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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 производствени и обслужващи сгради – сгради за селскостопански 

дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди в УПИ I – производствени 

и складови дейности (ПИ с идентификатор 03592.503.1698) кв. 78, по плана на гр. Белово, 

община Белово, област Пазарджик 

 

    с възложител: „ФАРМ ИМПЕКС“ ЕООД  

 

 

 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): 

   Възложителят предвижда изграждане на едноетажни сгради за отглеждане на 800 

кози майки с техните приплоди  в ПИ с идентификатор 03592.503.1698, съставляващ УПИ I-

производствени и складови дейности, кв. 78 по КККР на гр. Белово, общ. Белово с обща площ 

17603.00 м
2
. 

За нуждите на животновъдната ферма ще бъдат изградени 2 обора, 1 доилна и 1 

сеновал. 

Технологичният процес обхваща изграждане на ферма за отглеждане на кози млечно 

направление. Козефермата ще е с капацитет 800 места за отглеждане на кози майки, 

настанени в два еднакви обора –  обор „А“  и обор „Б“, всеки с по 400 места за отглеждане на 

кози млекодайно направление. Двата обора се обслужват от една обща доилна зала с родилни 

боксове и групови боксове за новородени. 

 

Предвижда се отбиване на новородените от майките до 36-48 час след раждането и 

отделно отглеждане на подрастващи до 5 седмици, с цел  да се премине възможно най- бързо 
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на пълно доене, за да се превърне млякото в продукт за продажба. 

Оборският тор ще се изнася от оборите 2 пъти в годината и ще се използва за 

наторяване или ще се продава на специализирана фирма за производство на биогаз. 

Водоснабдяването ще се осъществи от водопровод, преминаващ в близост до имота 

съгласно предварителен договор с „ВиК“ ЕООД гр. Белово. 

  Електрозахранването на фермата ще се осъществи чрез монтиране на нов КРШ пред 

имота, които ще се захранва от трафопост „Гимназия“, подстанция „Белово“. 

Предвижда се изграждане на 3 броя непопивни изгребни ями, където ще бъдат 

отвеждани битовите отпадъчни води от сградите. 
Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на ИП, ще се 

съхраняват и управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО). 

 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. 

Обръщаме Ви внимание, че в информацията за преценяване на необходимостта от 

ОВОС е необходимо да бъдат подробно разгледани следните въпроси: 

Предвиден начин за съхранение на торовия отпадък, в т. ч. вид, капацитет и 

местоположение на съоръжението за съхранение. 

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 Белово и на засегнатото население, чрез средствата за масово осведомяване или по 

друг подходящ начин. Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на 

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 Белово 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 

Белово. 

Обръщаме внимание на Община Белово, 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 Белово, изпращат служебно резултатите от обществения достъп, 

в т.ч. и начина на тяхното осигуряване на РИОСВ-Пазарджик. 

Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 
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93, ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да представите документи (вх. номер) доказващи внасянето на 

приложение 2 в Община Белово. 

 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 (ЗБР) 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.). 

УПИ I – производствени и складови дейности, кв. 78, по плана на гр. Белово, община 

Белово, област Пазарджик (ПИ с идентификатор 03592.503.1698), кв. 78, по плана на гр. 

Белово, община Белово, област Пазарджик, НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от 

мрежата „НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за 

защитените територии. Намира се в близост до защитена зона BG0000578 „Река Марица” за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от 

защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от 

която отстои на не по-малко от 0,123 km. 

 

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община Белово. 
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