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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 постъпили уведомления за инвестиционни  

предложения:  

1. „Оборудване на лаборатория за разработване на готови лекарствени средства за 

ветеринарната практика“, в УПИ І-3480, кв 164 по плана на гр. Пещера (на 

съществуваща площадка ГЛС), общ. Пещера, обл. Пазарджик, с вх. № ПД-01-

3918/17.10.2016 г. 

 2. „Изграждане на филтрационно отделение и монтиране на силози на производствената 

площадка на Биовет АД“, в УПИ ІІ-ЗМП, кв. 132 по плана на гр. Пещера, общ. 

Пещера, обл. Пазарджик, с вх. № ПД-01-3919/17.10.2016 г. 

 

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): 
Във връзка с основната дейност на „Биовет“ АД, гр. Пещера с цел създаване на 

лаборатория за разработване на готови лекарствени средства и изграждане на филтрационно 

отделение, монтиране на 2 силоза са депозирани две уведомления: 

1. ИП „Оборудване на лаборатория за разработване на готови лекарствени средства за 

ветеринарната практика“, в УПИ І-3480, кв 164 по плана на гр. Пещера (на съществуваща 

площадка ГЛС), общ. Пещера, обл. Пазарджик включва създаване на лаборатория за научно 

развойна дейност на съществуваща промишлена площадка ГЛС с цел разработване на нови 

готови лекарствени средства за ветеринарната практика и последващото им внедряване в 

производството. 

В лабораторията ще могат да се извършват всички основни процеси, извършвани при 

реалното производство, включително: смесване, стерилна микрофилтрация, формулиране, 

пълнене, лиофилизация. 
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Водоснабдяването на лабораторията ще се извършва от съществуващата собствена 

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

повърхностни и подземни води. За нуждите на лабораторията не се налага усвояване на нови 

водоизточници или увеличаване на разрешените водни количества. 

Отпадъчните води ще се отвеждат в битово-фекалната и производствена канализация, 

която е изградена на площадката и е свързана с ПСОВ. 

В лабораторията ще се използват активни субстанции и разтворители, които се 

употребяват и при производствената дейност на площадка ГЛС. 

2. ИП за „Изграждане на филтрационно отделение и монтиране на силози на 

производствената площадка на Биовет АД“, в УПИ ІІ-ЗМП, кв. 132 по плана на гр. Пещера, 

общ. Пещера, обл. Пазарджик включващо изграждане на филтрационно отделение на мястото 

на склад № 58 да съхранява суровини, спомагателни материали, междинни и крайни продукти 

(от приложената схема), в което ще се извършва междинен етап от обработката на 

ферментационна течност при производството на фуражни добавки. Новия етап от обработката 

ще бъде филтрация на ферментационната течност. В резултат на това ще бъдат отделени 

всички разтворими вещества останали от ферментацията. Получената при филтрацията влажна 

биомаса ще се събира в контейнер, разположен под филтър-пресата, от където ще се 

транспортира в съд (сборник) за ресуспендиране с вода, снабдена 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 (Анхидро 1 или ИВК) за получаване на 

крайния продукт. Филтър пресата ще има капацитет 70 m
3
 ферменттационна течност на ден. На 

площадката ще бъдат изградени 2 силозни системи за съхранение на насипни суровини 

използвани като пълнители (брашна, трици, креда, перлит и др.)при производството на 

фуражни добавки. 

Водоснабдяването на филтрационното отделение ще се извършва от съществуващата 

собствена водопроводна мрежа на Биовет АД. Предприятието има разрешителни за 

водовземане от повърхностни и подземни води. За нуждите на лабораторията не се налага 

усвояване на нови водоизточници или увеличаване на разрешените водни количества. 

При филтрацията ще се образуват около 80 m
3
/ден отпадъчни води, които ще се 

отвеждат към производствената канализация и след това в ПСОВ. 

Дейността филтрация не е нова за площадката и не е свързана с употреба на опасни 

вещества. 

Производствените площадки, на които ще се осъществят изброените промени, се 

намират в УПИ ІІ ЗМП, кв. 132 по плана на гр. Пещера, обл. Пазарджик и УПИ І-3480, кв 164 

по плана на гр. Пещера (на съществуваща площадка ГЛС), общ. Пещера, обл. Пазарджик. Двете 

производствени площадки попадат в урбанизирана градска зона. 

Описаните уведомления са входирани по едно и също време, от едно и също 

юридическо лице и двете ИП са свързани с основната дейност на „Биовет“ АД, гр. Пещера. 

Имайки предвид, че процедурата по ОВОС има цялостен характер, ИП се разглеждат 

съвместно, особено когато те са свързани, следват едно от друго, или тяхното въздействие 

върху околната среда се припокрива. Предвид това и на основание чл. 82, ал. 3 на ЗООС, 

заявените от Вас две ИП трябва да се разглеждат цялостно, като свързани с основния предмет 

на оценката. 

Във връзка с гореизложеното и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, считаме за 

целесъобразно провеждането на една обединена процедура по преценяване на необходимостта 

от ОВОС, включваща описаните конкретни дейности на двете площадки на дружеството. 

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 
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оценката следва да цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които са 

свързани с основното намерение.  

В информацията по приложение 2 по-подробно да разгледате в т. Очаквани 

количества отпадъчни води – информация относно предполагаемото количество и състав на 

отпадъчните води от лабораторията и филтрацията, както и информация за състоянието на 

ПСОВ (органичното и хидравлично натоварване спрямо оразмерителните параметри и 

капацитета и на вход) и да представите: 

1.1. Информация за вида и количествата на опасните химични вещества и смеси, които 

ще се употребяват и съхраняват на площадка ГЛС в гр. Пещера. 

1.2. Заключенията от доклад от извършената класификация на 

предприятието/съоръжението, съгласно чл. 103, ал. 1 ЗООС, съгласно изискванията 

на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества 

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

1.3. Доклад по чл. 7, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на последствията от тях, който да е изготвен в 

съответствие с изискванията на чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от същата наредба за планираните 

изменения на основната площадка в гр. Пещера (изграждане на филтрационно 

отделение за обработка на ферментационна течност при производство на фуражни 

добавки). 

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

чл. 6, ал. 1 е необходимо: 

2.1 Вие самостоятелно 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. След изтичане на 14 

дневния срок на извършеният от Вас достъп до Приложение 2 да информирате РИОСВ-

Пазарджик за резултата от обществения достъп, в т.ч. и начина на осигуряване на достъпа до 

информацията по приложение № 2. 

 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.    

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

ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да представите документ (вх. номер) доказващ внасянето на 

информацията по Приложение 2 в Община Пещера. 

 

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

„Комплексни разрешителни”: 
 След приключване на задълженията Ви по Глава шеста от ЗООС, посочени в точка І от 

настоящото писмо, следва да уведомите Министерство на околната среда и водите и 

Изпълнителна агенция по околна среда за планирана промяна в работата на инсталацията по 

реда на чл. 125, ал. 1, т. 1 от Глава седма, Раздел ІІ на ЗООС.  

 

ІІІ. 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 

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. 94 от 30 Ноември 2012 г.). 

Инвестиционното предложение ще бъде осъществено в основната производствена 

площадка на „Биовет” АД в гр. Пещера и площадка „Готови лекарствени средства”, 

разположена в съществуващата производствена площадка на „Биовет” АД.  

Площадките на ИП НЕ ПОПАДАТ 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 
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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 1.6 km. При монтирането и функционирането на оборудването в лабораторията 

не се очаква да има пряко или косвено значително отрицателно въздействие върху близките 

защитени зони. При работата на филтрационното отделение не се очаква да има пряко или 

косвено значително отрицателно въздействие върху близките защитени зони. 

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пещера 
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