от 
суровините. 

 Ще бъде направено разширение на гранулираща сушилня „Глат”.  
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 Ще бъдат изградени две нови инсталации за гранулиране и три нови стандартизационни 
линии. 

 Съществуваща сграда ще бъде преустроена с цел склад за суровини и междинни 
продукти. 

 Ще бъде изградена и нова административна сграда. 
Въз основа на тази информация, намираме, че Вашето инвестиционното предложение 

представлява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС” и подлежи на преценяване 
на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е 
Директорът на РИОСВ - Пазарджик.  

Следващите действия, които трябва да предприемете са: 
1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един 

екземпляр от подробно разработена информация в съответствие с Приложение № 2 от 
Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. Предмет на 
оценката следва да е цялостното  намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които 
са свързани с основното намерение.  

2. Предвид чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е необходимо да уведомите писмено кмета на 
Община Пещера за Вашето инвестиционно намерение, а засегнатото население чрез средствата 
за масово осведомяване или по друг подходящ начин. Към информацията за преценяване, във 
връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да представите 
документи доказващи извършените уведомления и проявения обществен интерес към 
предложението.  

ІІ. По отношение изискванията на Глава седма, раздел втори на ЗООС –
„Комплексни разрешителни”: 

 За експлоатацията на инсталациите, като попадащи в т.4.5 от Приложение 4 на ЗООС е 
издадено комплексно разрешително КР № 28-НО-ИО-А1-ТГ2/2011г.  

След приключване на задълженията Ви по Глава шеста от ЗООС, посочени в точка І. От 
настоящото писмо, да представите информация с обхвата и съдържанието на Приложение 5 от 
Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни в РИОСВ-Пазарджик 
и в Изпълнителна агенция по околната среда. Въз основа на тази информация РИОСВ-
Пазарджик ще извърши оценка по чл. 125, ал. 2 от ЗООС и ще определи приложима процедура 
за нейното разрешаване с условията на издаденото КР. 

ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР):  

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното 
разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.33/2011г..) и чл. 2, ал. 1, т. 1 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) (ДВ, бр.73/2007 г., изм. ДВ, бр.3/2011 г.). 

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

 Площадката на ИП е съществуваща промишлена площадка, която НЕ ПОПАДА в 
границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и защитени територии по 
смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Отстои на не по-малко от 1,7кm от защитена зона BG0001030  
„Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение 
№661/2007 г. (ДВ, бр.85/2007 г.) и BG0002063  „Западни Родопи” за опазване на дивите 
птици, обявена със Заповед №РД835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и 
водите(ДВ, бр.108/2008 г.). 
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 Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до 
пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове от 
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 

Пещера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


