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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     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/  (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. 

и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 

11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.,  

бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) 
 

РИОСВ–Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за 

инвестиционно предложение:  

 „Изграждане на нова кравеферма” в УПИ XXIX-723, „за производствена, складова и 

животновъдна дейност“ (образуван от УПИ XXVI-121, „за производствена, складова и 

животновъдна дейност“ – поземлен  имот с идентификатор 56277.2.402), м. „Долна Бялча“ 

по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик 
 

 

с възложител: „БИОГРИЙН ПЕЩЕРА“ EOOД  

 

 

 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 ноември 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 нова ферма, с капацитет 

за отглеждане на общо 250 броя майки с телета им, която ще се разположи в новоизграден 

обор в УПИ XXIX-723, „за производствена, складова и животновъдна дейност“  в м. „Долна 

Бялча“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик. 

 Имотът, предмет на ИП, е образуван от УПИ XXVI-121, „за производствена, 

складова и животновъдна дейност“ (поземлен имот с идентификатор 56277.2.402), за който 

е изготвен проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № 421/09.05.2016 г. на Община 

Пещера.  

 Оборът ще се изгради с олекотена стоманена носеща конструкция, която 

практически ще се отваря изцяло и в горещо време ще има естествено вентилиране 

(охлаждане). Постройката ще е без постоянни плътни надлъжни стени и е сграда от 
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„навесен тип“. Вместо надлъжни стени, те ще са съоръжени със спускащи се завеси (щори) 

от промазан плат, които ще  се затварят в зависимост от скоростта на движение на въздуха и 

от температурата му. Изцяло затворени ще бъдат само късите стени на сградата.  

 Кравите заедно с своите приплоди ще се отглеждат в групови боксове, в които ще се  

включва мястото за лежане и движение, без площта на яслата, технологичните коридори и 

пътеки. Постелята ще се изнася от зоната за почивка един път на 2 месеца с челен товарач, а 

почистването на външната технологична и торова пътека ще е поне 3-4 пъти дневно. По 

свой избор животните ще могат да лежат в боксовете, да се хранят или да пият вода. В 

територията на всяка група, разположена в отделен бокс, те ще имат неограничен достъп до 

хранителната пътека и поилките. 

 По дължина на сградата ще е ситуирана хранителна пътека с ширина 4.10 м. 

Разнасянето на храната ще е механизирано и ще се извършва с фуражораздаващо ремарке. 

На хранителната пътека от страната на груповите боксове ще е монтирана ограничителна 

решетка (преграда) от тръби поцинковани Ф=2˝, регулируема във височина, която позволява 

на животните да имат нормален достъп до фуражите, но не им позволява да излизат на 

самата хранителна пътека. 

 Животните ще се поят с поилки се разпределени по една за всеки бокс, което 

означава, че една поилка ще обслужва средно по 12-13 броя животни. Поилките ще се  с 

вода захранват от новопроектиран водопровод, намиращ се на територията на площадката.  

По този начин се удовлетворяват изискванията на Приложение № 2 към чл. 9, т. 2 и 5, от 

Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 

животновъдните обекти за осигуряване на свободен и постоянен достъп до питейна вода. 

 Торовите маси, които ще се формират от животните, заедно с постелята, ще се 

събират механизирано и се складират в предвидено торище. След престояването им в 

рамките на 4-6 месеца за угниване, същите ще се изнасят извън фермата и ще се използват 

за наторяване. 

 В обекта, предмет на настоящото инвестиционното предложение, е налична пълна 

инфраструктурна обезпеченост, която необусловен  необходимост от изграждането на нова 

такава. 

 Имотът е захранен с вода с качества, отговарящи на изискванията на Наредба № 9 от 

2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 

 Електрозахранването се осъществява от проектираната ел. мрежа в имота. 

 Отпадъчните води в количество от около 100 литра/ден в активния период на 

стопанството, ще се отвеждат в площадкова канализация и оттам в изгребна яма, която ще 

се почиства периодично. 

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

1, буква „д“ 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.  

 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. При прегледа на внесената документация не са открити документи за извършено 

от Вас писмено уведомяване, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС на кмета на 

Община Пещера и засегнатото население, чрез средствата за масово осведомяване или по 

друг подходящ начин. Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на 
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изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да представите документи доказващи 

извършените уведомления. 

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 Пещера 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 Пещера. 

Обръщаме внимание на Община Пещера, предвид изискванията на чл. 6, ал. 10 от 

Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на 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 Пещера изпраща 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): 

Инвестиционното предложение и свързания с него ПУП-ПЗ 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.). 

Площадката на ИП – имот с идентификатор 56277.2.402 по КК на гр. Пещера, НЕ 

ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и защитени 

територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Най-близко 

разположената защитена зона е BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите 

птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и 

водите (ДВ бр. 106/2008 г.), от която отстои на 2.19 km.  

 

 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до кмета на 

Община Пещера 
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