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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: „Увеличаване капацитета на птицеферма за подрастващи кокошки-
носачки” в поземлен имот с № 135217, землище с. Мало Конаре, община Пазарджик, 
обл. Пазарджик 
 
с възложител: „АРГУС-С” ООД 

 
Приемаме представеното от Вас уведомление за цитираното по-горе 

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. 40, 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. 40, 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 увеличите 
капацитета на изградена и действаща птицеферма за подрастващи кокошки-носачки от 
40 000 бр. на 50 000 бр. (до максималния ѝ капацитет). 

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. 
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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 Пазарджик на кметство с. Мало Конаре 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”: 

Изграждането и 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 

Пазарджик, кметство с. Мало Конаре. 
 

 


