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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми нис те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од ите  
     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., изм. и доп. ДВ бр. 

94 от 30 ноември 2012г.) 
 

 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  

 

 „Изграждане на оранжерия по европейска програма на ДФЗ” в ПИ 012089, м. „Дърмата” в 

землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „ЕЛИТАГРО” 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., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.) 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., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 ноеври 2012 г.) 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., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.).  

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 

 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС): 

 Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на оранжерия в ПИ 012089, м. 

„Дърмата” в землището на с. Вертрен дол, общ. Септември,  с цел производство на оранжерийни 

зеленчуци, което се явява и като разширение на съществуваща оранжерия в съседен имот № 

012090, собственост на възложителя „Елитагро” ООД. 

 За обезпечаване нуждите от вода на оранжерията ще се използва съществуващ сондаж, за 

който има издадено разрешително за водовземане № 31520116/07.04.2009 г. от БДУВ ИБР – 

Пловдив с разпределение на разрешеното водно количество, както следва: 

- с цел напояване до 68 400 м
3
 годишно; 

- други цели до 3 600 м
3
 годишно. 

 За отоплението на оранжерията се предвижда изграждането на 3 /три/ броя котли за 

твърдо горене, с входяща номинална топлинна мощност по 2 MW, като максималния часов 

разход на всеки един котел ще е 830 кг. дърва. За всеки котел ще се монтира прахоуловител на 
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изхода на димните газове, които се изхвърлят чрез димосмукателен вентилатор и стоманен 

комин с височина минимум 15 м. 

 Не се налага изграждане на нова инфраструктура. Ще бъдат използвани съществуващи 

път, електропровод и газопровод.  

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, 

буква „а” на Закона за опазване на околната среда (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.  

Уведомяваме Ви, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта 

на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за 

управление на речните басейни в Източнобеломорския район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с 

полученото становище, при по-нататъшното процедиране по реда на глава шеста от ЗООС 

възложителят следва да има предвид и да съобрази, че инвестиционното предложение е 

допустимо, от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната страна, при 

спазване на следните условия: 

• Спазване изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г. (Спазване на Добрите земеделски 

практики за торене. 

• Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, 

чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използване за поливни нужди с цел 

създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за 

напояване. 

• Да се съгласуват нужните количества вода за напояване съгласно издаденото 

разрешително с цел напояване с ИБР Пловдив. 

 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 Септеври и Кметство Ветрен дол 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. 

3. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес по 

чл. 6, ал. 1 е необходимо: 

§ Вие да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 2 чрез 

поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг подходящ начин за най-малко 

14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица.  

§ Не по - късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да представите 

копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 на Община 

Септември  и Кметство Ветрен дол за Вашето инвестиционно намерение.  

В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 

4, т. 5 на ЗООС, Вие трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е бил 

проявен и да представите документи доказващи извършените уведомления от Община 

Септември и Кметство Ветрен дол. 

Обръщаме внимание на Община Септември и Кметство Ветрен дол, предвид 

изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на 
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информацията по приложение № 2 да осигурят обществен достъп до същата за най-малко 14 

дни като поставят съобщение на интернет страницата (ако има такава) и/или обществено 

достъпно място в сградата на общината за изразяване на становища от заинтересувани лица. В 

срок до 3 дни от изтичане на определения срок Община Септември и Кметство Ветрен дол, 

изпращат служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване 

на РИОСВ-Пазарджик. 

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

Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за 

биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) 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. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 

г.). 

ИП е за разширение на съществуваща оранжерия, находяща се в ПИ № 012090. Същият 

имот граничи с ПИ № 012089, който е обект на ИП. 

Имотът, обект на ИП, не попада в защитени зони от Националната екологична 

мрежа/НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие и в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

      ИП e дипустимо 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 за ОС, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност 

да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 

2000”, поради следните мотиви:   

•  Имотът, в който ще се изгради оранжерията, отстои на 4 км северо-източно от най-

близката защитена зона - BG0001386 „Яденица”, поради което не се очаква отрицателно 

въздействие върху зоната; 

•   Инвестиционното предложение е с такова естество и местоположение, че няма да 

доведе до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове 

от защитени зони; 

  •   При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху 

защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”. 

               

  Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено до Община Септември, 

Кметство Ввтрен дил и БДУВ – Пловдивласувал:                                                                            

Изготвил: 

инж. Ант. Горчева, директор на дирекция  ПД                    В. Ничева, мл. експерт в дирекция ПД                                                              


