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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 консервиране на плодове и зеленчуци” в ПИ № 000190, в землището на с. 

Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик  
 

 
с възложител:  „ТЕВА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ 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 

В уведомлението за ИП, възложителят предвижда да извърши преустройство на 

съществуваща сграда за производство на хлебни изделия в цех за консервиране на плодове 

и зеленчуци. Инвестиционното предложение ще се реализира на обща разгъната площ 220 

м
2 

в ПИ № 000190, в землището на с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик. 

Обектът ще включва следните основни сектора: 

1. Производствен сектор, включващ кътове за накисване и измиване на суровините: 

 кът за измиване на вътрешен инвентар, вътрешен амбалаж, външен 

амбалаж;  

 кът за термична обработка и стерилизация; 

 кът за пълнене на стъклените опаковки, опаковане, претегляне и 

етикетиране  

2.  Складови и спомагателни помещения, в т. ч.: 

 склад за стъкленият амбалаж и основните и спомагателни суровини, 

 бомбажно отделение, 
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 склад за готовата продукция 

3. Санитарно-битови възли: 

 2 бр. тоалетни с 2 бр. предверия и мивки 

 стая за почивка и баня за работещия персонал  

 кът за средства за почистване и миещи и дезинфекционни материали. 

Общият проектен капацитет на обекта е до 1000 стъклени опаковки или около 4 

работни цикъла. Необходимото количество суровина за достигане на проектния капацитет 

на производството е около 300-350 кг. на ден в зависимост от качествените характеристики 

на суровината. 

Производството ще протича през следните етапи: 

 Приемане на суровината – суровината се получава от доставчици с транспортни 

средства през вход в съответното складово помещение, където се подрежда на палета. При 

установяване на негодност за употреба на суровините, същите не се приемат в обекта, а 

веднага се връщат на доставчика съгласно процедурата за отказване приемането на храни 

със съмнение за годността им за консумация или с видими признаци за разваляне. 

 Съхранение на суровината – вторият етап от производството е съхранението на 

суровината (боб, домати, краставици и др.) и спомагателните суровини (сол) в 

гореспоменатото  складово помещение. Суровините и храните се съхраняват при условия и 

срокове, регламентирани от производителите. Съхраняват се по начин, който не оказва 

вредно влияние на техните качества.  

 Технологична обработка на суровините – технологичната обработка на 

суровините се извършва по начин, който осигурява запазването на качеството, биологичната 

и хранителната им стойност и не довежда до замърсяването им с механични примеси, 

химически вещества и микроорганизми и създаването на условия за поява на нежелани 

органолептични, физикохимични и микробиологични промени в тях.  

 Подготовка на суровините – суровината се почиства от повредените екземпляри 

и чужди примеси и се измива на течаща вода. Този процес се извършва на тригнездна 

дълбока мивка. Паралелно с тези процеси се извършва и измиване на стъклените буркани и 

подготовката им за пълнене. 

 Термична обработка – по време на термичната обработка суровината се подлага 

на действието на високи температури, които убиват вегетативните форми на патогенните 

бактерии, почти всички вируси, първаци и хелминти. Термичната обработка е съобразена с 

вида на суровината. Прилагат се методи за обработка на храните (бланширане, варене, 

стерилизация). Промишлената стерилизация се осъществява чрез прилагане на работна 

температура над 100°C в автоклав, който е електрически. Третирането удължава срока на 

годност на храните, които могат да се съхраняват при стайна температура. Обработените по 

този метод храни имат голяма трайност и не се нуждаят от други консерванти или от 

прилагане на каквито и да било специални техники за съхранение. В обекта няма и не се 

предвижда да се използват горивни енергийни системи. 

 Заключителни процеси – етикетиране, бомбажно, опаковане и палетизиране на 

готовата продукция. 

Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Ще се използват 

съществуващи път, Ел и ВиК мрежи. 

 Генерираните, вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, строителни, 

битови, от опаковки (картон), амбалаж стъкло (буркани), отпадъци ще се съхраняват и 

управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

 Отпадъчните води ще се отвеждат в 3 броя съществуващи септични ями с 

вместимост 46 м
3
 всяка, като за почистването им предстои сключване на договор с фирма, 

притежаваща необходимите разрешителни. Почистването на ямите ще бъде съобразено с 

реално използваните количества вода, което се предвижда да се извършва веднъж на всеки 

40-50 календарни дни. 
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 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 с. 

Радилово 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.  

 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 и Кметство Радилово 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 Пещера и Кметство Радилово. 

Обръщаме внимание на Община Пещера и Кметство Радилово, 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 Пещера и Кметство Радилово, 

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 – ПИ с № 000190, в землището на с. 

Радилово, община Пещера, 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 0,74 km от защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на 

дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда 

и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, 

бр.10/2013г.) 
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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 на съществуваща сграда; 

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 Община 

Пещера и Кметство Радилово 
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