
Представено от „ПИПЕРИКА“ ООД уведомление за „Преустройство и пристройка 

на промишлена сграда в предприятие за производство на зеленчукови и плодови 

концентрирани пюрета, сортиране, замразяване, сушене и консервиране на плодове, 

зеленчуци и гъби“ 

Днес 03.06.2021г. във връзка с постъпило уведомление уведомление за инвестиционно 

предложение с вх. № ПД - 547/26.05.2021г. и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за 

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

за ОВОС) РИОСВ – Хасково Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

Целта на инвестиционното предложение е преустройство и пристройка на 

съществуваща промишлена сграда 39970.504.1358.1 с площ 2208м2 в гр. Крумовград в 

предприятие за производство на зеленчукови и плодови концентрирани пюрета, сортиране, 

замразяване, сушене и консервиране на плодове, зеленчуци и гъби. Предвижда се пристройката 

да бъде с обща площ от 1180м2, която включва три сгради – хладилно помещение /525м2/, навес 

/365м2/ и котелно, работилница, офис и експедиция /290м2/. Капацитетът на новото 

предприятие е за преработка на 3000 тона/годишно зеленчуци и 15 тона/годишно плодове. 

Обектът ще бъде присъединен към ЕРЮГ към съществуващата мрежа КРШ „Арда“, 

трафопост „ТП Пътно-30“, извод СрН „Млекобаза“, подстанция „Крумовград“ с предоставена 

мощност 180kW. 

Обектът ще бъде водоснабден от съществуващо водопроводно отклонение с 4атм 

налягане. Битовите отпадъчни води от сградата могат да бъдат отведени и заустени в 

съществуващи канализационни отклонения съгласно становище на ВиК Кърджали. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7 буква „б“ от 

Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл.93, ал.1, т.1 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. 

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

разнообразие(ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че реализацията на посоченото ИП не попада в границите на защитени територии 

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

НАТУРА 2000, най-близко разположена е Защитена зона: BG0001032 „Родопи Източни”, за 

опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на 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, 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, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. 

Копие от писмото е изпратено до община Крумовград. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 03.06.2021г./ 


