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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., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 3 от 5.01.2018 г., в сила 

от 9.01.2018 г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпили уведомления за инвестиционно 

предложение: 

„Оборудване на цех за производство на сирене в УПИ ХI - Стопански двор“, в 

землището на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „БОШНАКОВ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД  

 

 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосочените инвестиционни предложения 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., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 

22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., 

изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 

от 1 Декември 2017г.) 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., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г) 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., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.).  

 

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС): 
Представеното от Вас инвестиционно предложение, включва изграждане на цех за 

производство на сирене с капацитет на входяща суровина 1500 л краве мляко на ден и 

изходяща продукция 200 кг краве сирене на ден. Ще се използва съществуваща стопанска 

сграда с обособени помещения за производствени нужди; хладилна камера за зреене на 

сиренето; хладилна камера за готова продукция; хладилна камера за съхранение на сирене и 

опаковъчно. 

Суроватката от производството ще се използва за храна на телетата от фермата. 

За достъп и обслужване на имота ще се използват съществуващи пътища. Имотът е 

присъединен към съществуващите ел. и ВиК мрежи на с. Паталеница. За обекта е предвидено 

изграждане на водоплътна изгребна яма, в която ще се отвеждат отпадъчните води от 

производството и битово-фекалните. 

Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 7 

буква „в” от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на 
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необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е 

директорът 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. изм. и 

доп. ДВ. бр. 76 от 19 Септември 2017 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)(посл. 

изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.). 

 УПИ ХI-Стопански двор", в землището на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната 

екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в 

границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0001386 „Яденица”, от която имота отстои на не 

по-малко от 5 км. 

ІII. Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на 

процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието на околната среда са: 

1. 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 

Пазарджик, кмета на Кметство Паталеница 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. 4 на ЗООС трябва да представите 

документи, доказващи извършеното уведомление на кмета на Община Пазарджик, кмета на 

Кметство Паталеница и на засегнатото население. 

2. За извършване на преценката е необходимо да представите в РИОСВ-Пазарджик искане 

по образец съгласно Приложение № 6 от Наредбата за ОВОС (последното изменение може 

да бъде свалено от www.riewpz.org/образци на формуляри/ОВОС и екологична оценка/Искане за 

преценяване на необходимостта от ОВОС), към което да приложите един екземпляр от 

подробно разработена  информация в съответствие с Приложение № 2 от Наредбата за 

ОВОС (последното изменение може да бъде свалено от www.riewpz.org/образци на 

формуляри/ОВОС и екологична оценка/Приложение № 2 към чл. 6) на хартиен и електронен 

носител. Предмет на оценката следва да е цялостното  намерение, в т.ч. всички други 

обекти и дейности, които са свързани с основното намерение. 

 

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-2037/23.05.2018 г. 

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

Кметство Паталеница 
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