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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., изм. и доп. бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г., изм. и доп. 

ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП): 

„Изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“, в УПИ ХХI-28 

(ПИ с идентификатор 36124.684.28), м. „Стопански двор“ по КККР на с. Капитан Димитриево, 

общ. Пещера, обл. Пазарджик 

 

с възложител: ЕТ „РАДОСЛАВ ГАВРАИЛОВ“ 

 

 

 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосочените инвестиционни предложения 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., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 

Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. 

бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 16 Октомври 

2019г. изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. 

бр.54 от 16 Юни 2020г.) 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., изм. 

и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 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., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.).  

 

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): 

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на Дестилерия за преработка на 

етерично-маслени култури чрез водно-парна дестилация в УПИ ХХІ-28 (поземлен имот с 

идентификатор 36124.684.28, с площ от 6880 м2), м. Стопански двор в с. Капитан Димитриево, 
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общ. Пещера. Инсталацията ще се разположи върху площадка с размери 21.50x6.5 метра – на 

две нива. Извличането на етерично масло от етерично-маслени култури се осъществява 

предимно през летния сезон. 

Основните процеси и съоръжения при дестилационната преработка са: 

- дестилационен апарат - в него се зарежда суровината, от която ще се добива етерично 

масло, като количеството й е регламентирано от обема му. Затваря се херметично и има 

изход за парата към охладителя. Окомплектован е с кош за изваждане на отработения 

материал. 

 - охладител - това е топлообменен апарат, където кондензират парите на водата и 

етеричното масло и се охлаждат до определена температура. Температурата на дестилата 

се регулира чрез промяна на количеството охлаждаща вода. 

- флорентински съд /декантатор/ - осигурява отделянето на водата и маслото. След изтичане 

на времето за дестилация, маслото се източва от декантатора, претегля се и се съхранява в 

специални съдове; 

- производство на пара-служи за непрекъснато производство на пара с определени 

параметри, чрез изгаряне на горивото и подаване на съответните количества омекотена 

вода. Налягането на водата в системата се подържа с хидрофор. 

За дестилацията ще е необходим парен котел на течно гориво /природен газ/ с максимална 

входяща топлинна мощност 2271 кW и производство на пара (при захранване с 80°С вода) 3 

000 кг/час.  

На площадката ще бъде наличен многоелементен газово контейнер (MEGS) за 

транспортиране на природен газ. Няма да се ползват друг вид горива. Многоелементният газов 

контейнер съдържа общо 78 бутилки, всяка с вместимост до 150 литра, общо 11750 литра. 

Съгласно техническите данни, описани в паспорта на многоелементния газов контейнер, масата 

на природния газ при налягане 200 bar e 2030 kg. Това е под праговите количества за природен 

газ, посочени в част 2 на Приложение 3 от ЗООС, поради което площадката не се класифицира 

с нисък или висок рисков потенциал.Не се налага изграждане на нова инфраструктура – пътна, 

електроснабдяване и ВиК. 

Водата отделена от процеса на преработка на етеричната култура се източва непрекъснато 

от долната част на флорентинските съдове и се събира в съдове за кондензат с цел продажба. 

Реализира се като нов продукт – флорална вода. Водата от охладителите е чиста и е с 

температура над 75°C. Събира се в бетонов басейн, като част от нея се използва за питателна 

вода на котела, а останалата част се охлажда през охладителната кула и отново се използва за 

охлаждане.  

Отпадъчния/остатъчния материал отделен след процеса на преработка на етерично-

маслените култури или така наречената сенообразна маса от изварения лавандулов цвят ще се 

извозва с ремарке до площадката в близост до насажденията и след това, ще се използва за тор. 

Съгласно представената информация, количеството дизелово гориво е под праговите 

количества по приложение 3 от ЗООС и площадката не се класифицира като предприятие с 

нисък рисков потенциал. 

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): 

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 

77 от 9 Август 2002 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
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инвестиционни предложения предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.). 
 

 Площадката, в която ще се осъществи ИП – ПИ с идентификатор 36124.684.28 

(УПИ XXI-28), местност „Стопански двор“, по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. 

Пещера, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии, но попада в границите на  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.) 
 

 ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-159-(7)/14.04.2021 г. 

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

Кметство Капитан Димитриево 
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