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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:  
       

 „Предприятие за производство на картофено нишесте” в ПИ № 

057029, местност „Далъка“, в землището на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик 
 

 

с възложител: „РЕИД КЪМПАНИ“ ООД 
 

 

 Приемаме представената документация 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 инвестиционно предложение, предвижда изграждане на 

предприятие за производство на картофено нишесте с капацитет 10 т/час в ПИ № 

057029, местност „Далъка“, в землището на с. Сарая, общ. Пазарджик с обща площ 

3,376 дка. Технологията на производство предвижда приемане, окачествяване, 

съхранение, транспортиране, очистване, измиване, смилане, отделяне на соковата вода, 

отделяне и промиване на триците, концентриране на нишестеното мляко, рафиниране, 

обезводняване (филтриране) и сушене 

Предвижда се изграждане на нова инфраструктура – нови подземни трасето на 

електропоровод и питеен водопровод за захранване на настоящето ИП. За 

производствения процес използваната вода ще е от съществуващ сондаж в имота. 

До ПИ № 057029 има съществуващ пътен достъп, който ще се използва. 

При реализацията и експлоатацията на ИП ще се формират битово-фекални 

отпадъчни води и производствени отпадъчни води. В района на ИП няма изградена 

канализационна система. Битово-фекалните отпадъчни води (около 0,5 м
3
/ден) се 

събират във водоплътна събирателна камера и ще се извозват със специализиран 

транспорт до ГПСОВ гр. Пазарджик. Съгласно Уведомлението, производствени 
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отпадъчни води няма да се формират, поради предвиден водооборот на използваните 

води и Локално пречиствателно съоръжение - утаител за първично пречистване на 

оборотните води, вкопан черпателен резервоар и шахтова помпена станция.  

Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в обхвата на Приложение № 2, т. 

7, буквa „ж” от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 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.  
 Обръщаме Ви внимание, при разработването на информацията да вземете 

предвид, че планирането да се използват води в оборот не е издържано спрямо 

хигиенните изисквания при производството на хранителни продукти. Необходимо е да 

разработите друго решение, също така трябва да се предвиди необходимия капацитет 

за събиране и предаване на производствени отпадъчни води, както при битово-

фекалните отпадъчни води. 

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 Пазарджик, кмета на с. Сарая 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 извършеното 

уведомяване. 

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 Пещера 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 Пазарджик и кметство с. Сарая.  

  

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 (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.62 от 10 

Август 2010г.) 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. ДВ, бр. 3 от 2011 г.). 

Имотът, обект на инвестиционното предложение – ПИ с № № 057029, местност 

„Далъка”, землище с. Сарая, община Пазарджик, област Пазарджик НЕ ПОПАДА в 

границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и защитени територии по 
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смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Отстои на не по-малко от 3,09 km от защитена зона 

BG0002069 „Рибарници Звъничево” за 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.). 

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: 

1. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма 

да доведат до: 

- пряко или косвено увреждане на природни местообитания и 

местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 

2000”; 

- нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от 

мрежата „НАТУРА 2000”; 

- отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000”. 

 

ІІІ. По отношение на оценката на допустимостта на инвестиционното 

предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени 

в Плана за управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ 

на ИБР): 

1.  Местоположение - Според представената в уведомлението информация 

(поземлен имот № 057029), ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река 

Тополница от село Драгор до устие и р. Елшишка“ с код BG3MA800R158. Във водните 

тела има определени зони за защита на водите по чл. 1 19а, ал.1, т. 5 от Закона за 

водите (ЗВ), като местоположението на ИП не попада в зона за защита на водите 

включена в Раздел 3, точка 5 от ПУРБ на ИБР. ИП попада в чувствителна зона по чл. 1 

19а, ал.1, т. 3 буква „б“ от ЗВ. ИП попада в рамките на подземно водно тяло 

BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина. ИП попада в 

уязвима зона. Имота, върху който попада площта на ИП не засяга санитарно-

охранителни зони. 

2.    Състояние и цели за опазване на околната среда – Повърхностно водно тяло 

с код BG3MA800R158 е определено като тяло с лошо екологично състояние и добро 

химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното повърхностно 

ВТ (съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро 

екологично състояние до 2021г. и запазване на доброто химично състояние. 

Показателите с отклонение от стандартите за качество са: Манган и Мед. 

Съгласно Раздел 4, точки 2.1 и 2.2 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло 

BG3G000000Q013 е в лошо химично състояние (показатели със съдържание над 

стандарта по Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на 

подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 2 от 2010г./ са фосфати и амониеви 

йони, а показатели със съдържание над прагова стойност са манган и желязо) и добро 

количествено състояние. 

Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 

е понижаване съдържанието на фосфати и амониеви йони и установяване 

съдържанието на манган и желязо под праговите стойности. 

3.   Мерките в ПУРБ на ИБР – Мерките за постигане на целите за опазване на 

подземните и повърхностните водни тела са описани в приложенията към Раздел 7 на 

ПУРБ на ИБР. 
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Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на 

ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се спазват следните 

условия: 

 Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от 

дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 

 За отпадъчните води да се изгради водоплътна, изгребна яма с подходящ обем. 

 Да се сключи договор с ВИК-оператор, експлоатиращ селищна канализационна 

мрежа за приемане и пречистване на отпадъчните води. 

 Водата от сондажния кладенец може да се ползва, само след провеждане на 

всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7 от ЗВ.  

4. Забрани е ограничения, предвидени в Закона за водите (ЗВ), по 

отношение на този вид ИП. 

Няма предвидени забрани и ограничения в ЗВ за „Предприятие за производство 

на картофено нишесте" 

5. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на 

ИП. 

В БДИБР Пловдив няма систематизирана информация от характера на ИП. 

6.    Информация за свободни водни ресурси от подземното водно тяло. 

За питейни и санитарно битови нужди ще се използва централната 

водопроводна мрежа. За производствения процес използваната вода ще е от 

съществуващ сондаж в имота. Срокът на действие на представеното разрешително за 

водовземане от подземни води е изтекъл. Да се коригират в съответствие с ИП, целите 

на водовземане. Съгласно чл. 50, ал. 7 от ЗВ, водовземането от подземни води, 

подлежи на разрешителен режим. 

 

            Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до кмета на 

Община Пазарджик, Басейнова дирекция Източнобеломорски район и кметство на с. 

Сарая. 
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