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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми нис те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од ите  
     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/(ПМС №59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302,                               

ДВ бр. 3/2006г., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 94/2012г.) 
 

РИОСВ–Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение:  

       

„Цех за обработка на орехи” в ПИ № 007057, местност „Велчова черника” в землището на 

с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик 

 

с възложител: И* М* М* 
 

 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): 

Съгласно представената информация от възложителя, за реализиране на 

горецитираното ИП ще се процедира Подробен устройствен план–План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) с цел промяна предназначението за поземлен имот в землището 

на с. Ветрен дол, както следва:   

§ За поземлен имот № 007057, местност „Велчова черника” с площ 7,798 дка и начин 

на трайно ползване „нива”, като за негова сметка се образува УПИ ІІ-57 цех за 

обработка на орехи  

Подробният устройствен план попада в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във 

връзка с ал. 1 от ЗООС и съобразено с изискванията на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за 

ЕО) следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка (ЕО), т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на 

инвестиционно предложение по Приложение № 2 от ЗООС. 

ПУП-ПРЗ за ПИ № 007057, местност „Велчова черника” в землището на с. Ветрен 

дол, следва да се одобри с решение на общински съвет към Община Септември, предвид 

което и съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата по ЕО е 

директорът на РИОСВ-Пазарджик. 

От горецитираното уведомление за ИП и допълнителна информация към него е 

видно, че в ПИ № 007057, местност „Велчова черника” в землището на с. Ветрен дол се 

предвижда изграждане на промишлено хале от стоманобетонова конструкция с 
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термопанели на площ 4 000 м
2
, в което да са разположи цех за съхранение, обработка и 

опаковане на ядки и плодове (орехи, арония). 

Основните процеси технология за обработка на ядките и плодовете ще бъдат, както 

следва: 

• Почистване на орехови плодове – на поточна линия с капацитет 1-2 тона/час 

• Сушене на орехови плодове във вакуумна сушилня 

• Калибриране и сортиране – на поточна линия с капацитет 2 тона/час 

• Чупене и отстраняване на орехови черупки – чрез машина с капацитет 1,5-2 тона/час 

• Сортиране 

• Вакуумиране и пакетиране на ореховите ядки 

• Съхранение на пакетираните ядки в хладилна камера 

• Извличане на орехово олио - чрез специализирана преса с капацитет 150 кг орехи/час 

(70-75 л олио/час) 

• Измиване на плодовете на аронията 

• Изцеждане на сок от арония – чрез преса с капацитет 1-1,5 тона/час 

• Бутилиране на сок от арония и на орехово олио – чрез инсталация с капацитет 500 

литра/час 

• Раздробяване (смилане) на твърдите орехови черупки и пресоване на същите чрез 

инсталация за производство на орехови еко-брикети – капацитет 500кг/час 

Електрозахранването ще се осъществи от ТНН до нов БКТП №4, като от него се 

изгради подземна кабелна линия, влизаща в обхвата на пътища ПИ № 000570 и № 000411. 

Водозахранването с питейна вода за производствените и битови нужди ще 

осъществи от водопроводно отклонение, разположено в обхвата на път ІІ-84 Пазарджик-

велинград от съществуваща на запад на около 205 м водомерна шахта. 

Достъпът до имота ще се осъществява посредством ведомствен път ПИ №00411. 

От експлоатацията на ИП ще се формират промишлени отпадъчни води 200-220 

куб. м./год., които ще се отвеждат в пречиствателно съоръжение в рамките на имота, след 

което ще се събират в резервоари и ще се използват за напояване на зелените площи на 

обекта. 

Формираните битово-фекални отпадъчни води от персонала 20-30 куб.м./год ще се 

отвеждат във водоплътна изгребна яма. 

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

т. 7, 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.  

Съгласно чл. 91, ал. 2 на ЗООС, директорът на РИОСВ-Пазарджик допуска 

извършване само на една от оценките по глава шеста – оценка за въздействието 

върху околната среда (ОВОС) на ПУП-ПРЗ на горецитирания имот, т.к. ОВОС обхваща 

освен имота предмет на ПУП-ПРЗ и съпътстващите дейности на бъдещото ИП. 

           Следващите действия, които трябва да предприемете са: 

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един 

екземпляр от подробно разработена информация в съответствие с Приложение № 2 от 

Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. Предмет 

на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и 

дейности, които са свързани с основното намерение.  

2. При прегледа на внесената документация не са открити документи за 

извършено от Вас писмено уведомяване, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС 

на кмета на Община Септември, кмета на с. Ветрен дол и на засегнатото население чрез 

средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. Към информацията за 

преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС е 

необходимо да представите документи доказващи извършените уведомления.  
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3. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 

интерес по чл. 6, ал. 1 е необходимо: 

§ Вие самостоятелно да осигурите обществен достъп до информацията по 

приложение № 2 чрез поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг 

подходящ начин за най-малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица. 

След изтичане на 14 дневния срок на извършеният от Вас достъп до приложение 2 да 

информирате РИОСВ-Пазарджик за резултата от обществения достъп, в т.ч. и начина на 

осигуряване на достъпа до информацията по приложение № 2. 

§ Не по-късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да представите 

копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 на Община 

Септември, кмета на с. Ветрен дол за Вашето инвестиционно намерение. 

 Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на 

чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да представите документи (вх. номер) доказващи 

внасянето на приложение 2 в Община Септември, кмета на с. Ветрен дол.   

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона 

за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 

2013г.) 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., 

изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г.). 

ИП предвижда смяна предназначението на земята и да се изгради цех за 

съхранение, обработка и опаковане на ядки и плодове (орехи, арония) в ПИ № 007057, 

местност „Велчова черника”, в землището на с. Ветрен дол. Имотът е с площ 7.498 дка и 

начин на трайно ползване – „Нива”. Предвижда се изграждане на промишлено хале от 

стоманобетонова конструкция и термопанели на площ от 4000 кв. м. При процеса на 

обработка ще се генерират растителни оптадъци, които след това ще се използват за 

производство на пелети.  

Достъпът до имота ще се осъществява посредством ведомствен път ПИ № 000411. 

Водозахранването ще се извърши от водопроводно отклонение разположено в 

обхвата на път II-84. 

Електрозахранването ще се осъществи от ТНН но нов БКТП № 4, като от него се 

изгради подземна кабелна линия влизаща в обхвата на пътища ПИ № 000570 и № 000411 

Имотът, обект на ИП, не попада в защитени зони от Националната екологична 

мрежа/НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие и в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

      ИП e допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС. 

На основание чл. 15 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е 

извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на 

чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че инвестиционното предложение 

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони 

от мрежата „НАТУРА 2000”, поради следните мотиви:   

•  Имотът, отстои на 3 км североизточно от най-близката защитена зона - 

BG0001386 „Яденица”, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху зоната; 

•  Инвестиционното предложение е с такова естество и местоположение, че няма да 

доведе до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на 

видове от защитени зони; 

•  При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие 

върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до кмета на 

Община Септември и до кмета на с. Ветрен дол. 
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