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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 Март 2003 г., посл. изм. и 

доп. ДВ. бр. 67 от 23 Август 2019 г.) 

 
  РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

„Модернизация в земеделско стопанство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

06149.42.32 по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление 

с вх. № ПД-01-424/09.09.2021 г. 

 

 

с възложител: „БУЛЛАНД ТРЕЙД“ ООД 

 
 

 

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/( изм. 

ДВ. бр. 21 от 13 Март 2020 г.) и чл. 4, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (изм. и доп. ДВ. бр.67 от 

23 Август 2019 г.) 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 11.09.2007 г., изм. 

и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г.). 

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

РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

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

околната среда (ЗООС): 

 С настоящото инвестиционно предложение се предвижда модернизация в земеделско 

стопанство – съществуваща оранжерия от стоманена конструкция със стъклено покритие за 

отглеждане на разсад в ПИ с идентификатор 06149.42.32 по КККР на с. Братаница, общ. 

Пазарджик, обл. Пазарджик.  

Оранжерията е с размери 32,22 м х 51,14 м, в която ще бъдат монтирани:  

 Система за управление на поливният процес – автоматизирана хранителна система 

за напояване чрез микродъждуване, за осигуряване на необходимата концентрация на торове и 

автоматичен избор на рецепти. 

 Система за управление на микроклимата – автоматична слънцезащитна система и 

отоплителна система, посредством топловъздушни апарати. 

До източната и фасада на оранжерията има плътно долепено сервизно помещение с 

размери 21,0 м х 19,42 м, в което ще бъдат разположени командните устройства за всяка от 

предвидените системи, както и автоматична линия за презасаждане на декоративни растения. 
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 Предвижда се инсталиране на автономна фотоволтаична система със застроена мощност 

36 kWр, която ще служи за захранване на помпените агрегати, обслужващи системите за 

напояване, както и автоматична линия за засаждане на растенията. 

 За осигуряване на необходимото количество циркулираща гореща вода за загряване на 

оранжерията ще бъде разработена котелна инсталация и тръбна мрежа от котелното помещения 

до залата с растения. Котелът ще бъде монтиран в част от сервизното помещение, като ще бъдат 

осигурени необходимите отстояния от стените за обслужване по време на работа и за 

извършване на ремонтни дейности. Топлоносител е вода с температура 80/60оС. 

 Ще бъде монтиран един работен котел на газ с номинална входяща топлинна мощност 

по 700 kW. Отвеждането на изгорелите газове ще става, чрез сглобяем стоманен комин с 

диаметър 300 мм и височина минимум 3-4 метра над билото на оранжерията. Височината на 

комина ще е не по-малка от 12 м. В долната му част ще има отвор за почистване. Котелът се 

свързва към комина през димоход, циклон и димо-смукателен вентилатор, които ще са част от 

комплексната им доставка. 

 Предвижда се отоплителна инсталация чрез 12 топловъздушни апарати за залата на 

оранжерията и 4 за сервизното помещение. Разпределителната мрежа в оранжерията е 

оформена по попътна схема (тихелман). 

 Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова техническа 

инфраструктура. До обекта има съществуващи стопански пътища.  

 Предвидени са изкопни работи при монтаж на тръбопроводите за напоителната система, 

които ще бъдат вътре в оранжерията и ще се полагат в изкопи 0,40-0,50 и дълбочина до 0,50 м. 

Изкопните земни маси ще се използват за обратно засипване.. Не се предвиждат взривни 

работи.  

 Водата за напояване се събира в съществуващ резервоар, разположен вътре в 

оранжерията, като същата се осигурява от собствен водоизточник – сондаж, за който има 

издадено разрешително за водоползване от БД ИБР – Пловдив с № 301658/13.11.2006 г., нов № 

31520323/13.11.2022 г., с цел – други цели за напояване. Вода за питейни нужди се осигурява от 

доставчик на бутилирана вода. 

 Предвидени са три съда от полипропилен за съхранение на течни торове, два от тях по 1 

000 л и един съд от 500 л. В съдовете за тор ще бъдат монтирани системи за автоматично 

смесване и разбъркване на торовете, както и филтърна система. 

 Нужната електроенергия за оранжерията се осигурява от съществуващо главно 

разпределително табло, а в бъдеще от предвидената фотоволтаична система. 

  Отпадъците, образувани по време на реализацията и експлоатацията на ИП, ще се 

съхраняват и управляват съгласно нормативните изискванията за дейности с отпадъци. 

 Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на производствени отпадъчни 

води. 

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

буква „в“ и т. 3, буква „а“ 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): 

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 BG0002069 „Рибарници Звъничево” за 
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опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803 от 4 ноември 2008 г. на Министъра на 

околната среда и водите (ДВ бр.106 от 12.12.2008 г.), от която отстои на не по-малко от 3,63 km. 

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 от 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-01-900(1)/23.09.2021 г. и наш вх. № ПД-01-424-

(4)/23.09.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и 

мерките за постигане на добро състояние на водите.  

Според представената в уведомлението информация (ПИ с идентификатор 06149.42.32 

по КККР на с. Братаница), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно 

водно тяло (ВТ) „Река Марица от гр. Белово до р. Тополница и ГОК 13 – К1 (ГК1)“ с код  

BG3MA790R157.  

ИП  попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква 

„б“ от ЗВ. 

Имотът, предмет на ИП, не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 

119а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ. 

ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код BG3G000000Q013 – „Порови води в 

Кватернер – Горнотракийска низина“. В подземните водни тела има определени зони за защита 

на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на 

водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ. ИП не попада и не граничи с 

пояси на СОЗ. ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения в 

ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под 

заплаха от наводнение, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ. 

 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-424-(6)/24.09.2021 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община Пазарджик,  

Кметство Братаница и БД ИБР – Пловдив. 
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