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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): 

„Преустройство и пристройка за цех за ябълково пюре, котелно, покрита стоянка за 

разтоварване на товарни автомобили“ в УПИ ХХVI-производство и преработка на плодове и 

зеленчуци, кв. 2 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „ЕКОВИТА“ ООД 

 

 

 

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., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 1 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 

2021г.) 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., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 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): 

Основната дейност на дружеството е преработка и търговия с биологични горски и 

култивирани плодове – ягоди, къпини, боровинки, малини, бодливо грозде, касис, горски ягоди, 

сливи, шипки, трънки, череши, дренки, вишни и ябълки в УПИ ХХVI-производство и 
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преработка на плодове и зеленчуци (ПИ с идентификатор 55155.508.20), кв. 2 по плана на гр. 

Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, където съществуват следните сгради:  

1. Сграда за хладилна камера и склад, вкл. помещения за администрация и битови 

помещения; 

2. Хладилна камера – север; 

3. Склад и хладилна камера – изток. 

Предмет на инвестиционното предложение е разширение на производствената дейност, 

чрез преустройство и пристройка за „Цех за ябълково пюре“, котелно, покрита стоянка за 

разтоварване на товарни автомобили. 

Преустройството включва съществуващите помещения склад и прилежащите му 

помещения (по т. 3) да се променят за „Цех за ябълково пюре с 65ºВх.“. Към двора ще се запази 

съществуващата врата с подемник, като успоредно на хладилната камера ще се изгради нова 

рампа с врата за доставка и нов метален навес за престой на товарен автомобил за 

товарене/разтоварване. Предвижда се монтиране на технологична инсталация за ябълково 

пюре. Северно от хладилната камера ще се построи сграда за котел и площадка за инсталация 

за производство на наситена пара с налягане 1 МРа, 3 тона за 1 час. В котелното помещения ще 

се монтира котел за наситена пара, с номинална входяща топлинна мощност 2081 кW/h, 

окомплектован с автоматична горелка за природен газ. Предприятието е газифицирано, ще се 

направи само отклонение към котелното за захранване с природен газ горелката на новия котел 

и горелката на генератор за горещ въздух в цех за обработка на плодове.  

Отвеждането на димните газове, получени в резултат на горивния процес ще се извършва 

посредством монтиране на ново изпускащо устройство комин с височина 14,5 м от нивото на 

терена. В долната част на комина ще се монтира тръба с диаметър 1 цол за отвеждане на 

евентуално получен в него конденз към продухвателната шахта. 

 Обектът е водоснабден от съществуващата водопроводна мрежа в района, 

електрифициран и до него има пътен достъп.  

Промишлени отпадъчни води ще се формират от измиване на съоръженията, инвентара, 

подовете и стените на помещенията. Тези води, заедно с битово-фекалните отпадъчни води ще 

се заустват в съществуващата площадкова ревизионна шахта до сградата. 

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 (посл.  изм. ДВ. 

бр. 98 от 27 Ноември 2018 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)(посл. изм. и доп. ДВ. 

бр. 106 от 15 Декември 2021 г.). 
 

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната 

екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в 

границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на Закона за защитените територии. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която имота отстои 

на не по-малко от 117 м. 

 

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

Пазарджик, изх. № ПД-01-23-(6)/15.02.2022 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено за сведение до Община 

Пазарджик 
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