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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., изм. и доп. бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП): 

„Монтиране на втори котел“ в имот с идентификатор 56277.3.1740 (получен от 

обединението на имоти с идентификатори: 56277.3.1311 и 56277.3.1310), м. „Луковица“, в 

землището на гр. Пещера, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „Биовет“ АД 

 

 

 

  

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., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 

Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. 

бр.36 от 3 Май 2019г.) 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., изм. 

и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г.) 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 настоящото инвестиционно предложение (ИП) е изменение на 

инвестиционно предложение: „Изграждане на три инсталации за гранулиране на фуражни 

добавки и фармацевтични продукти, две инсталации за смесване, склад за технически 

материали и разпрашителна сушилня“,  в имоти с идентификатори: 56277.3.1311, 56277.3.1310, 

56277.3.1313, м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, за 
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което е издадено решение № ПК-36-ПР-2018 г. за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС от директора на РИОСВ-Пазарджик, с характер „да не се извършва 

ОВОС“.  

Предложението за изменение включва монтиране на втори котел с мощност 12 тона пара 

на час и топлинна мощност 12 MWh в общо помещение с парен котел с производителност 5 

тона пара на час и топлинна мощност 5 MWh (оценен в решение № ПК-36-ПР/2018 г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС). Помещението е разположено в имот 

с идентификатор 56277.3.1740 (получен от обединението на имоти с идентификатори: 

56277.3.1311 и 56277.3.1310), м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера. Използваното гориво 

за парния котел ще е природен газ, който ще се доставя по тръбопровод. На площадката не се 

предвижда съоръжения за съхранение на природен газ. 

Изпускането на отпадъчните газове ще става чрез самостоятелно изпускащо устройство. 

Предвижда се комина на котела с мощност 12 MWh да бъде с височина 9 м, диаметър 650 мм и 

дебит на отпадъчните газове – 16 000 м3/час. 

По време на експлоатацията ще се използва промишлена вода доставяна от язовир 

„Батак“ (съгласно разрешително № 003418/05.11.2004 г.) и подземни води (съгласно 

разрешително № 31530233/06.12.2011 г.). Доставката на вода ще се извършва от 

съществуващата собствена водопроводна мрежа на „Биовет“ АД, като не се налага усвояване на 

нови водоизточници или увеличаване на разрешените водни количества. 

Всички останали параметри на предложението, за което е издадено Решение № ПК-36-

ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, остават непроменени. 

 

Така заявено ИП представлява разширение или изменение на одобрено инвестиционно 

предложение от Приложение № 2, което самостоятелно попада в обхвата на т. 3, буква „а” от 

Приложение 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 

2 от същия 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 (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изм.) 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. и посл. изм.). 

 Площадката на ИП – имот с идентификатор 56277.3.1740 по КККР 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 не по-малко от 0,79 km.  

    

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-2145-(19)/27.05.2019 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пещера 
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