
Приложение № 2 към чл. 6 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (Наредба за ОВОС) 
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 

2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 

12.04.2019 г.) 
 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. 

Име: "ВИВАГРО" ЕООД , ЕИК 201069784, Седалище и адрес на управление: Държава: 

БЪЛГАРИЯ Област: Пловдив, Община: Родопи Населено място: с. Цалапица, п.к. 4218 ж.к. 

Поземлен имот 78029.202.11, бул./ул. местност „Орта хан“ 

2. Пълен пощенски адрес. 

Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Пловдив, Община: Родопи Населено място: с. Цалапица, 

п.к. 4218 ж.к. Поземлен имот 78029.202.11, бул./ул. местност „Орта хан“ 

3. Телефон, факс и e-mail. 
ilia_gangov@abv.bg 0889221501 

4. Лице за контакти.  

Илия Тодоров Гънгов 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

Възложителя „ВИВАГРО“ЕООД има инвестиционно предложение за „Ремонт, реконструкция и 

преустройство на селскостопанска сграда в цех за преработка на домати в УПИ XXIX-623, кв.3 

и Изграждане на склад за селскостопанска продукция в УПИ XII-501.1207,кв.36 по плана на 

с.Строево, общ.Марица, обл.Пловдив“ 

 

Инвестиционното предложение на възложителя е ново и е свързано със следните инвестиционни 

дейности: 

1. Ремонт, реконструкция и преустройство на селскостопанска сграда в цех за преработка 

на домати в УПИ XXIX-623, кв.3, по плана на Стопански двор на с.Строево, общ.Марица, 

обл.Пловдив; 

2. Изграждане на  склад за селскостопанска продукция в УПИ XII-501.1207,производствени 

и складови дейности и ООД, кв.36 по плана на с.Строево, общ.Марица, обл.Пловдив“ 

3. Закупуване на необходимото технологично оборудване от производствени машини за 

преработка на домати в Белени домати със сок в буркани 0,720л; Нарязани парчета домати със 

сок в буркани от 0,720 л. 

4. Оборудване на котелно помещение с мощност 837 kW. 

5. Полагане на автономна фотоволтаична система за собствени нужди с мощност 15,40 

kWp. 

6. Полагане на мрежова фотоволтаична система за собствени нужди с мощност 105,60 kWp. 

 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Възложителят е дългогодишен производител на селскостопанска продукция и неговата цел 

е чрез преустройството на сградата разположена в УПИ XXIX-623 в кв.3 да разшири своята 

дейност, да създаде нови асортименти и увеличи капацитета на фирмата. Във връзка с което е 

предвидена реконструкцията на сградата в Цех за преработка на домати. Предвидено е 

запазването на същ.метална конструкция на сградата и след нейното обновяване превръщането 

и в Цех за преработка на домати. 

mailto:ilia_gangov@abv.bg


Изготвеният проект предвижда замяна на съществуващи фасадни панели с нови 

термопанели с дебелина 8 см, същото се предвижда и за покривното покритие. Във 

функционално отношение и следвайки изискванията технологичния проект в сградата ще се 

обособят две зони: 

- Производствена ; 

- Обслужваща; 

Производствената зона представлява еднопространствено хале в което ще се разположат: 

приемна линия, миене и инспекция; линия доматен сок; линия белени и небелени домати; линия 

за пълнене и затваряне на бурканите с домати в размер 0,720 л; линия стерилизация; 

Селскостопанската продукция се доставя ежегодно в цеха от градината на собственика. 

Готовата продукция се съхранява в предвиденият за изграждане склад. 

За обслужване на производствения процес се предвиждат обособяването на 3 нови входа 

към сградата – два от изток и един от северозапад за захранване на цеха със суровина и за 

изнасянето на готовата продукция. 

Проекта предвижда оформянето на нови прозорци с мрежа против насекоми. 

Обслужващата зона е разработена в югозападната част на сградата и предвижда устройването на 

битови помещения за персонала и котелното помещение. Битовите помещения за персонала са 

организирани като санитарен филтър с индивидуални шкафчета за мъже и жени с баня към 

всяко помещение, самостоятелен санитарен възел с достъп през коридор и стая за почивка.  

Към битовата зона е предвидено обособяването на необходимото помещение за монтиране 

на котела на пелети, за обезпечаване на производствената сграда с пара.  

Достъп до котелното е самостоятелно от югоизток от съществуващата улица. 

Покривът на сградата е двускатов а термопанели и на него ще бъдат монтирани 

фотоволтаичните панели за захранването на обекта.  

 

Електрозахранването, необходимо за работа на машините и осветлението ще се изпълни по 

предварителен договор с ЕВН. 

 

Водозахранването ще е от градския водопровод. 

 

Отпадните води ще се заустват в водоплътна яма,която ще се извозва периодично от 

специализирана фирма до ПСОВ. 

ЗП сграда 441,2 кв.м 

Производствено хале 375,0 кв.м 

Битова част 33,1 кв.м 

Котелно 33,1 кв.м 

 

Освен реконструкцията на сградата в цех за домати е предвидено и изграждането на нова 

сграда, която ще служи за склад за преработената продукция. Проектната сграда ще изпълнява 

функцията на склад за готова продукция от консервирани домати, произведени в Цеха.  

Сградата ще представлява еднопространствено хале. За обслужване на склада са предвидени две 

секционни врати към обслужващата улица и една към дворното пространство на имота. 

Готовите продукти от цеха ще се нареждат върху палет, обвит със стреч фолио и ще се извозват 

до склада от цеха, където ще се съхраняват до реализирането им на пазара.  

 

Предвиждат се изграждането на прозорци с мрежа против насекоми.Склада ще се изпълни 

от метална конструкция по конструуктивен проект и оградни стени и покрив от термо панели с 

дебелина 8см. Покривът на сградата е двускатен, с покритие от термопанели и над него ще се 

монтират фотоволтаични панели, необходими за захранването на обекта.  

Имота ще се водоснабдява с питейна вода от водопроводната мрежа на село Строево.  

Отапдните води ще се отвеждат в резервоар, чрез изграждането на канализационна мрежа. 

За склада с площ 362 кв.м се предвижда изграждането на два броя едновременно действащи 



пожарни касети. Отвеждането на отпадните води е решено чрез изграждането на площадкова 

канализация.  

 

Площ на имота 604,0 кв.м 

Зп на сградата 360 кв.м. 

План на застрояване 60 %  

 

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на предприятие за преработка на 

собствена продукция домати. В предприятие за преработка и съхранение на селскостопански 

продукти и оризарна с цифрово-програмно управление и автономно електрозахранване” 

предвижда се в обекта да се преработват: 

-6000т домати сорт “Хайнтс ”годишно, в: 

 

-белени домати със сос в буркани 0,720; 

-нарязани парчета домати със сос в буркани 0,720л; 

 

Предвижда се кампанията за преработка на червени домати да  продължи до 70 дни през 

късно лято от сортове, подходящи за консервиране. Дневно се предвижда да се обработват до 4т 

на три смени /общо 21 часа/. 

 

/6000 т:70дни= 86т /ден суровина/ 

/86т:21ч= 4t /час суровина/ 

/86т:24ч= 3,5 до 4 т/час суровина/ 

 

По време на преработката се отделят около 12% отпадъци-обвивки, наранени домати и др, 

които отиват за храна на животни; 

3500 кг /час х 12 %= 420 кг/час х 21 ч= 8 820кг /денонощие отпадъци; 

 

86 000 – 8 820 кг отп= 77 180 кг суровина  чиста за 24 часа; 

77 180 кг : 0,720 кг /буркан=107 195 бр буркани/24 ч  

 

1000 кг продукт  x 0,720= 1328 бр буркани  

77 180 кг х 1328 бр = 102 495 бр бур /24ч 

 

Годишният капацитет на предприятието се предвижда да бъде максимално до 7 333 334 бр. 

буркани на година общо. 

 

За обезпечаване на технологичния процес са предвидени следните последователни 

взаимосвързани производствени етапи: 

-Приемане суровина:миене и инспекция; 

-Приготвяне на доматен сок; 

-Подготовка домати: небелени и белени; 

-Пълнене в стъклени буркани и затваряне; 

-Стерилизация; 

 

Селскостопанската продукция от зрели  червени домати се доставя периодично директно 

от градината. Същите са в насипно състояние в плътни палети от по 500 кг. При доставяне на 

обекта се разтоварват с електрокар, който ги подрежда върху палети на определено място. От 

там, чрез палетообръщач, ги изсипва в приемния кош на елеватора към  миалната машина. 

Измитите домати се инспектират върху специална маса с две нива. Като качествените 

домати се оставят отгоре, а наранените се свалят на долната лента и от там отиват на линия за 

приготвяне на доматен сок за заливка.  



Качествените домати се прехвърлят на линия за обелване и дообелване.Предвидени са две 

машини за обелване, включени успоредно.Обелените домати се подават на машина за 

дообелване и оттам върху инспектираща лента. 

Пълненето на бурканите с домати се извършва чрез ръчна манипулация на ротационна 

машина и се долива с доматен сок. 

От там пълните буркани се затварят и етикетира автоматично, и чрез пластинчат 

транспортьор отива към стерилизатора. 

Пълненето на кошовете се извършва чрез механизирано устройство. Зареждането на 

стерилизатора става отпред и отпред се изваждат. Един цикъл е за 4 бр коша. 

Готовите буркани се нареждат върху палет, обвиват се със стреч-фолио, се е експедират. 

 

Предвижда се новия обект да се изгради едноетапно. Проектираните машини и 

съоръжения ще се доставят от фирми, водещи в това направление.  

Новото технологично оборудване не изисква направа на фундаменти. Всяка машина 

стъпва на собствени кръка и противовибрационни тампони. 

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения; 

Настоящото инвестиционно предложение няма взаимовръзка и кумулиране с други 

съществуващи или одобрени инвестиционно предложения. Възложителят предвижда да започне 

дейността след издаване на всички необходими разрешителни.   

 

Компетентния орган по одобрение на инвестиционното предложение е РИОСВ – 

гр.Пловдив. 

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

Природните ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията са ограничени количества питейна вода за производствени и битови нужди. За 

нуждите на строителство ще се използват стандартни фабрично произведени строителни 

материали и изделия. 

 

Двата обекта ще бъдат захранвани с енергия от изградената електропреносна мрежа на 

най-близкото населено място и предвидените за изграждане автономна и мрежова 

фотоволтаична система.  

 

Допълнително за цеха за преработка на домати е предвидено изграждането на котелно с 

използването на суровина дървесни пелети с мощност 837 kW.  

Цехът за преработка на домати, ще бъде захранван с мрежова фотоволтаична система за 

собствени нужди с мощност 105,60 kWp. Работната мощност на цеха възлиза на 112 700 вата. 

За нуждите на обекта ще бъде използвана вода от обществената водоснабдителна мрежа. 

Необходимото водно количество за производствената дейност е Вода 8,00 м3/ден. 

Необходимото водно количество за питейно-битови цели е 0,750 м3/ден 

 

Складовата сграда има нужда от вода с питейни качества за поддържане на личната 

хигиена на работниците, за хигиенизиране на пода и за противопожарни нужди. В склада не се 

предвижда изграждане на самостоятелни санитарни възли, работещите в склада са част от 

работещите в цеха и ще използват възлите в цеха. За личната хигиена на работниците е 

предвидена санитарна мивка в близост до входа към улицата.  

 

Максималното водно противопожарно водно количество за сградата е оразмерено на 5,20 

л/с = 18,72 м3/ч 



Предвиденият за изграждане склад, ще бъде захранван с автономна фотоволтаична 

система с мощност 15,40 kWp. Работната мощност на склада възлиза на 8750 вата. 

 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни 

води; 

Предназначението на обекта не предполага отделяне на замърсители и дейности, оказващи 

дискомфорт на околната среда. Предвиждат се ограничени количества отпадъци от 

преработената суровина, съответно всички подлежащи на регенериране. 

 

Еднократно ще се образуват отпадъци от употребата и доставката на строителни 

материали. Това ще са отпадъци от опаковките на строителните материали – хартия, картон, 

пластмаса и др., които ще бъдат извозвани до най-близкото депо за отпадъци или ще се предадат 

за рециклиране на организацията, която извършва разделно събиране в района. 

 

Ще се образуват отпадъци от дейността на персонала– битови отпадъци, които ще бъдат 

извозвани до най-близкото депо за отпадъци. 

 

По време на преработката се отделят около 12% отпадъци-обвивки, наранени домати и др, 

които отиват за храна на животни; 

3500 кг /час х 12 %= 420 кг/час х 21 ч= 8 820кг /денонощие отпадъци; 

 

Отпадните води от обекта са оформени в два потока: 

- От персонала – 0,750 м3/ден; 

- Производствени – до 8 м3/ден ; 

Дъждовните води от покрива на сградата се отичат свободно по терена.  Разделно 

събраните битови и производствени отпадъчни води постъпват в подземен резервоар с обем 50 

м3, от където ще бъдат извозвани до най-близкото ПСОВ.  Събирателно-изгребната яма е готово 

изделие от РЕ. Тя е вкопана на 0,60м от кота терен. 

 

Отпадъчните производствени води се получават от измиването на суровините, празните 

опаковки и измиването на оборудването в края на работния ден. За измиване и дезинфекция на 

оборудването се използва студена вода. 

 

Отпадните води в склада са от санитарната мивка и измиването на пода.Отпадъчните води 

постъпват в подземен резервоар с обем 6,5 м3 от където ще бъдат извозвани до най-близкото 

ПСОВ. 

 

Отпадъчните битови води ще са 0,050м3/ден 

Отпадъчните производствени води ще са 1,136 м3/ден. 

 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

 

Очаквано замърсяване и вредно въздействие в повърхностните и подземни води – емисии 

на вредни вещества не се очакват. 

Очаквано замърсяване и вредно въздействие на почвите – по време на изпълнение и 

експлоатация на инвестиционното предложение не се очакват. 

Не се очакват вредни емисии на вещества във въздуха. 

Не се очаква повишено емисионно натоварване на атмосферния въздух, различно от 

съществуващото.  

Движението на моторни превозни средства за обслужване на обекта няма да доведе до 

значително увеличаване на съществуващото атмосферно замърсяване  в района поради добрата 

възможност от асимилация на атмосферния въздух. Пътната отсечка до обекта на 



инвестиционното намерение ще се оросява (навлажнява) при необходимост, за да се 

предотврати запрашеност при ветровито и сухо време. 

Дейностите, които ще се осъществяват в обекта няма да доведат до наднормено 

замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, поради предприетите от 

инвеститора мерки за намаляване на вредното им въздействие. Не се очакват наднормени нива 

от реализирането на обекта по отношение на вредни физични фактори като шум, вибрации, 

светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения. 

За периода на строителство, възможният дискомфорт от повишени нива на шум  в най-

близките места на въздействие, се очаква да бъде временен и локален. Шумовото натоварване се 

очаква да бъде в рамките на пределно допустимите нива, определени съгласно Наредба №6 от 

26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 

различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната 

среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума 

върху здравето на населението. 

При експлоатацията на инвестиционното предложение, предвид характера на дейността, не 

се очакват нива на шум в околната среда над граничните стойности за съответните територии и 

устройствени зони, определение в Приложение №2 към чл. 5 от Наредба № 6/26.06.2011 г., при 

нормална експлоатация, съобразена с изискването на чл. 16, т.1 от Закона за защита от шума в 

околната среда. 

Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано с 

отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух или с въздействие на вредни физични фактори 

върху околната среда. С реализация на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно 

въздействие върху хората, земеползването, атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, 

ландшафта, минералното и биологично разнообразие на района. Не се очаква въздействие от 

страна на реализираното инвестиционно предложение върху елементите на Националната 

екологична мрежа. Няма засегнато население,  растителни и животински видове. 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 

Няма риск от големи аварии или бедствия, които да са свързани с инвестиционното 

предложение. 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на 

Закона за здравето. 

Няма очаквани рискове за човешкото здраве, поради това, че инвестиционното 

предложение няма да генерира неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената 

среда, както следва - "Факторите на жизнената среда" са: 

а) води, предназначени за питейно-битови нужди – Инвестиционното предложение няма 

връзка с води, предназначени за питейно-битови нужди; 

б) води, предназначени за къпане – Инвестиционното предложение няма връзка с води, 

предназначени за къпане; 

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни 

или за хигиенни нужди – Инвестиционното предложение няма връзка с минерални води, 

предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди. 

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии – 

Инвестиционното предложение е извън жилищни, обществени сгради или урбанизирани 

територии. 

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради – 

Инвестиционното предложение няма връзка с йонизиращи лъчения в жилищните, 

производствените и обществените сгради. 

е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в 

жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии - 



Инвестиционното предложение няма връзка с нейонизиращи лъчения в жилищните, 

производствените и обществените сгради. 

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение – 

Инвестиционното предложение няма връзка с химични фактори и биологични агенти в обектите 

с обществено предназначение. 

з) курортни ресурси - Инвестиционното предложение няма връзка с курортни ресурси. 

и) въздух – Инвестиционното предложение няма негативно въздействие върху въздуха. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

 

Инвестиционното предложение ще се реализира в: 

1. Поземлен имот с идентификатор 69874.501.1207 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Строево, общ.Марица, обл.Пловдив с площ 604 кв.м ведно с построената сграда 

69874.501.1207.1 със застроена площ 365 кв.м. Описаният имот е образуван от ПИ 

69874.501.419, като на основание Заповед № РД-08-793/06.07.2020г. за одобряване проект за 

изменение на ПУП-ПРЗ, издаден от кмета на Община Марица, влиза в сила на 29.07.2020г. за 

новообразувания ПИ 69874.501.1207 е отреден УПИ XII-501.1207, производствени и складови 

дейности и ООД от кв,36 по регулационния план на с.Строево, общ.Марица, обл.Пловдив. 

Поземленият имот е с правно основание за ползване Нотариален акт за покупко-продажба на 

недвижим имот № 82  том I рег.№ 1635 дело № 76 от 2022г. 

 

2. Поземлен имот с идентификатор 69874.71.35, находящ се в село Строево, общ.Марица, 

обл.Пловдив, улица Стопански двор, местност ТРЪНКИТЕ с площ 923 кв.м с номер по 

предходен план: 237, квартал 3, парцел XXIX – 623 с построената сграда 69874.71.35.1 със 

застроена площ от 478 кв.м. 

Поземленият имот е с правно основание за ползване Нотариален акт за покупко-продажба на 

недвижим имот № 81 том I рег.№ 1633 дело № 75 от 2022г. 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително 

на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества 

от приложение № 3 към ЗООС. 

 

Възложителят е дългогодишен производител на селскостопанска продукция и неговата цел е 

чрез преустройството на сградата разположена в УПИ XXIX-623 в кв.3 да разшири своята 

дейност, да създаде нови асортименти и увеличи капацитета на фирмата. Във връзка с което е 

предвидена реконструкцията на сградата в Цех за преработка на домати. Предвидено е 

запазването на същ.метална конструкция на сградата и след нейното обновяване превръщането 

и в Цех за преработка на домати. 

Изготвеният проект предвижда замяна на съществуващи фасадни панели с нови термопанели с 

дебелина 8 см, същото се предвижда и за покривното покритие. Във функционално отношение и 

следвайки изискванията технологичния проект в сградата ще се обособят две зони: 

- Производствена ; 

- Обслужваща; 

Производствената зона представлява еднопространствено хале в което ще се разположат: 

приемна линия, миене и инспекция; линия доматен сок; линия белени и небелени домати; линия 

за пълнене и затваряне на бурканите с домати в размер 0,720 л; линия стерилизация; 

Селскостопанската продукция се доставя ежегодно в цеха от градината на собственика. Готовата 

продукция се съхранява в предвиденият за изграждане склад. 

За обслужване на производствения процес се предвиждат обособяването на 3 нови входа към 

сградата – два от изток и един от северозапад за захранване на цеха със суровина и за 

изнасянето на готовата продукция. 



Проекта предвижда оформянето на нови прозорци с мрежа против насекоми. Обслужващата 

зона е разработена в югозападната част на сградата и предвижда устройването на битови 

помещения за персонала и котелното помещение. Битовите помещения за персонала са 

организирани като санитарен филтър с индивидуални шкафчета за мъже и жени с баня към 

всяко помещение, самостоятелен санитарен възел с достъп през коридор и стая за почивка.  

Към битовата зона е предвидено обособяването на необходимото помещение за монтиране на 

котела на пелети, за обезпечаване на производствената сграда с пара.  

Достъп до котелното е самостоятелно от югоизток от съществуващата улица. 

Покривът на сградата е двускатов а термопанели и на него ще бъдат монтирани 

фотоволтаичните панели за захранването на обекта.  

 

Електрозахранването, необходимо за работа на машините и осветлението ще се изпълни по 

предварителен договор с ЕВН. 

 

Водозахранването ще е от градския водопровод. 

 

Отпадните води ще се заустват в водоплътна яма,която ще се извозва периодично от 

специализирана фирма до ПСОВ. 

ЗП сграда 441,2 кв.м 

Производствено хале 375,0 кв.м 

Битова част 33,1 кв.м 

Котелно 33,1 кв.м 

 

Освен реконструкцията на сградата в цех за домати е предвидено и изграждането на нова сграда, 

която ще служи за склад за преработената продукция. Проектната сграда ще изпълнява 

функцията на склад за готова продукция от консервирани домати, произведени в Цеха.  

Сградата ще представлява еднопространствено хале. За обслужване на склада са предвидени две 

секционни врати към обслужващата улица и една към дворното пространство на имота. 

Готовите продукти от цеха ще се нареждат върху палет, обвит със стреч фолио и ще се извозват 

до склада от цеха, където ще се съхраняват до реализирането им на пазара.  

 

Предвиждат се изграждането на прозорци с мрежа против насекоми.Склада ще се изпълни от 

метална конструкция по конструуктивен проект и оградни стени и покрив от термо панели с 

дебелина 8см. Покривът на сградата е двускатен, с покритие от термопанели и над него ще се 

монтират фотоволтаични панели, необходими за захранването на обекта.  

Имота ще се водоснабдява с питейна вода от водопроводната мрежа на село Строево.  

Отапдните води ще се отвеждат в резервоар, чрез изграждането на канализационна мрежа. За 

склада с площ 362 кв.м се предвижда изграждането на два броя едновременно действащи 

пожарни касети. Отвеждането на отпадните води е решено чрез изграждането на площадкова 

канализация.  

 

Площ на имота 604,0 кв.м 

Зп на сградата 360 кв.м. 

План на застрояване 60 %  

 

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на предприятие за преработка на 

собствена продукция домати. В предприятие за преработка и съхранение на селскостопански 

продукти и оризарна с цифрово-програмно управление и автономно електрозахранване” 

предвижда се в обекта да се преработват: 

-6000т домати сорт “Хайнтс ”годишно, в: 

 

-белени домати със сос в буркани 0,720; 



-нарязани парчета домати със сос в буркани 0,720л; 

 

Предвижда се кампанията за преработка на червени домати да  продължи до 70 дни през късно 

лято от сортове, подходящи за консервиране. Дневно се предвижда да се обработват до 4т на три 

смени /общо 21 часа/. 

 

/6000 т:70дни= 86т /ден суровина/ 

/86т:21ч= 4t /час суровина/ 

/86т:24ч= 3,5 до 4 т/час суровина/ 

 

По време на преработката се отделят около 12% отпадъци-обвивки, наранени домати и др, които 

отиват за храна на животни; 

3500 кг /час х 12 %= 420 кг/час х 21 ч= 8 820кг /денонощие отпадъци; 

 

86 000 – 8 820 кг отп= 77 180 кг суровина  чиста за 24 часа; 

77 180 кг : 0,720 кг /буркан=107 195 бр буркани/24 ч  

 

1000 кг продукт  x 0,720= 1328 бр буркани  

77 180 кг х 1328 бр = 102 495 бр бур /24ч 

 

Годишният капацитет на предприятието се предвижда да бъде максимално до 7 333 334 бр. 

буркани на година общо. 

 

За обезпечаване на технологичния процес са предвидени следните последователни 

взаимосвързани производствени етапи: 

-Приемане суровина:миене и инспекция; 

-Приготвяне на доматен сок; 

-Подготовка домати: небелени и белени; 

-Пълнене в стъклени буркани и затваряне; 

-Стерилизация; 

 

Селскостопанската продукция от зрели  червени домати се доставя периодично директно от 

градината. Същите са в насипно състояние в плътни палети от по 500 кг. При доставяне на 

обекта се разтоварват с електрокар, който ги подрежда върху палети на определено място. От 

там, чрез палетообръщач, ги изсипва в приемния кош на елеватора към  миалната машина. 

Измитите домати се инспектират върху специална маса с две нива. Като качествените домати се 

оставят отгоре, а наранените се свалят на долната лента и от там отиват на линия за приготвяне 

на доматен сок за заливка.  

Качествените домати се прехвърлят на линия за обелване и дообелване.Предвидени са две 

машини за обелване, включени успоредно.Обелените домати се подават на машина за 

дообелване и оттам върху инспектираща лента. 

Пълненето на бурканите с домати се извършва чрез ръчна манипулация на ротационна машина 

и се долива с доматен сок. 

От там пълните буркани се затварят и етикетира автоматично, и чрез пластинчат транспортьор 

отива към стерилизатора. 

Пълненето на кошовете се извършва чрез механизирано устройство. Зареждането на 

стерилизатора става отпред и отпред се изваждат. Един цикъл е за 4 бр коша. 

Готовите буркани се нареждат върху палет, обвиват се със стреч-фолио, се е експедират. 

 

Предвижда се новия обект да се изгради едноетапно. Проектираните машини и съоръжения ще 

се доставят от фирми, водещи в това направление.  



Новото технологично оборудване не изисква направа на фундаменти. Всяка машина стъпва на 

собствени кръка и противовибрационни тампони. 

Двата обекта ще бъдат захранвани с енергия от изградената електропреносна мрежа на най-

близкото населено място и предвидените за изграждане автономна и мрежова фотоволтаична 

система.  

 

Допълнително за цеха за преработка на домати е предвидено изграждането на котелно с 

използването на суровина дървесни пелети с мощност 837 kW, чрез който ще се попарват 

доматите. Предвиденият котел е необходим поради необходимостта от парова централа с 

паропроизводство 1200кг/ч.За производството е необходимо наситена пара с три различни 

налягания 2 бар, 4 бар и 6 и 7 бар. 

Цехът за преработка на домати, ще бъде захранван с мрежова фотоволтаична система за 

собствени нужди с мощност 105,60 kWp. 

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

 

Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура, ще бъде използвана 

съществуващата. 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване. 

 

За реализация на инвестиционното предложение ВИВАГРО ЕООД , кандидатства по подмярка 

4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции 

в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони.Изпълнението на 

проектното предложение ще зависи изцяло от заложените срокове в бизнес плана и 

административния договор по подмярката. 

 

6. Предлагани методи за строителство. 

 

В инвестиционното предложение има включени дейности по изграждане склад за 

селскостопанска продукция и Ремонт, реконструкция и преустройство на селскостопанска 

сграда в цех за преработка на домати. Ще се прилагат стандартни методи за строителство. 

Дейностите, който ще се извършват при строителството и експлоатацията на инвестиционното 

предложение ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните инстанции проекти, когато се 

изискват съгласно ЗУТ. 

Изкопни дейности се планират основно при фундиране и полагане на комуникациите. 

Образуваните земни маси ще бъдат използвани за обратен насип на терена 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

 

Предвиденото инвестиционно предложение на ВИВАГРО ЕООД за „Ремонт, реконструкция и 

преустройство на селскостопанска сграда в цех за преработка на домати в УПИ XXIX-623, кв.3 

и Изграждане на склад за селскостопанска продукция в УПИ XII-501.1207,кв.36 по плана на 

с.Строево, общ.Марица, обл.Пловдив“ описано подробно по-горе е необходимо за развитието на 

фирмата и населеното място: 

- За фирмата е необходимо за диверсификация на дейностите в стопанството и завладяване на 

нов пазарен дял. Чрез модернизацията в производството ще бъде подобрен производствения 

процес и ще подпомогне за завладяването на по-голям пазарен дял. 

- За населеното място изпълнението на инвестиционното предложение ще доведе до 

разкриването на нови работни места, като ще бъдат запазени и съществуващите такива. 



 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните 

характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната 

екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна 

защита, и отстоянията до тях. 

 

1. Поземлен имот с идентификатор 69874.501.1207 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Строево, общ.Марица, обл.Пловдив с площ 604 кв.м ведно с построената сграда 

69874.501.1207.1 със застроена площ 365 кв.м. Описаният имот е образуван от ПИ 

69874.501.419, като на основание Заповед № РД-08-793/06.07.2020г. за одобряване проект за 

изменение на ПУП-ПРЗ, издаден от кмета на Община Марица, влиза в сила на 29.07.2020г. за 

новообразувания ПИ 69874.501.1207 е отреден УПИ XII-501.1207, производствени и складови 

дейности и ООД от кв,36 по регулационния план на с.Строево, общ.Марица, обл.Пловдив. 

Поземленият имот е с правно основание за ползване Нотариален акт за покупко-продажба на 

недвижим имот № 82  том I рег.№ 1635 дело № 76 от 2022г. 

 

2. Поземлен имот с идентификатор 69874.71.35, находящ се в село Строево, общ.Марица, 

обл.Пловдив, улица Стопански двор, местност ТРЪНКИТЕ с площ 923 кв.м с номер по 

предходен план: 237, квартал 3, парцел XXIX – 623 с построената сграда 69874.71.35.1 със 

застроена площ от 478 кв.м. 

Поземленият имот е с правно основание за ползване Нотариален акт за покупко-продажба на 

недвижим имот № 81 том I рег.№ 1633 дело № 75 от 2022г.  

 

Съгласно справка в Регистър на защитените територии и защитените зони в България  

Поземлените имоти се намират в близост до ЗЗ по директивата за местообитанията Река 

Пясъчник Код в регистъра: BG0000444. 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

 

При реализация и експлоатация на инвестиционното предложение няма да бъде засегната 

съседна територия и дейностите ще бъдат извършвани единствено в имотите описани в предната 

точка. 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани 

за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална 

екологична мрежа. 

 

Имотите се намират в близост на защитена зона,съгласно регистъра на Защитени зони от Натура 

2000. Най-близо разположената защитена зона по двете директиви, съгласно Регистър на 

защитените територии и зони в България е ЗЗ по директивата за местообитанията Река Пясъчник 

Код в регистъра: BG0000444. 

 

Разстоянието от Поземлен имот с идентификатор 69874.501.1207 до най-близо разположената 

защитена зона Река Пясъчник Код в регистъра: BG0000444 е 4,5 км 



 
 

 

Разстоянието от Поземлен имот с идентификатор 69874.71.35 до най-близо разположената 

защитена зона Река Пясъчник Код в регистъра: BG0000444 е около 4,7 км. 

 

 
 

 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, 

жилищно строителство). 

 

Ще бъдат положени автономна фотоволтаична система за собствени нужди с мощност 15,40 

kWp и мрежова фотоволтаична система за собствени нужди с мощност 105,60 kWp. 

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

 

За инвестиционното предложение е необходимо издаване на становище от РИОСВ – гр. 

Пловдив. Очаква се издаване на разрешение за строеж от община Марица. 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на 

географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под 

внимание, и по-конкретно: 



1. съществуващо и одобрено земеползване – Не се отнася 

2. мочурища, крайречни области, речни устия – Не се отнася 

3. крайбрежни зони и морска околна среда – Не се отнася 

4. планински и горски райони – Не се отнася  

5. защитени със закон територии – Не се отнася 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа – Не се отнася 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност – Не се 

отнася 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи 

на здравна защита -Не се отнася 

 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като 

се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на 

реализацията на инвестиционното предложение: 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, 

климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените 

територии. 

По време на реализация и експлоатация на инвестиционното предложение не се очакват вредни 

въздействия върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното 

наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното 

разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

По време на работа всички дейности и ще бъдат съобразени със защита на работещите, опазване 

на околната среда, чрез третиране на отпадъците по посочения начин от общината, чрез 

извозването им на сметище. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до инвестиционното предложение. 

 

Няма да има въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа. 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

Няма да има отрицателни последици, големи аварии или бедствия. 

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно). 

Няма да има никакво отрицателно въздействие. Инвестиционното предложение не крие рискове 

от замърсяване на компонентите на околната среда при неговата реализация и експлоатация. 

 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; 

засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, 

курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и 

др.). 

Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на село Строево, община Марица, 

област Бургас и няма да има никакво вредно въздействие върху жителите на селото и 

околността. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

 

Няма вероятност, интензивност или комплексност за вредно въздействие. 



7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта 

на въздействието. 

Няма очакване за настъпване, продължителност, честота или обратимост на вредно въздействие. 

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 

Инвестиционното предложение няма комбинирани негативни въздействия с други 

съществуващи или одобрени инвестиционни предложение. 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Инвестиционното предложение не предвижда възможност от вредно въздействие. 

 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

Няма въздействия  с трансграничен характер. 

 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната 

среда и човешкото здраве. 

Спазване на изискванията на действащото законодателство за всички отделни етапи при 

реализация и експлоатация на инвестиционното предложение; 

Провеждане на инструктаж на работниците за безопасност на работа по време на реализация и 

експлоатация на инвестиционното предложение. 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

 

От публикуваната обява и писма от първоначалното уведомление е видно няма постъпили 

въпроси, искания и/или възражения от граждани и юридически лица по реализиране на 

инвестиционното предложение. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……………………… 


