
 гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4  
Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org,, web: http://www.riewpz.org   

 

1 
 

  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:  

 „Предприятие за екстракция, сушене,  и гранулиране на плодове, зеленчуци и 

билки” в ПИ 018054, м. „Керемидницата”, землище на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. 

Пазарджик 

 

с възложител: М* С* Ш* 

 

  

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 

екстракция, сушене и гранулиране на плодове, зеленчуци и билки в ПИ 018054, м. 

„Керемидницата”, землище на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик.  

Основните суровини, които ще бъдат използвани в производството са: домати, 

ябълки, тиква цигулка, магданоз, копър, липа цвят, маточина цяла, лайка цяла, анасон цял, 

шипка прясна, лавандула и бяла роза. Общото необходимо количество, при максимално 

натоварване 252 работни дни годишно, ще е 297 000 кг суровина. 

Доставката на суровини за производствения процес ще се осъществява при 

използване на съществуващите подходи към основната производствена сграда. Подходите 

са обособени по типове суровина, като в производствената сграда са организирани приемни 

помещения, където суровините се приемат и претеглят. 

Производственият процес е организиран в производствената сграда. Технологичните 

процеси, които са обезпечени са както следва: 
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‐ Миене; 

‐ Белене; 

‐ Сушене; 

‐ Хомогенизиране; 

‐ Дисолвърно разтваряне; 

‐ Третиране с антиоксидантен разтвор; 

‐ Нарязване; 

‐ Пасиране; 

‐ Раздробяване; 

‐ Водно‐спиртна екстракция; 

‐ Суперкритична екстракция; 

‐ Изпичане; 

‐ Сухо смесване и екструдиране.  

За обслужване на производството, като неразделна част от технологичния процес, е 

доставката на амбалаж и опаковки за опаковка на продукцията. Предвижда се съхранението 

му в открити и закрити складови площи. Готовата продукция се маркира, етикетира и 

опакова в стекове, след което се палетизира и съхранява в склад, разположен в основната 

сграда, откъдето се експедира. 

На територията на предприятието не се предвиждат площадки за отпадъци. 

Транспортирането на отпадъка се организира ежедневно, в края на работната смяна, по 

график, от фирма в договорирани за целта взаимоотношения. Управлението на всички 

отпадъци се извършва посредством специални процедури, за да се избегне пресичане на 

технологичните потоци. Зареждането на предприятието със суровини и експедицията на 

готовата продукция не съвпада времево с извозването на отпадъците от площадката. 

Технологичните потоци, които се осъществяват при фиксирано време са потока на 

отпадъците и потока на химикалите за технологично миене. 

За гарантиране на екологичността на всички процеси в предприятието 100% от 

топлинната енергия, необходима за производство, ще бъде осигурена от изгаряне на 

еко‐пелети от слама в специално предвиден за тази цел котел. Същият ще е с номинална 

входяща топлинна мощност 250 kW. 

  Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. За целта ще се 

използва съществуващата такава. 

 Отпадъците от технологичния проект – главно целулоза и шротове, ще се съхраняват 

и управляват със специално определена процедура, за да не се допусне пресичане на 

потоците. Генерираните количества ще се предоставят на земеделски стопани за храна на 

животните. 

 Отпадъчните води, от измиване на тръбопроводите, ще се събират в съд за 

неутрализация, където ръчно ще се добавя киселина или основа до получаване на неутрално 

pH. Неутрализираните води ще се отвеждат в градската канализация. Предвид естеството на 

процесите, в отпадъчните води няма да се съдържат замърсители или опасни вещества. 

 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 

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. 
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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 Стрелча 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 трябва да представите документи доказващи 

извършените уведомления и проявения обществен интерес към предложението. 

3. 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 Стрелча 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 Стрелча. 

Обръщаме внимание на Община Стрелча, 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 Стрелча, 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 инвестиционното предложение, попада в защитени зони - 

BG0002054 „Средна гора” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-273 от 30 

март 2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г.) и 

защитена зона BG0001389 „Средна гора” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет 

с Решение № РМС 661 от 16.10.2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.). 

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

Преценката по чл. 40 от Наредбата за ОС - за вероятната степен на въздействие на 

инвестиционното предложение върху защитени зони BG0002054 „Средна гора” и 

BG0001389 „Средна гора” от Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000, ще бъде 

направена след внасяне на искане за преценяване на необходимостта от ОВОС. 

 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до кмета на 

Община Стрелча  
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