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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: 

 „Отглеждане на 850 свине“ в поземлен имот №000466, землище с. Братаница, общ. 

Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

с възложител:  „АНИМАЛ-1“ ЕООД 

 

 

 Приемаме представеното 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 инвестиционно предложение, предвижда увеличаване капацитета на 

ферма за свине за угояване в съществуваща сграда в поземлен имот №000466, землище с. 

Братаница, общ. Пазарджик.  

Поземлен имот №000466 се намира в землище на с. Братаница, общ. Пазарджик с площ 

3,147 дка и начин на трайно ползване (НТП) „Животнов. ферма“. В имота има една сграда - 

свинарник с площ 577 кв. м. Фермата към момента е с капацитет 750 места за отглеждане на 

свине за угояване. С настоящето ИП се предвижда да бъде увеличен капацитета на фермата и 

да стане 850 места за отглеждане на свине за угояване. Технология на отглеждане на 

животните: боксово. 

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. 

Поземлен имот №000466, землище с. Братаница, общ. Пазарджик се намира в 

урбанизирана територия с изградена инфраструктура. Има налично електроснабдяване, 

водоснабдяване и пътен достъп. Формираните торови маси ще се събират в изградено 

водоплътно-изгребно съоръжение, което периодично ще се почиства.  

Формираните битово-фекални води от битовите помещения ще се отвеждат във 

водоплътна изгребна яма. 
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 Отпадъците, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се 

съхраняват и управляват съгласно регламентираните нормативни изисквания за дейности с 

отпадъци.  

 Така заявено инвестиционното предложение представлява  разширение по смисъла на 

чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 1, буква „д“ от 

Приложение 2 на 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): 

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 №000466, землище с. Братаница, 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 BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите 

птици, обявена със Заповед №РД-803/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите 

(ДВ бр. 106/2008г.), от която имота отстои на не по-малко от 3,16 км. 

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

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-414-(2)/30.08.2019 г.  

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

Пазарджик, кмет на с. Братаница. 

, 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. 
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