
 
Представено от „Орегано БГ“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение за 

Изграждане на нова пристройка към съществуващ сладкарски цех и преустройството му в цех за 

преработка на зеленчуци в УПИ VII-739, кв. 70, ПИ № 39970.504.1363 по КК на град Крумовград 

Във връзка с постъпило в РИОСВ – Хасково уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 

ПД-1276/16.09.2020г. относно горепосоченото, внесената допълнителна информация към уведомлението 

с вх. № ПД- 1276(2)/29.09.2020г. и вх. № ПД-1276(3)/30.09.2020г. и на основание чл. 5, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. 

ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.), Ви информираме за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда: 

ПИ № 39970.504.1363 по КК на град Крумовград е с площ 2809кв.м., застроен. В имота има 

изградена промишлена сграда със ЗП 745 кв.м. 

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нова пристройка със ЗП 153,82 кв.м. 

към съществуващата сграда и преуствойството на цялата сграда в цех за преработка на зеленчуци. В 

предприятието ще се произвеждат печени и замразени зеленчуци – чушки различни сортове и 

патладжани, с капацитет на преработена продукция 250кг/час. Обектът ще работи сезонно. Предвижда 

се едносменен режим на работа при шестдневна работна седмица, с продължителност на работната 

смяна 8 часа. Общ брой персонал в прозводственото предприятие - 10 човека.  

За нуждите на дейността в предприятието ще бъдат обособени следните помещения: приемно 

отделение, работно помещение за предварителна обработка, склад амбалаж, миялно помещение, 

работно помещение за технологична обработка, помещение за пакетаж, хладилна камера за шоково 

замразяване, хладилно предверие, хладилна камера за съхранение на готовата продукция, столова, 

коридор, офис, склад опаковки, коридор, съблекалня, баня, тоалетна - мъже, съблекалня, баня, тоалетна 

– жени, приемна рампа и експедиционна рампа.  

Производствения процес ще протича по следния начин: 

Доставената на приемна рампа суровина (чушките) се приемат, окачествяват се и се претеглят на 

везна. Приетата суровина се придвижва до работно помещение за първична обработка, където се 

извършва бушене на чушките и изваждане на семенника. На работните маси се извършва калибриране 

на зеленчука и остраняване на болни, развалени чушки. Почистените чушки се поставят в касетки, 

измиват се в миялно помещение и се придвижват към работно помещение за печене. Печенето на 

зеленчуците се извършва на лентов електрически чушкопек. Изпечените чушки посредством елеватор се 

насочват към белачна машина. Белачната машина е барабанен тип, в нея се извършва обелчане на 

чушката с помощта на водна струя. Изпечени, обелени и охладени чушките се разтеглят и насочват за 

замразяване. Стандартно чушките се разтеглят в опаковки по 2,5 кг и се подават за замразяване в 

шокова камера. Замразените чушки се преопаковат, поставят се в кашони 4бр.x2,5 кг., етикират се, 

маркират се и се насочват за съхранение в хладилна камера. За експедицията на готовата продукция ще 

бъде използван специализиран транспорт, като се осигурява непрекъсване на хладилната верига. 

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 7, буква „б“ от Приложение 2 на 

ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 

процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от 

ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково. 

Обръщаме Ви внимание, че за да се считат за изпълнени задълженията Ви по смисъла на чл. 95, 

ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн., ДВ, бр.91 от 25.09.2002г., изм. и доп. ДВ. 

бр.54 от 16 Юни 2020г.), във връзка чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, следва да обявите своето 

предложение на интернет страницата си, ако имате такава, и чрез средствата за масово осведомяване 

и/или по друг подходящ начин. В тази връзка следва да представите информация за извършеното 

уведомяване. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие: 

Съгласно представената информация от възложителя и от направената справка се установи, че УПИ 

VII-739, кв. 70 с идентификатор 39970.504.1363 по КККР на гр. Крумовград, общ.Крумовград, обл. 

Кърджали, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие.  

Най-близко разположените защитени зони са ЗЗ BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на 

природните местообитанията, приета от Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г. и защитена 
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зона BG 0002012 „Крумовица” за опазване на дивите птици обявена със Заповед № РД -

765/28.10.2008г. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на 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, обн., ДВ, бр. 73 

от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта 

му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка 

с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Крумовград. 

 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 08.10.2020 г./ 


