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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. 31 от 12 април 2019 г.) 
 

 

   РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

 „Ферма за патици - мюлари“ в поземлен имот №400010, м. „Попински път“, землище с. 

Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, 

 

 

с възложител:  „ПЕГРИМА“ ЕООД 

 

 

 Приемаме представеното от Вас уведомление за цитираното по-горе инвестиционно 

предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, 

ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),  чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията 

и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и 

чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложение с предмета и 

целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС). 

 На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС 

Ви уведомяваме за следното: 

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

среда (ЗООС):  
Представеното от Вас инвестиционно предложение, предвижда създаване на ферма за 

патици - мюлари в съществуващи сгради в поземлен имот №400010, м. „Попински път“, 

землище с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Имотът е с площ 5,120 дка и начин 

на трайно ползване (НТП) „стопански двор“. 

Капацитета на фермата ще бъде 10 000 места за отглеждане на патици-мюлари. 

Пълният цикъл на отглеждането от еднодневни патета до приключване на угояването е 

90 дни, като цикълът за угояване трае 15 дни. Ще има 20 цикъла на угояване в годината. Целта 

на угояването е добив на черен дроб. 

Настоящето инвестиционното предложение предвижда ремонт и оборудване на наети 

сгради в имот № 400010, както следва: 

 Сграда 01 с друго предназначение с площ 57 кв. м., която ще се ползва от персонала. Там 

ще бъдат обособени битов кът, съблекални и бани за персонала. 

 Сграда 02 бивш свинарник с площ 547 кв.м. Тази сграда е разделена на 4 сектора и ще се 

ползва за отглеждане на птиците от 1 до 12 ден; от 12 до 24 ден от 24 до 36 ден и от 36 

до 48 ден. Птиците се отглеждат свободно подово. 
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 Сграда 03 бивш свинарник с площ 553 кв.м. Тази сграда е разделена на два сектора и там 

птиците се отглеждат от48 до 60 ден и от 60 до 75 ден. Към тази сграда има склад за 

съхранение на фуража за птиците. 

 Сграда с друго предназначение с площ 214 кв.м. Сградата ще е разделена на 2 сектора, в 

които става угояването на патиците. Към всеки сектор има складово помещение за 

съхранение на царевица. Птиците са на клетъчно отглеждане – по 3 или 4 в клетка 

В комплекса ще бъдат обособени два вида производствени сгради за водоплаващи птици 

– за отглеждане и за угояване. 

Отглеждането ще се извършва на  суха постеля. Помещенията за угояване на патиците-

мюлари ще са оборудвани с клетки на скаров под. След завършване на всеки производствен 

цикъл ще се извършва почистване, дезинфекция на халетата и следва ново зареждане. 

Формираните отпадъчни води битово-фекални и от измиването на производствените 

помещения ще се отвеждат във водоплътна изгребна шахта с обем 100 куб. м.  

Твърдата маса ще се отвежда посредством скреперни лопати и разтоварването ще се 

извършва в югоизточния край на фермата в изградена за целта площадка. Чрез договори ще 

бъде осигурена реализацията му на земеделски производители в района. 

Поземлен имот №400010, м. „Попински път“, землище с. Гелеменово, общ. Пазарджик 

се намира в урбанизирана територия с изградена инфраструктура. Има налично 

електроснабдяване и пътен достъп. От становище изх. № 14022/15.07.2019г. на 

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД Пазарджик е видно, че може да бъде 

присъединен с изграждане на сградно отклонение към съществуващ водопровод с диаметър Φ 

50 западно от имота за осигуряване с вода с питейни качества за поене на птиците. Предвидено 

е наличие на резервоари за резервна вода в случай на авария на водоподаването. 

Водоснабдяване за промишлени нужди и пожарогасене ще се осъществи от сондаж с 

дълбочина 10 метра и дебит 2литра/секунда. Координатите на проектния тръбен кладенец са: 

Координатна система 2005 година 

         X                                                  Y                                                 H 

4682729.587                                   401892.716                                   237.511 

Координатна система WGS-84 

                                                 В                                      L 

                                          42016”25.283”                          24018”38.358” 

 Отпадъците, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се 

съхраняват и управляват съгласно регламентираните нормативни изисквания за дейности с 

отпадъци. Обезвреждането на мъртвите птици ще е на база сключен договор с „Екарисаж 

Варна“ ЕООД. 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, 

буква „д“ 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 

 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. 98 от 27 Ноември 2018 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.). 

Поземлен имот №400010, м. „Попински път“, землище с. Гелеменово, 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 
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границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0002069 „Рибарници Звъничево“, от която имота 

отстои на не по-малко от 4.77 км. 

 

ІII. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение 

спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление 

на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление 

на риска т наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР): 
Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 

23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-390(3)/30.07.2019 г. и наш вх. № ПД-01-158-

(10)/30.07.2019 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на 

целите на околната среда.  

Според представената информация (скица на имота), мястото на реализация на ИП 

попада в рамките на повърхностно водно тяло „Река Елшишка“ с код BG3МА800R224. Попада 

в чувствителна зона. 

ИП попада в рамките на две подземни водни тела:  BG3G000000Q013 – „Порови води в 

Кватернер – Горнотракийска низина“ и ПВТ с код BG3G00000NQ018 – „Порови води в Неоген 

– Кватернер – Пазарджик – Пловдивски район“, но предвид дълбочината на СК – 10 м, попада в 

подземно водно тяло с код BG3G000000Q013. 

В подземните тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т.3а от 

Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в 

Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. 

ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ. 

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН) в Източнобеломорски район и зоните, които могат да бъдат наводнени 

съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е от 

ЗВ. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-158-(11)/01.08.2019 г.  

 Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до кмета на Община 

Пазарджик, кмет на с. Гелеменово и БДИБР Пловдив. 

 

mailto:riewpz@riewpz.org

