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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 и модернизация на свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за 

угояване”, в ПИ № 000128 (съставляващ УПИ І-27), м. „Ламбурките“, в землището на с. 

Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

с възложител: ЗП Н* Х* Х* 

 

 

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): 

Представеното от Вас инвестиционно предложение, предвижда разширение и 

модернизация на съществуваща ферма за интензивно отглеждане на свине-майки и прасета за 

угояване, с капацитет до 750 места за отглеждане на свине майки (хале 1) и до 2000 места за 

отглеждане на прасета за угояване (хале 2) в УПИ І-27 „др. животновъдна ферма“ (образуван от 

ПИ № 000128), м. „Ламбурките“, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик, с площ 36.86 дка. 

Планираното разширение включва увеличаване на производствения капацитет на 

фермата чрез:  

 увеличаване на местата за отглеждане на свине майки в съществуващото хале 1 от 750 

на 1000; 

 увеличаване на местата за отглеждане на прасета за угояване (над 30 кг) в 

съществуващото хале 2 от 2000 до 2640; 

 изграждане на две нови халета за отглеждане на прасета за угояване (хале 3 и хале 4), 

mailto:riewpz@riewpz.org


 гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4  
Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org,, web: http://www.riewpz.org   

 

2 
 

всяко от които с капацитет 4400 места. 

След планираните промени капацитетът на фермата ще се увеличи на 1000 места за 

отглеждане на свине майки и 11440 места за отглеждане на прасета за угояване. 

На площадката се предвижда монтиране на дизелов агрегат, който ще се включва само в 

авариен режим при спряно електрозахранване. 

Водоснабдяването за питейно-битови нужди ще се извърши от съществуващ 

водопровод. Необходимото количество вода за промишлени цели – поене и охлаждане на 

животните ще се извърши от сондажен кладенец в ПИ № 000128, за който има проведена 

процедура по реда на глава шеста от ЗООС. 

Отпадъците, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се 

съхраняват и управляват съгласно регламентираните нормативни изисквания за дейности с 

отпадъци. 

Представена е информация за вида и количеството на опасните вещества и капацитета 

на съоръженията, в които се очаква те да са налични и заключенията от доклада от извършена 

класификация съгласно чл. 103, ал. 1 на ЗООС. Класификацията е извършена в съответствие с 

критериите на Приложение 3 на ЗООС. Съгласно представената информация и извършената 

класификация, обектът предмет на ИП, не се класифицира като предприятие/съоръжение с 

нисък или висок рисков потенциал.  

Така заявеното предложение, описано по-горе, следва да се счита за изменение и 

разширение на основната дейност на предприятието, по смисъла на т. 38 от Приложение 

№ 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което самостоятелно достига 

критериите на т. 21, буква „б” и  буква „в” от Приложение № 1 на ЗООС и подлежи на 

задължителна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 94, ал. 

2, компетентен орган за издаване на решението по ОВОС е директорът на РИОСВ-Пазарджик. 

Обръщаме Ви внимание, че в съответствие с чл. 82 ал. 2 на ЗООС, в оценката на 

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

осъществяване.        

Указания за следващите действия, които следва да предприемете за извършване на 

процедурата по ОВОС: 

1. Да  възложите изготвянето на задание за обхват на ОВОС по чл. 95, ал. 2 ЗООС, 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. 

2. Да проведете задължително консултации по изработеното заданието с РИОСВ-

Пазарджик съгласно чл. 10, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, 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 с РЗИ - Пазарджик, 

относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на 

околната среда и риска за човешкото здраве. 

3. 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 по чл. 10, ал. 3, в което е отразена информацията от всички 

проведени консултации и изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС, като се ползват 

актуални данни, съвременни познания и методи на оценка.  

4. Да внесете изготвения доклад за ОВОС съгласно разпоредбите на чл. 12 от Наредбата 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 
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№ 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-Пазарджик, ОББ-АД гр. Пазарджик, BIC код 

UBBS BGSF, IBAN BG33UBBS80023106210003. 

 

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

„Комплексни разрешителни”: 

Планираното разширение в горецитираното инвестиционно предложение и 

предвижданите дейности за интензивно отглеждане на свине майки и прасета за угояване с 

капацитет до: 1000 места за свине майки и 11400 места за прасета за угояване (в т.ч. 2640 места 

в хале 2, 4400 места в хале 3 и 4400 места в хале 4) представлява инсталация за интензивно 

отглеждане на свине майки и прасета за угояване и попада в обхвата на т. 6.6 буква „б“ и „в“ от 

Приложение 4 на 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. 

 

ІІІ. 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 

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, попада в границите на защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 - 

BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786 

от 29 октомври 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.106/2008 г.) и 

актуализирана със Заповед № РД-78 от 28 януари 2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). Имотът граничи 

със защитена зона BG0000578 „Река Марица“ . 

Имотът, обект на ИП, не попада в границите на защитени територии, съгласно чл. 5 на 

Закона за защитените територии. 

В изпълнение на чл. 39 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната 

степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е 

установено, че настоящото ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви: 

1. Имотът, обект на ИП, е урбанизиран и към момента функционира като животновъдна 

ферма, поради което същият не представлява природно местообитание и 

местообитание на видове предмет на опазване в защитена зона BG0002057 

„Бесапарски ридове”. 

2. Предвид естеството и мащаба на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и 

отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, 

включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, 

възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в 
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защитени зони. 

3. На основание гореизложеното, осъществяването на ИП няма да доведе до: 

     3.1.  пряко или косвено увреждане на популации и местообитания на видове - предмет 

на опазване в защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове”; 

                3.2. нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитена зона BG0002057 

„Бесапарски ридове”; 

                3.3. отрицателно кумулативно въздействие върху защитена зона BG0002057 

„Бесапарски ридове”; 

                3.4.  безпокойство на видове – предмет на опазване в защитена зона BG0002057 

„Бесапарски ридове”. 

 

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

Кметство Синитово, ИАОС 
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