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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 Март 2003 г., посл. изм. и 

доп. ДВ. бр. 67 от 23 Август 2019 г.) 

 
  РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

„Модернизация на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и изграждане на 

пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води с капацитет до 30 м3/ден“,“ в 

УПИ III – за производствени нужди, кв. 100 по регулационния план на с. Калугерово, общ. 

Лесичово, обл. Пазарджик 

 

 
 с възложител: „КАЛУФРУКТ ПРОДАКШЪН“ 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/( изм. 

ДВ. бр. 21 от 13 Март 2020 г.) и чл. 4, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (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 11.09.2007 г., изм. 

и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г.). 

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

околната среда (ЗООС): 

 Предмет на настоящото инвестиционно предложение е закупуване на ново технологично 

оборудване с цел подмяна на съществуващото такова, което ще доведе до модернизиране на 

технологичния процес на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, находящо се в 

УПИ III – за производствени нужди, кв. 100 по регулационния план на с. Калугерово, общ. 

Лесичово, обл. Пазарджик. 

 Предвижданата модернизация включва подмяна на парни котли в съществуваща парова 

централа, състояща се от три парни котела, предназначени да захранват с пара технологичната 

линия и вакуум изпарителните инсталации с прекъснато и непрекъснато действие, с които се 

извършва преработката на плодовете. Ще бъдат закупени: 

- Парен котел тип „КПМ 2000/8“ с мощност 1,6 MW, паропроизводство 2000 кг/ч 

наситена пара, работно налягане на парата до 0,8 MPa, който ще замени съществуващ котел с 

паропроизводство 1000 кг/ч. 

- Парен котел тип „КПМ 5000/8“ с мащност 3,9 MW, паропроизводство 5000 кг/ч 

наситена пара, работно налягане на парата до 0,8 MPa, който ще замени съществуващ котел с 

паропроизводство 2500 кг/ч. 

 Новите котли ще работят със същото гориво, както и предишните котли – котелно 

гориво (мазут). Не се предвижда промяна на изпускащите устройства с височина 15 м и 13 м, 

които ще се запазят.  
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 За пречистване на формираните от производствения процес отпадъчни води, се 

предвижда изграждането на пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води с 

капацитет 10 еквивалент жители (ЕЖ) до 30 куб. м./ден, състояща се от: 

 Греблова решетка; 

 Помпена група; 

 Биологично стъпало; 

- Биобасейн- 

- Вторичен утаител. 

 От територията на площадката се формират битово-фекални, производствени – 

предимно от измиване, сортиране и преработка на сини сливи и ябълки, както и дъждовни 

отпадъчни води, които поради липса на изградена пречиствателна станция за отпадъчни води 

към настоящия момент, постъпват във вече изградена шахта, която е събирателна за 

промишлените, битовите и дъждовните отпадъчни води. От шахтата, чрез бетонна шахта водите 

се отвеждат до точка на заустване в ПИ с идентификатор 35571.1.383 (стар номер 001383), 

представляващ  „Територия, заета от води и водни обекти“, с начин на трайно ползване – 

„Напоителен канал“, отвеждащ водите към р. Тополница. За да се отделят промишлените  

отпадъчни води от дъждовните, се налага изграждане на шахта която да се използва като 

усреднител, и в която да бъдат инсталирани помпи за подкачване на водата към предвижданата 

за изграждане пречиствателна станция за отпадъчни води. 

 Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с изграждане на нова 

техническа инфраструктура и не е свързана с генериране на отпадъци, различни от досегашните 

на съществуващото предприятие за преработка на плодове и зеленчуци. 

 Представена е информация за вида на горивото, което ще се използва в парните котли, 

максималното количество, което може да бъде налично на площадката, и обема на резервоара, в 

който ще се съхранява. Съгласно представената информация, количествата котелно гориво, 

които се очаква да бъдат налични на площадката са под съответните прагови количества, 

посочени в колона 2 на част 1 и колона 2 на част 2 от приложение  № 3 на ЗООС. 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, 

буква „а“ и т. 11, буква „в“ 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.). 

 Териториите, в които ще се осъществи ИП, не попадат 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.), която отстои на не по-малко от 8,8 km. 

 ІII. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение 

спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление 

на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление 

на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР): 
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Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 

23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-136(5)/04.05.2022 г. и наш вх. № ПД-01-35-

(13)/04.05.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и 

подзаконовите актове към него, при спазване на поставените условия. 

Според представената информация (географски координати на точката на заустване), 

площта на ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код BG3G00000NQ018 – Порови 

води в Неоген – Кватернер – Пазарджик  - Пловдивския район“. Площта на ИП попада в 

уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП не 

попада и не граничи с пояси на СОЗ.  

ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код BG3MA800R225 

– „Река Тополница от яз. Тополница до устие“. ИП не попада в зона за защита (ЗЗ) на водите 

по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3 от 

ПУРБ на ИБР. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описани в Раздел 3 

на ПУРБ на ИБР. ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения 

в ИБР. 

 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-35-(14)/09.05.2022 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Лесичово, 

Кметство Калугерово и БД ИБР-Пловдив 
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