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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 предприятие за преработка на растителни култури“ в ПИ с 

идентификатор 03592.503.1690, кв. Малко Белово, гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „ХЕН ХАУС“ ЕООД 

 

 

 

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): 

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на ново предприятие за 

преработка на растителни култури (на приблизителна площ от около 1500 м2) – производство 

на ягодово масло, ядково масло и протеинови барчета в ПИ с идентификатор 03592.503.1690 

(УПИ V-1690 „за производствени и складови дейности“, кв. 74), кв. Малко Белово, гр. Белово, 

mailto:riewpz@riewpz.org
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общ. Белово, обл. Пазарджик. Имотът е урбанизирана територия, с НТП За друг вид 

производствен, складов обект и с площ от 5724 м2. 

В предприятието ще се извършват преработвателни процеси по производство на ядково 

масло и масло от ягода, предназначени за директна консумация, както и енергийни барчета от 

ягоди и ядки и студен чай от ягода. Ще се преработват около 80 % суровини от ягоди от 

собствени оранжерии и 20 % - закупени от външни производители. 

Предвиждат се плюсови хладилни камери за временно съхранение с фреон R404. 

За обезпечаване на енергийните потребности на предприятието ще бъде монтирана 

автономна фотоволтаична електроцентрала върху покрива на новата сграда с мощност до 200 

kW/h. 

Имотът е разположен в регулационните граници на гр. Белово, присъединен към 

водоснабдителната, канализационна и електропреносна мрежа и достъпен по съществуващи 

пътища. 

От дейността на предприятието ще се формират: 

- производствени отпадъчни води - около 0.5 м3/час или 1.5 м3/ден, които ще се отвеждат 

към селищната канализационна система. Предвижда се каломаслоуловител, преди 

включването им в канализационната система; 

- битово-фекални отпадъчни води до 0,2 м3/ден, които също ще се отвеждат към 

селищната канализационна система.  

По време на изграждането и оборудването сградата ще се образуват строителни 

отпадъци, които ще се събират и транспортират от изпълнителя на обекта за последваща 

преработка или обезвреждане.  

При експлоатацията: От манипулационното отпадат около 100 кг/дневно, негодна 

селскостопанска продукция, които се изнасят от помещението до контейнери за смет с капак на 

площадката, където се съхраняват разделно. Отпадъците се изнасят от площадката като битова 

смет от лицензирана фирма. 

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

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 посл. изменения.) и чл. 2, ал. 1, т. 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, ДВ бр. 

73/2007 г. и посл. изменения.). 

 Имот с идентификатор 03592.503.1690 по КККР на гр. Белово 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 BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от 

Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 588 от 6 

август 2021 г. на МС (ДВ бр. 67 от 13.08.2021 г.), от която имотът отстои на не по-малко от 0.29 

km. 

 

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

Пазарджик, изх. № ПД-01-36-(3)/17.02.2022 г. 

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

Белово 
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