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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:  

  „Разширение на съществуващо предприятие за преработка на сурово краве мляко и 

производство на кисело мляко и сирене, чрез изграждане на ново котелно помещение и 

въвеждане в експлоатация на нов котел“ в парцел VIII-175, кв. 19 по регулационния план  на 

с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик 

  

 

с възложител: „ИНТЕР-Д“ 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 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 ново котелно 

помещение, с цел извеждане от експлоатация на съществуващ котел и въвеждане в 

експлоатация на нов котел. Новото котелно помещение ще се изгради на площ от 56 кв.м., 

чрез полагане на железобетонен фундамент, метални колони, захванати за фундамента, 

които ще поддържат стените от сандвич-панели, свързани в метална ферма с покривната 

стоманена конструкция. Предвижда се и изграждане на ново коминно тяло, изцяло 

конструирано от заварени метални листове и с височина от кота 0 /нула/ на земната 

повърхност на 12 метра. Ще бъдат изградени подвеждащи тръбопроводи свързващи сега 

съществуващата инсталация с новия котел. 
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Новият водогреен котел ще е с номинална топлинна мощност от 244 kW/h, с работно 

налягане от 0,05 MPa и използвано гориво дърва и пелети. Котелът ще е с режим на работа 1 

час сутрин и 1 час след обед. Генерираната топлина, както и използването на остатъчната 

топлина в него, са достатъчни и позволяват да не се поддържа непрекъснат горивен процес, 

за осигуряване на топла вода във връзка с технологичния процес по пастюризация на 

суровото мляко и поддържане на хигиена в цеха. 

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа 

инфраструктура. Не се предвижда изменение на ВиК мрежата, нито количеството вода 

използвано за дейността (запълване на работен обем вода в инсталацията). 

Единствено в имота ще бъдат подведени нови тръби за топла и студена вода в 

съществуващата система за циркулация за свързване на новият котел.  

Реализацията на ИП не води до промяна във вида на образуваните отпадъци, нито до 

промяна във вида, качеството и количеството на формираните, от дейността, отпадъчни 

води.  

Така заявено ИП представлява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което 

самостоятелно попада в обхвата на т. 3, буква „а” от Приложение 2 на Закона за опазване на 

околната среда (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. 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. 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 Брацигово, Кметство Козарско 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 Брацигово, Кметство Козарско. 

Обръщаме внимание на Община Брацигово, Кметство Козарско, предвид 

изискванията на чл. 6, ал. 9 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 Брацигово, Кметство Козарско, 

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): 

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. 

изменение ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г.) 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 
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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.). 

Имотът, обект на ИП, не попада в граници на защитени зони от мрежата НАТУРА 

2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени 

територии по смисъла на чл. 5 на Закона за защитените територии. Имотът отстои на 

повече от 430 м от най-близко разположената защитена зона BG0002057 „Бесапарски 

ридове”. 

 

 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община 

Брацигово и Кметство Козарско 
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