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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 инсталация за производство на фармацевтични продукти и 

фуражни добавки”, в поземлен имот с идентификатор 56277.503.283, по кадастралната карта на 

гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „БИОВЕТ” АД 

 

 

 

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. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 

22.12.2015 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. 12 от 12 февруари 2016 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): 
Съгласно представената от Вас информация, ИП предвижда разширение на дейността на 

„Биовет“ АД, чрез изграждане на нова инсталация за производство на фармацевтични продукти 

и фуражни добавки, състояща се от: 

- ферментационен цех 

- цех за обработка на ферментационната течност 

- цех за химическо очистване 

- въздушно компресорен цех  

- оборотен цикъл за охлаждаща вода 

- складови стопанства за суровини, материали и междинни продукти. 

Инвестиционното намерение ще се реализира върху поземлен имот с идентификатор 

56277.503.283 в местността „Широки ливади“ по кадастрална карта на гр. Пещера, общ. 

Пещера, обл. Пазарджик, с обща площ 35 261 м
2
. 

Основните  процеси, които ще се извършват в инсталацията са ферментация, филтрация, 

сушене, химическо очистване. 
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Процесът ферментация включва следните дейности: 

- Подготовка и стерилизация на хранителна среда. 

- Посявка на чиста култура микроорганизми върху стерилна хранителна среда. 

- Дълбочинно култивиране на микроорганизми /ферментация/. 

След прекратяване на ферментацията получената ферментационна течност трябва да 

бъде обработена с цел подготовката и за формулиране на крайните продукти. 

При производството на фуражни добавки, ферментационната течност трябва да бъде 

изсушена. Преди сушенето ще премине етап на филтрация,  при който заедно с водата се 

отделят всички разтворени в нея и ненужни вещества, остатъци от ферментацията. 

Филтрацията ще се извършва на камерна филтър преса. Сушенето на получената биомаса се 

извършва на лентова сушилня или на разпрашителна сушилня. Избора на метод на сушене 

зависи от характеристиките на биомасата. Във връзка с това ще бъдат обособени два участъка за 

обработка на ферментационна течност. 

В участък филтрация и сушене получената при филтрацията биомаса се подава директно 

към лентова сушилня. 

В участък  филтрация и ресуспендиране, получената при филтрацията влажна биомаса, 

ще се събира в контейнер, разположен под филтър – пресата, откъдето ще се транспортира в съд 

/сборник/ за ресуспендиране с вода, снабден с разбъркваща система, система за индиректно 

подгряване, охлаждане и поддържане на температурата и свързан с помпа – хомогенизатор, 

последван от колоидна мелница за допълнително диспергиране. Към получената хомогенна 

водна суспензия от мицелна биомаса, ще се  добавят неутрални пълнители като силициев 

диоксид,  карбонатен пълнител и др.  Тази суспензия ще се подава за сушене и гранулиране на 

разпрашителна сушилня за получаване на крайния продукт. 

В цеха за химическо очистване се извършват процесите филтрация, екстракция, синтез и 

сушене. 

Процесите филтрация и екстракция са свързани с извличане на активно вещество 

синтезирано от щам продуцентите при процес ферментация. 

При процес синтез извлеченото вещество участва в химични реакции при, които се 

синтезира активна субстанция. 

Получените при синтеза активни субстанции се изсушават. Получения сух продукт може 

да бъде използван от други инсталации за формулирането на различни фармацевтични 

продукти. 

Водоснабдяването на инсталацията ще се извършва от съществуващата собствена 

водопроводна мрежа на Биовет АД. Предприятието има разрешителни за водовземане от 

повърхностни и подземни води.  

Основните количества отпадъчни води ще се формират при изпълнение на процесите 

филтрация, екстракция и синтез. Отпадъчните води ще се отвеждат и третират в 

пречиствателна станция на дружеството, намираща се в м. „Дъбовник“. 

Площадката на ИП се намира в непосредствена близост до съществуващото предприятие 

с нисък рисков потенциал (ПСНРП) - „Основна площадка“, гр. Пещера, ул. „П. Раков“ № 39, с 

оператор „Биовет“ АД; 

В предприятието, предмет на ИП, ще има налични опасни вещества в количества, които 

надвишават 2% от праговите количества, посочени в колона 2 на част 1 и колона 2 на част 2 на 

Приложение 3 на ЗООС; 

Площадката на ИП попада в зоните на въздействие/поражения при евентуална голяма 

авария на ПСНРП - „Основна площадка“, гр. Пещера, ул. „П. Раков“ № 39, с оператор „Биовет“ 

АД; 

ИП ще се реализира на площадка, която е съседна на съществуващо ПСНРП, поради 

което новото предприятие може да бъде източник на или да увеличи риска или последствията 

от голяма авария и да предизвика ефект на доминото; 

Възложителят на ИП и операторът на съществуващото ПСНРП - „Основна площадка“, 

гр. Пещера е едно и също юридическо лице. 

Така заявеното предложение, описано по-горе, следва да се счита за разширение на 

основната дейност на дружеството, по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 и т. 38 от Приложение 
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№ 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което самостоятелно достига 

критериите на т. 10 „д“ от Приложение № 1 на ЗООС и подлежи на задължителна оценка 

за въздействието върху околната среда (ОВОС). Компетентен орган за произнасяне с 

решение по ОВОС е Директорът на РИОСВ-Пазарджик.    

Обръщаме Ви внимание, че в съответствие с чл. 82 ал. 3 на ЗООС, в оценката на 

инвестиционното предложение следва да се включат всички дейности, свързани с неговото 

осъществяване.        

Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане процедурата по 

ОВОС, са: 

1. Да актуализирате уведомлението по чл. 103, ал. 2 на ЗООС за класификация на ПСНРП - 

„Основна площадка“, гр. Пещера, за което е издадено становището по чл. 106, ал. 6 от 

ЗООС, с изх. № УК-96/22.04.2016, и да подадете актуализирано уведомление за 

класификация на предприятието/съоръжението, в което се съдържа подробно описание 

на планираните изменения/разширения и заключения от извършено преразглеждане по 

чл. 7, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г.). Актуализираното 

уведомление за класификация  да се подаде в сроковете и по реда, определени в чл. 4, ал. 

4, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (изм. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.). 

2. Да възложите изготвяне на задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС в 

неговата цялост и всички свързани с изграждането и експлоатацията му обекти и/или 

дейности, което да бъде съобразено с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за 

ОВОС. 

3. Да проведете задължително консултации по заданието с РИОСВ-Пзарджик, като 

препоръчваме да проведете консултации с Басейнова дирекция – Източнобеломорски 

район с център гр. Пловдив, с други специализирани ведомства и засегната 

общественост. Във връзка с чл. 10, ал. 7 от Наредбата за ОВОС трябва да проведете 

консултации и със специализираните компетентни органи на Министерство на 

здравеопазването (РЗИ-Пазарджик), относно съдържанието, обхвата на оценката на 

здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве и 

кумулативния ефект, имайки предвид близостта на гр. Пещера. 

4. Да възложите изготвянето на доклад за ОВОС на колектив от експерти с ръководител, 

които притежават образователно-квалификационна степен „магистър” и удовлетворяват 

изискванията на чл. 83 на ЗООС. Изготвянето на доклада за ОВОС трябва да е в 

съответствие със заданието, в което е отразена информацията от всички проведени 

консултации и изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС.  

5. Да представите информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС, като приложение 

към документите, определени по съответната процедура по Глава 6, Раздел III на ЗООС, 

като приложение към доклада за ОВОС по чл. 96, ал. 1 на ЗООС. Обхватът и 

съдържанието на информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС са определени в 

Раздел II на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.). 

6. Да внесете изготвения доклад за ОВОС в РИОСВ-Пазарджик за оценка на качеството 

му. При внасянето на доклада, следва да представите документ за платена такса в размер 

на 1 500 лв. на основание чл. 1, ал. 2, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в 

системата на МОСВ (ПМС № 136/13.05.2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 2016 г.). 

Посочената сума може да се плати по банков път по сметка на РИОСВ-гр. Пазарджик, 

ОББ-АД гр. Пазарджик, BIC код UBBS BGSF, IBAN BG33UBBS80023106210003. 
 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР):  
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното 

разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 
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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., посл. изм. ДВ. 

бр. 58 от 26.07.2016 г.). 

Инвестиционното предложение ще бъде осъществено в имот с № 56277.503.283 по 

кадастралната карта на гр. Пещера. Площадката на ИП 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 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.), от която отстои на не по-малко от 1.44 km. 

ІІІ. По отношение на оценката на допустимостта на инвестиционното предложение 

спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за 

управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ на ИБР): 

1. Местоположение 

ИП според информацията в представената скица на поземлен имот, попада във 

водосбора на повърхностно водно тяло „Стара река от река Дериндере до град Пещера“ с код  

BG3МА700R146. Във водните тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, 

т. 5 от ЗВ, като местоположението на ИП не попада в зона за защита на водите включена в 

Раздел 3, точка 5.1 от ПУРБ на ИБР. 

ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 

3, на ПУРБ на ИБР. 

 ИП попада в рамките на подземно водно тяло „Пукнатинни води – Пещера - Доспат“ с 

код BG3G0000PgN020. Не попада в Нитратно уязвима зона. 

ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ и в неговия обсег няма водоизточници за 

питейно-битово водоснабдяване. 

2. Състояние и цели за опазване на околната среда 

Повърхностно водно тяло с код BG3МА700R146 е определено като водно тяло с добро 

екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за 

конкретното повърхностно водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел ІІІ на ЗВ) е 

запазване на доброто химично и добро екологично състояние. 

Съгласно Раздел 4, точки 2.1 и 2.2 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код 

BG3G0000PgN020 е в добро химично състояние.  Целта за конкретното водно тяло е запазване 

на  доброто химично състояние. 

3. Предвидени мерки в ПУРБ:  

Мерките за постигане на целите за опазване на водните тела са описани в приложенията 

към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като няма предвидени забрани и ограничения за дейностите на 

конкретното ИП. 

Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на 

ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия: 

3.1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от 

дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 

3.2. Ползването на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води 

подлежи на разрешителен режим. 

3.3. Да се предвиди подходящо пречиствателно съоръжение за производствените 

отпадъчни води с параметри гарантиращи постигането на индивидуалните 

емисионни ограничения, които не пречат на целите за добро състояние. 

3.4. Да не се допуска заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, които 

не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения. 

3.5. Да се поддържа постоянно пречиствателното съоръжение в нормално 

експлоатационно състояние. 
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4. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на този вид ИП 

В закона за водите няма предвидени забрани и ограничения, предвидени за изграждане 

на нова инсталация за производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки.  

5. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП 

БДИБР Пловдив за района на ИП, в близост до обекта има издадено едно разрешително 

за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. 

6. Информация за свободни водни ресурси в частта от подземното водно тяло, от 

което се предвижда водовземане 

ИП не предвижда ново водовземане от подземни води. Подземното водно тяло с код 

BG3G0000PgN020 е в добро количествено състояние. 

7. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните 

екосистеми 

Във връзка с гореизложеното, реализацията на ИП за „Изграждане на нова инсталация за 

производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки“ има вероятност да окаже 

значимо негативно въздействие върху водните тела. 

ІV. По отношение изискванията на Глава седма, раздел втори на ЗООС –

„Комплексни разрешителни”: 
Инсталацията за производство на фармацевтични продукти, включително междинни 

продукти попада в т. 4.5 от Приложение № 4 на ЗООС и изграждането и експлоатацията се 

разрешава след издаване на комплексно разрешително (КР) съгласно разпоредбите на ЗООС.  

След приключване на процедурите по реда на Глава шеста, Раздел ІІІ  на ЗООС, 

възложителят следва да подаде в ИАОС заявление за издаване на КР по реда на чл.117, ал.1 от 

ЗООС.  

 Информираме Ви, че съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗООС, комплексното разрешително по 

чл. 117 от същия закон е задължително за издаване на разрешение за строеж. Изключение се 

допуска за инсталации и съоръжения, за които е завършила процедура по ОВОС с решение, 

потвърждаващо прилагането на най-добрите налични техники, в съответствие с чл. 99а от 

ЗООС. 

Съгласно чл. 10, ал. 6 от Наредбата за ОВОС при консултациите по чл. 10, ал. 5 от 

същата наредба възложителят писмено заявява намерението си към доклада за ОВОС да се 

приложи оценката по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС, която да се разработи поотделно за съответните 

инсталации по приложение № 4 към ЗООС в съответствие с § 1а от допълнителните 

разпоредби. 

 

 

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

ИАОС, БД ИБР - Пловдив 
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