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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/  

(приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 

10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 

30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., 

бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм.и доп. ДВ. бр. 76 от 19.09.2017 г., изм. ДВ. 

бр. 96 от 1.12.2017 г.) 
  

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 
 

 

 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): 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на предприятие за производство на 

картофено нишесте в ПИ № 057029, местност „Далъка“, по КВС на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик. 

 В предприятието ще се извършва: приемане, окачествяване, съхранение, транспортиране, 

очистване, измиване, смилане, отделяне на соковата вода, отделяне и промиване на триците, 

концентриране на нишестеното мляко, рафиниране, обезводняване (филтриране), сушене. 

Предвижда се производството на картофеното нишесте ще бъде с капацитет 10 т/ч.  

Имотът, в който ще се реализира настоящото ИП е с начин на трайно ползване „Хранителна 

промишленост“ с площ 3.376 дка. 

За питейно-битови и промишлени нужди ще се използва вода от централната водопроводна 

мрежа в района. Използваната вода в производството за измиването на продуктите ще преминава 

през предвиден за изграждане утаител за първично пречистване и ще се използва като оборотна вода. 

Не се предвижда формиране на производствени отпадъчни води поради предвиден водооборот на 

използваните води. 

Съгласно сключен предварителен договор, имотът ще се присъедини към 
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електроразпределителната мрежа от ЖР стълб № 58 на ВЕЛ 20 kV „Сарая“. 

За достъп и обслужване на предприятието ще се използват съществуващи пътища, граничещи с 

имота.  

При реализацията и експлоатацията на ИП ще се формират около 0,5 м
3
 на денонощие битови-

фекални отпадъчни води от санитарните помещения, които ще постъпват във водоплътна 

събирателна камера в рамките на обекта, след което ще бъдат извозвани със специализиран 

транспорт и депонирани до ГПСОВ – гр. Пазарджик. 

Отпадъците формирани при реализацията и експлоатацията на ИП ще се управляват съгласно 

разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 7, буква 

„ж” 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: 

 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 внимание на Община Пазарджик и Кметство Сарая, предвид последните 

изменения във връзка с 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 Пазарджик и Кметство Сарая, изпращат 

служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряването му по 

образец съгласно Приложение № 7 от Наредбата за ОВОС на РИОСВ-Пазарджик. 

 IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 

 Горепосоченото ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие 

(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 76 от 19 Септември 2017 г.) 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, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона 

за защитените територии, както и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002069 „Рибарници 

Звъничево”, от която имота отстои на не по-малко от 3.09 км. 

 

 

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община Пазарджик и 

Кметство Сарая. 
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