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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 постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  

 „Ремонт и подмяна на оборудване в съществуващи сгради“ в ПИ №014072, м. „Войника“ 

по КВС на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „БРАТЯ АНГЕЛОВИ“ 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., 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): 

Във връзка със своята дейност птицеферма за кокошки-носачки, възложителят предвижда 

да извърши ремонт и подмяна на оборудване в съществуващи сгради в ПИ № 014072 по КВС на 

гр. Пещера, общ. Пещера. 

Предвидено е подмяна на технологичното съоръжение за отглеждане на кокошки-носачки с 

ново в сгради А2 и А3, което ще доведе до промяна на капацитета на броя места за отглеждане на 

птиците. Новият капацитет в сграда А2 ще бъде 18 500 места за отглеждане на кокошки-носачки 

а в сграда А3 – 18 500, като монтирането на новите съоръжения ще позволи да се увеличи 

общият капацитет на птиците от 100 000 на 125 000. 

След промяната на технологичното оборудване ще се променят и изпускащите устройства 

на сградите, както следва: 

- В сграда А2 изпускащите устройства са 6 билни вентилатори с максимален дебит на 

газовете 12996 (Nm3/h) за всяко изпускащо устройство, ще се променят на 6 билни 
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вентилатори с дебит на газовете 23000 (Nm3/h) и 3 стенни вентилатори с дебит на газовете 

43000 (Nm3/h); 

- В сграда А3 изпускащите устройства са 6 билни вентилатори с максимален дебит на 

газовете 12996 (Nm3/h) за всяко изпускащо устройство, като ще се променят на 6 билни 

вентилатори с дебит на газовете 23000 (Nm3/h) и 3 стенни вентилатори с дебит на газовете 

43000 (Nm3/h). 

Съгласно представената информация, по време на експлоатация на ИП, не се предвижда 

превишаване на количествата отпадъци описани в КР № 459-Н0/2013 г. 

Не се предвижда промяна в източника на водовземане, както и количествата вода 

необходими на площадката.   

Така заявено инвестиционното предложение, представлява разширение по смисъла на чл. 

93, ал. 1, т. 2, което самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква „д“ 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.  

ІV. По отношение изискванията на Глава седма, раздел втори на ЗООС –

„Комплексни разрешителни”: 
 ИП не представлява нова дейност на площадката, попадаща в приложното поле на  

Приложение № 4 от ЗООС.  

 Представлява промяна в работата на инсталацията, за която е издадено КР № 459-Н0/2013, 

като предвидените от дружеството промени ще доведат до промяна на разписаните условията в 

действащото КР.   

След приключване на процедурите по реда на Глава шеста, Раздел ІІІ  на ЗООС, 

възложителят следва да подаде в ИАОС заявление за издаване на КР по реда на чл.117, ал.1 от 

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 преценяване необходимостта от 

извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) с характер да не се извършва 

ОВОС, 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 искането по Приложение № 6 да 

приложи като отделно самостоятелно приложение и  оценката по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС в един 

екземпляр на хартиен и електронен носител, разработена 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): 

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.). 

Площадката на ИП – имот с № 014072 по КВС на гр. Пещера, не попада в границите на 

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

за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0002063 „Западни 

Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД 835/17.11.2008 г. на Министъра 

на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.), от която отстои на 1,75 km.  

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

Пазарджик, изх. № ПД-01-2081/14.06.2018 г.  

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пещера 
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