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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., бр. 3 

от 5.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г.,) 
 

 РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  

 „Изграждане на предприятие за преработка на етерично – маслени култури“ в имот 

№ 020179, м. „Колибите“, в землището на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик 
 

 

с възложител: „ИВА СТЕФ“ 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., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в 

сила от 22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 

Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 

2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г.) 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. 12 от 12 февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 

от 5 Януари 2018г) 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., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 

2018 г.).  

 Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

 Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда 

изграждане на едноетажна монолитна сграда с площ около 720 м
2
 със съответното 

оборудване за производство на етерични масла от бял риган и маточина. Сградата ще се 

изгради в рамките на имот № 020179, м. „Колибите“, в землището на с. Свобода, общ. 

Стрелча, с начин на трайно ползване „Производствен терен“, собственост на „Алгае Фарм“ 

АД, въз основа на нотариален акт за учредяване право на строеж № 175/2018 г. 
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 Производството ще се осъществява от свежа и суха биомаса, като при него ще се 

отделят два продукта етерично масло и обезмаслена тревна маса. Процеса ще протича в 

модул за парна дестилация, в който чрез подаване на пара се загрява до варене, при което се 

отделя маслото и постъпва в съдовете за съхранение. Тревата, която остава след процеса ще 

се изнася на бетонова площадка за изсушаване и ще отива за обработка и получаване на 

фуражни гранули. 

 В производствената програма е предвидено преработка на бял риган от собствени 

насаждения и добив на 700/800 кг. от декар, от който ще се добива 5,5 тона етерично масло 

и преработка на маточина с годишен добив от 2,5 тона. 

 За производството на технологична пара, в сградата ще бъде оборудвано котелно 

помещение с котел на пелетно гориво с мощност 500 kW. Техническите характеристики на 

котела ще са: разход на пелети 90 кг/ч, 500 кг/ч пара; размери 3 000 мм/1 800 мм/2 900 мм. 

 Изгорелите газове ще се отвеждат чрез ламаринен топлоизолиран комин с обща 

височина 12 м. 

 Вода за производствени и битови нужди на предприятието ще се осигури от местен 

водопровод, на база сключен предварителен договор за присъединяване, чрез изграждане на 

нови връзки съобразно ВиК проект. Електрозахранването ще се извърши, чрез нова връзка 

указана по договор за присъединяване. 

 Производствените отпадъчни води, в количество от около 6 м
3
 на ден, ще се 

отвеждат в два изгребни резервоара по 30 м
3
 всеки, които ще се почистват периодично от 

специализирана фирма. 

 Предвижданата технология за производство на етерични масла е безотпадна, т. к. 

след извличане на маслото биомасата се изсушава и постъпва за обработка на фуражни 

гранули за животните. 

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

3, буква „а” 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. 

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 (ЗБР) 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.). 

Имотът, предмет на ИП, НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 

територии. Намира се в близост до защитена зона BG0001039 „Попинци” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени 

зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от която 

отстои на не по-малко от 1,67 km. 

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-1336/30.04.2018 г.  

 Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Стрелча и 

Кметство Свобода 
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