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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., посл. 

изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.) 
 

РИОСВ–Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за 

инвестиционно предложение: 

 „Изграждане на обслужваща и стопанска сгради (котелно за навлажняване на тютюн 

и складове)” в УПИ ХХI , бивш стопански двор на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, 

обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: ЕТ „МИТКО АЛЕКСИЕВ“  

 

 

 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/ (приета с ПМС № 59 

от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., посл. изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 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 обслужваща и стопанска 

сгради, представляващи котелно и складово помещения за навлажняване и съхраняване на 

тютюн и други земеделски продукти. Сградите ще се изградят в рамките на УПИ XII, в 

бивш стопански двор на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера с обща площ 5,906 дка.  

 В котелното помещение ще се монтира промишлен парен котел за суха наситена 

пара с максимално работно налягане 1,2 MPa тип SIXSEN 2 000 с паропроизводство 2 000 

кг./час. Пещта на котела ще е инверсна (реверсивен пламък), която ще работи с автоматична 

газова горелка за природен газ. Горивото ще се подава от транспортируемо оборудване под 

налягане – платформа, което не налага изграждане на специално съоръжение за 

съхранението му. На площадката ще се съхранява компресиран газ в 72 бутилки по 150 л. 

всяка, общо 10 800 литра, с плътност0,16 кг./л, с общо тегло 1 792,8 кг.   
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 Горивната инсталация ще е с входяща топлинна мощност 1 514 киловата. Изгорелите 

газове ще се отвеждат чрез стоманен топлоизилиран комин с диаметър 480 мм и височина 

19 м. 

 За реализацията на ИП не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура, 

като за целта ще се използва съществуващи път Ел и ВиК мрежи в района. 

 ИП не е свързано с формиране на отпадъчни води. 

 Отпадъците генерирани при строителството, в незначителни количества, ще се 

съхраняват и управляват съгласно действащите нормативни изисквания за дейност с 

отпадъци. 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 

3, буква „а” 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. 

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 кметовете 

на община Пещера и с. Капитан Димитриево, както и на засегнатото, чрез средствата за 

масово осведомяване и/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. 

Обръщаме внимание на Община Пещера и Кметство Капитан Димитриево, предвид 

последните изменения във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10 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 Пещера и Кметство Капитан Димитриево, 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 (ДВ. бр. 77 

от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 27 от 15 Март 2013 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 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, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.). 

 Площадката, в която ще се осъществи ИП – УПИ XII в бившия стопански двор на 

село Капитан Димитриево, община Пещера, не попада в границите на защитени територии 

по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона 

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

786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и се намира 

в близост до защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения” 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.). 
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 ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС. 
 

Преценката по чл. 15 от Наредбата за ОС - за вероятната степен на въздействие на 

инвестиционното предложение върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, ще бъде 

направена след внасяне на искане за преценяване необходимостта от ОВОС. 

   

 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община Пещера 

и Кметство Капитан Димитриево 
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