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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:  

 „Цех за консерви” в УПИ ХХI-992 – за производство, търговия и услуги, кв. 73 по 

плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: Ф* С* М* 

 

 

 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 цех за консерви в 

съществуващи помещения в УПИ ХХI-992 – за производство, търговия и услуги, кв. 73 по 

плана на гр. Септември, общ. Септември.  За целта възложителят предвижда разширение на 

помещенията, чрез изграждане на пристройка. Към настоящия момент, РЗП на 

съществуващите помещения е 206 м
2
, като след извършване на предвижданото 

преустройство общата РЗП ще стане 315 м
2
. 

 В цеха за консерви ще се обособяват следните помещения и зони: 

 Прием суровини 

 Производствена зала 

 Лаборатория и офис 

 Спомагателни суровини и подправки 

 Склад буркани и капачки 

 Измиване на буркани & Етикети и кашони 

 Помещение за етикетиране 
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 Помещение за бомбаж 

 Склад готова продукция 

 Баня/WC 

 Съблекалня неработно облекло 

 Съблекалня работно облекло 

 Стая за почивка 

В помещенията ще се произвеждат стерилизирани консерви от люти чушки, кисели 

краставички, лозови сърми, зеле, зелеви листа, кисело зеле, туршии от карфиол, чушки и 

моркови и др. 

Зареждането на зеленчуците ще се извършва през вратата на приемния сектор в 

югозападната част на халето. Зеленчуците ще се приемат в чували или касетки на 

обозначеното място върху дървени палети. От там ръчно се изсипват в приемните вани от 

неръждаема ламарина, където ще се измиват. След това продуктите се преместват на 

работната маса за инспекция и сортиране. Годните зеленчуци се пренасят на съседната маса 

за нарязване и раздробяване, след което на масата за пълнене и затваряне. След затваряне 

бурканите се поставят в автоклавен кош, който с необходимата механизация се зарежда в 

прилежащия автоклав. Стерилизираните буркани се изваждат и се преместват в 

помещението за бомбаж, където престояват съответен период и наблюдение. Годните 

консерви се отправят към склада за готова продукция, като преди това се етикетират и 

кашонират. 

Ще се ползва съществуващия пътен достъп до имота. 

Имотът е снабден с питейна вода, съгласно сключени Предварителен договор 

№12155/25.01.2016 г. и Договор № 155100745/21.01.2016 г. с „ВиК в ликвидация“ ЕООД гр. 

Пазарджик. 

Електроснабдяването ще се извърши на база сключен Предварителен договор за 

присъединяване от „ЕВН България“ АД, КЕЦ Белово № 4226222/09.11.2015 г. 

 Генерираните, вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, строителни, 

битови и растителни, от обработката на зеленчуците, отпадъци ще се съхраняват и 

управляват, съгласно регламентираните нормативни изисквания за дейности с отпадъци. 

 Отпадъчните води ще се заустват в съществуващата канализация на гр. Септември. 

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

7, буква „б”  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. 

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 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. 

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.  
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 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 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 Септември. 

Обръщаме внимание на Община Септември, предвид изискванията на чл. 6, ал. 10 

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 Септември, 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): 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за 

биологичното разнообразие 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., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.). 

Площадката на инвестиционното предложение – УПИ – 992 – за производство, 

търговия и услуги, кв. 73, по плана на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик 

- НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и защитени 

територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Отстои на не по-малко от 5,81 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. ИП предвижда преустройство и разширения на съществуващи помещения, 

които ще бъдат обособени в цех за консерви; 

2. 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”. 

 

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

Община Септември  
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