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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 преработка, пакетаж и съхранение на зеленчуци с 

пречиствателна станция за питейни води и инсталация за производство на 

топлинна енергия от биомаса за нуждите на предприятието” в ПИ № 001258, 

местност „Мечкерец” в землището на гр. Стрелча, община Стрелча, обл. 

Пазарджик 

 

с възложител: „ГРИЙНХАУС СТРЕЛЧА” АД 
 

 Приемаме представеното уведомление 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): 
От горецитираното уведомление за ИП и допълнителна информация към него е 

видно, че се предвижда изграждане на ново предприятие за преработка, пакетаж и 

съхранение на зеленчуци с пречиствателна станция за питейни води и инсталация за 

производство на топлинна енергия от биомаса за нуждите на предприятието в ПИ № 

001258, местност „Мечкерец” в землището на гр. Стрелча, община Стрелча. 

 Имотът, в който ще се реализира ИП е с обща площ 359.997 дка и начин на трайно 

ползване - Оранжерия. 

Ще се изгради сграда от индустриален тип с размери: дължина 196 м, ширина 25 м, 

височина по кота било - 10 м. РЗП на предприятието ще бъде около 5 557 м², 

представляващи съответно първи производствен и технически етаж с площ 4 920 м
2
 и 

втори административно-битов етаж с площ 650 м
2
.  

В предприятието ще се произвеждат: 

 Консервирани зеленчуци. Ще се монтира линия за консервиране на зеленчуци с 

производствен капацитет 8,4 тона/денонощие готова продукция. 

 Опаковани свежи зеленчуци - около 3 тона на денонощие. 

С цел обезпечаване на предприятието с топла вода за технологични, битови и 
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хигиенни нужди ще се изгради котелна инсталация, изгаряща биомаса, за производство на 

топла вода (температура до 90°С) с номинална входяща топлинна мощност 1 MW . 

Ще бъдат изградени и 3 резервоара, в които ще се събира дъждовна вода, която ще 

се филтрира и използва за измиване на помещенията и технологичното оборудване. от 

биомаса.  

За производствени и питейни нужди ще се използва вода от водопроводната мрежа 

(около 30 м
3
/ден). 

Имотът е с изградена техническа инфраструктура – път, елекроснабдителна, 

водоснабдителна и канализационни мрежи и не се предвижда промяна на съществуващата 

или изграждане на нова инфраструктура. 

Формираните количества производствени отпадъчни води от предприятието (около 

20 м
3
/ден), образувани от измиването на зеленчуците ще преминават през локален 

утаител, след което ще се отвеждат в градската канализационна мрежа. 

 Формираните битово-фекални отпадъчни води от персонала също ще се отвеждат 

в градската канализационна мрежа.  

Всички отпадъци, формирани по време на реализацията и експлоатацията на ИП ще 

се управляват в съответствие с нормативната уредба. 

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

т. 3, буква „а” и 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. 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 

Стрелча 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 Стрелча.  

  

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.). 

ПИ № 001258, местност „Мечкерец“, по КВС на гр. Стрелча, обект на ИП, не попада в 

граници на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното 
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разнообразие, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 на Закона за 

защитените територии.       

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

 

           Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до кмета на 

Община Стрелча. 
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