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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: 

 „Приспособяване на съществуваща сграда за целите на кланичен пункт, чрез закупуване 

на оборудване“ в сграда с площ 51 кв.м. находяща се в имот № 176007, (УПИ V с 

предназначение за производствена дейност) стопански двор, в землището на с. Ляхово, общ. 

Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител:  ЗП К. Д.  

 
 

 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 от Вас инвестиционно предложение, предвижда приспособяване на 

съществуваща сграда за целите на кланичен пункт, чрез закупуване на оборудване.  

Сградата, която ще се оборудва е с площ 51 кв. м. и се намира в имот № 176007, (УПИ V 

с предназначение за производствена дейност), в стопанския двор в землището на с. Ляхово, 

общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. В документацията е приложено копие на договор за наем, в 

който предмет на възмездното ползване са три сгради, едната от които е предмет на настоящето 

ИП, без да е цитиран самия имот, в който са разположени.  

Предвижда се обекта Кланичен пункт да е с капацитет 2 400 животни (агнета и шилета) 

годишно. Животните, които ще се колят ще са единствено от животновъдния обект, 

собственост на възложителя. Не се предвижда да се колят животни от други ферми. Целта на 

ИП е осъществяване на директни продажби на трупно месо.  

Предвижда се монтаж хладилна камера, в която да се осъществява съхранението на 

закланите животни. Хладилният агент в камерата ще бъде фреон R 410 A с общо налично 

количество 20 кг. 
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Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. 

Електрозахранването е съществуващо от „ЕВН България Електроразпределение“ АД. 

Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от съществуващ водопровод от мрежата 

на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД Пазарджик. 

При експлоатацията на ИП ще се формират производствени отпадъчни води. Водите ще 

преминават през мазниноутаител с V утаечен резервоар, след което ще се отвеждат в 

съществуваща водоплътна изгребна яма. Ще бъде сключен договор с лицензирана фирма за 

периодичното почистване на ямата и извозване на отпадъчните води до пречиствателна 

станция. 

Страничните продукти от животински произход (СЖП) ще бъдат третирани съгласно 

изискванията на Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към страничните 

продукти от животински произход, които не са предназначени за консумация от хора. 

Предвижда се образуваните СЖП да бъдат максимум 2 000 кг/годишно, като ще се събират и 

съхраняват в специални съдове до предаването им на екарисаж или предприятие за 

производство на храни за животни.   

 Битовите отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще 

се съхраняват и управляват съгласно регламентираните нормативни изисквания за дейности с 

отпадъци.  

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 7, 

буква „е“ 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. 76 от 19 Септември 2017 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.). 

 Имотът (бивш стопански двор), 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 BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване 

на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда 

и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, 

бр.10/2013г.), от която отстои на не по-малко от 5,47 km. 

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

Пазарджик, изх. № ПД-01-510-(3)//01.11.2019 г. 

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

Пазарджик и кмет на с. Ляхово. 
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