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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/(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:  

 „Изграждане на предприятие за преработка на билки и ядкови плодове” в УПИ I, 

производствена дейност, кв.31 по регулационния план на с. Калугерово, общ. Лесичово, 

обл. Пазарджик, внесено с  вх. № КД-01-3899/06.11.2015 г.  
 

 

с възложител: „ОДЕСОС БИЛДИНГ“ ЕООД 

  

 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган  по 

околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(ДВ 

бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.) и чл.4, ал.1 

на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда /Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС 

№302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 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 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 

30 ноември 2012 г.).  

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 

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

околната среда (ЗООС 

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на предприятие за 

преработка на билки и ядкови плодове с дневен капацитет 2 тона сух продукт (билки) и 2 

тона ядки готов продукт (орехи). ИП ще се реализира в самостоятелен УПИ I, 

производствена дейност, кв. 31 по регулационния план на с. Калугерово, общ. Лесичово с 

обща площ 6 дка. Преработката на билките и ядковите плодове  ще се извършва на две 

различни технологични линии в различни сезони на годината. Готовата продукция на 

предприятието ще бъде пакетирана в транспортни опаковки (торби, бали, гаци ) и единични 

търговски опаковки (пакети, кашони ). Експедицията на готовата продукция ще става на 

стандартни палети, фолирани с полиетиленово фолио.            

Предвижда се изграждане на следните подобекти : 

 Производствена сграда с пристройка за приемане на суровините и пристройка 

за офис. Сградата ще е с метална конструкция, покрив, фасади, вътрешни 

стени и тавани от топлоизолационни панели. Общата застроена площ е 2121 

м
2
;  
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 Контролно – пропускателен пост. Едноетажна постройка с метална 

конструкция, покрив, фасади, вътрешни стени и тавани от топлоизолационни 

панели със застроена площ 30 м
2
; 

 Ст. бетонов резервоар подземен, за събиране на дъждовни води със застроена 

площ 60 м
2
 ; 

 Сграда за котелно за гореща вода, с  навес  за дърва с площ 72 м
2
; 

 Навес за растителни отпадъци с площ 24 м
2
; 

 Септична яма за отпадни битови и промишлени отпадни води с площ 18 м
2
; 

 Вътрешни пътища, тротоари и паркинги за леки коли; 

 Ограда с механизиран портал; 

 Зелени площи. 

 Общата застроена площ на обект ще е 2307 м
2
,  РЗП 2307 м

2
. 

В предприятието ще се преработват билки, включително и техните морфологични 

части (корени, стебла, листа, семена и цветове ) от лечебни и ароматни растения като липа, 

мента, маточина, риган. Орехите, които ще постъпват за преработка ще са без или със 

зелена обвивка, неградински. 

Преработката на билките и орехите ще преминава през няколко основни процеси: 

приемане и окачествяване; сушене; почистване; преработка и пакетиране, съхранение и 

експедиция на готовата продукция. 

Предвижда се изграждане на котелно за гореща вода и пара за изсушаване на билките 

и орехите, с номинална входяща топлинна мощност 150 kW. Сушенето ще се извършва в 

сушилни камери по индивидуални схеми за всяка билка, като орехите ще се изсушават при 

температура 40°С. Процеса на сушене с горещ въздух ще се управлява автоматизирано, при 

което се поддържат зададените по програмата температура и относителна влажност на 

въздуха в сушилната камера, както и параметрите на циркулация на въздуха и неговото 

опресняване. В края на процеса се контролира цвета, структурата, целостта и влажността на 

продукта. 

Проектния дневен капацитет на предприятието е: 

1. Билки, сух продукт - 2 тона /дневно 

2. Орехови ядки  - 2 тона /дневно 

Годишното производство на предприятието ще състави : 

1. Билки   -  300 тона сух продукт (150 работни дни)  

2. Орехови ядки - 200 тона (100 работни дни) 

 Инвестиционното предложение ще се реализира в зона с изградена техническа 

инфраструктура (пътища, питейно водоснабдяване и електроснабдяване). 

Отпадъчните, битови и производствени води, ще бъдат отвеждат в септична яма на 

терена, ще се изпомпват и извозват с автоцистерна по договор със специализирана фирма. 

За битовите отпадъчни води се предвижда отделна площадкова канализация преди 

постъпването им в ямата. Отделянето на неразтворените вещества ще се извършва в  

каломаслоуловител. Дъждовните води, от покривите и двора, частично ще се насочат за 

попиване в зелените площи на терена, основната част ще се събират в ст. бетонов басейн и 

ще се ползват за поливане на зелените площи и за пожарогасене . 

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

управляват и съхраняват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО). 

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

3, буква „а”  на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 
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от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен 

орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.  

 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. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 

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

 Вие 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.  

 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 Лесичово и Кметство Калугерово за Вашето инвестиционно намерение.  

В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, 

ал. 4, т. 5 на ЗООС, Вие трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е 

бил проявен и да представите документи доказващи извършените уведомления от 

Община Лесичово и Кметство Калугерово. 

Обръщаме внимание на Община Лесичово и Кметство Калугерово, предвид 

изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на 

информацията по приложение № 2 да осигурят обществен достъп до същата за най-малко 

14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата (ако има такава) и/или обществено 

достъпно място в сградата на общината за изразяване на становища от заинтересувани лица. 

В срок до 3 дни от изтичане на определения срок Община Лесичово и Кметство Калугерово, 

изпращат служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното 

осигуряване на РИОСВ-Пазарджик. 

 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.). 

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. 40 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 8.4 км южно от най-близката защитена зона - BG0001039 

„Попинци”, 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; 
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•  При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие 

върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”. 

  

  Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено до кмета на 

Община Лесичово и Кметство Калугерово 
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