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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: 

„Изграждане на сграда за отглеждане на кокошки носачки“ в поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 56277.3.1135, м. „Войника“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. 

Пазарджик 

 

с възложител: ЕТ „АНГЕЛОВ-ИВАН АНГЕЛОВ“  

 

 

  

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., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.) 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): 
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на нова сграда на мястото на 

две съществуващи халета – сграда № А2 и сграда № А3 в ПИ с идентификатор 56277.3.1135, м. 

„Войника“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера. На тази площадка е разположена инсталация 

за интензивно отглеждане на птици, (включваща 7 производствени сгради – халета), за 

експлоатацията на която е издадено КР  № 388-Н0/2010 г. с оператор „Братя Ангелови“ ООД, 

гр. Пещера. Представен е нотариален акт от 07.02.2019 г. за покупко-продажба на недвижим 

имот (ПИ с идентификатор 56277.3.1135 и сградите построени в него) между „Братя Ангелови“ 

ООД, гр. Пещера и ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов“, както и писмо към ИАОС, с което 

компетентния орган е уведомен за промяна на оператор на издадено КР  № 388-Н0/2010 г. 

До момента всяко от халетата (сграда № А2 и сграда № А3) е с капацитет от по 6 000 

птици. Общо двете сгради са с капацитет на отглеждане 12 000 места за птици. Новото хале ще 
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бъде с капацитет -  32 000 места за отглеждане на птици. Така общият капацитет на 

площадката, ще се промени от 100 000 на 120 000 места за отглеждане на птици. 

Начинът на отглеждане на птиците в новата сграда ще се запази, както до момента – 

свободно отглеждане. В новото хале ще се монтира  оборудването за подаване на вода, храна, 

включването на системата за охлаждане, дневното осветление, изнасянето на яйцата, което 

няма да се различава от досега функциониращото. 

След промяната на технологичното оборудване ще се промени и броя на изпускащите 

устройства. До момента в сграда А2  и А3 има по 6 билни вентилатори. В новото 

производствено хале общият брой вентилатори ще бъде 18.   

Няма да се изгражда нова пътна и техническа инфраструктура, ще се използва 

съществуващата. 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.  

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.). 

Имотът, предмет на ИП, 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 BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на 

дивите птици, включена в списъка от защитени зони, обявена със Заповед № РД-835 от 17 

ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.108 от 19.12.2008 г.) и 

актуализирана със Заповед № РД-890/26 ноември 2013 г. (ДВ бр. 107 от 13 февруари 2013 г.), от 

която отстои на не по-малко от 1,75 км. 

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

„Комплексни разрешителни”: 

 ИП  не представлява нова дейност на площадката, съгласно Приложение № 4 от ЗООС. 

 Представлява промяна в работата на инсталацията, за която е издадено КР и 

предвидените от дружеството промени ще доведат до промяна на поставените условията в 

действащото КР.   

 Следователно, след приключване на задълженията по Глава шеста от ЗООС, 

възложителят е необходимо да уведоми МОСВ за планирана промяна в работата на 

инсталацията по реда на чл. 125, ал. 1, т. 1 от Глава седма, Раздел II на ЗООС. Информацията за 

планирана промяна се подава в МОСВ съгласно Приложение № 5, към чл. 16, ал. 1 от Наредба 

за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (обн. ДВ, бр. 80 от 2009 г.).   

   

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-115-(3)/12.03.2019 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пещера 
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