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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: „Отглеждане на 25 200 бр. птици в съществуваща сграда” в УПИ ХVІІІ-промишлено 

производство на птици, кв. 28 по плана на гр. Пещера, община Пещера, обл. Пазарджик 
 
 

с възложител:            
 

 
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 закупите технологично 
оборудване, да го инсталирате в съществуваща сграда в УПИ ХVІІІ-промишлено производство на птици, 
кв. 28 по плана на гр. Пещера и да го населите с 25 200бр. еднодневни птици, които да 
отглеждате до встъпване в яйценосната им възраст. След приключване на производствения 
цикъл, инсталацията ще се зарежда за следващ такъв. 

Като възложител имате издадено Решение на Директора на РИОСВ – Пазарджик с № 
ПК-53-ПР/2009 г. за „Изграждане и оборудване на птицевъдна ферма, фуражен цех, 
реконструкция на склад за яйца, покупка на сортировъчно-пакетираща машина и изграждане на 
метален навес /склад/ за амбалаж” в УПИ І- -промишлено производство на птици, кв. 28 по плана на гр. 
Пещера. Инсталацията, в цитираното решение, е с максимален капацитет 21 000 бр. 
птици.  

УПИ ХVІІІ-промишлено производство на птици и УПИ І- -промишлено производство на птици, кв. 28 по плана 
на гр. Пещера са съседни. 
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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”: 
Експлоатацията на инсталации, попадащи в т. 6.6, буква „а” от Приложение 4 на ЗООС, 

се разрешава след издаване на комплексно разрешително по смисъла на чл.117.  
За целта след приключване на задълженията Ви по Глава шеста от ЗООС, посочени в 

точка І. от настоящото писмо, е необходимо да подадете заявление за издаване на комплексно 
разрешително в Изпълнителна агенция по околната среда със съдържание и форма Приложение 
№1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС 
238/2009г. попр.ДВ.бр. 97/2009г.) 

 

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.). 

Така внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12 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. 15 октомври 2010 г. посл. 
изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г.). 

Преценката по чл. 15 от Наредбата за ОС - за вероятната степен на въздействие на 
инвестиционното предложение върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, ще бъде 
направена след внасяне на искане за преценяване необходимостта от ОВОС. 

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

    
 


