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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми нис те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од ите  
     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/(ПМС №59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302,                               

ДВ бр. 3/2006г., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 94/2012г.) 
 

 

 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение:  

       

„Разширение и преустройство в когенерационен режим на ЕЦ до 1000 кВт, работеща 

чрез индиректно използване на биомаса от растителни субстанции и монтаж на 

съответните площадкови мрежи и съоръжения” в поземлен имот № 000526 в землището 

на  с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ” АД 
 

 

 Приемаме представеното от Вас уведомление за цитираното по-горе инвестиционно 

предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, 

ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),  чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията 

и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и 

чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложение с предмета и 

целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС). 

 На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС 

Ви уведомяваме за следното: 

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

околната среда (ЗООС): 

Представеното от Вас инвестиционно предложение, предвижда инсталиране на още един 

двигател JMS 312 GS- B.LG с електрическа мощност 0.495 MW и номинална входяща топлинна 

мощност 1,264 MW на територията на обект „Оранжериен комплекс 500 дка” и конкретно в 

УПИ V-производствена и складове дейност, като така се разширява ИП "Изграждане на 

електрическа централа с мощност 495 кW, работеща с индиректно използване на биомаса от 

растителни субстанции и монтаж на площадкови мрежи и съоръжения" в поземлен имот № 

000526 (съставляващ УПИ V-приозводствена и складова дейност) в землището на с. Звъничево, 

за което има издадено Решение № ПК-69-ПР/2013г на Директора на РИОСВ-Пазарджик.  

 За функционирането на инсталацията ще се използват вече изградени съоръжения, както 

следва: 

§ помпено помещение; 
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§ резервоар за чиста вода; 

§ бетонна площадка; 

§ биореактори – 2бр.; 

§ работна площадка; 

§ помещение за персонала. 

 От внесената документация е видно, че суровини в инсталацията ще са основно 

растителни отпадъци – зелена маса остатък от основната дейност на дружеството, други 

растителни отпадъци (царевичак и ечемичен силаж) и животински екскременти (пресен птичи 

тор и отпадъци от отглеждане на крави/телета). С предвижданото разширяване на ЕЦ ще се 

увеличат и използваните изходни суровини: растителни отпадъци зелена маса - 15 тона, други 

растителни отпадъци (царевичак и ечемичен силаж) – 1,2 тона. 

 Избраната технология е така наречения "мокър" метод за преработка на органични 

отпадъци. 

 Произведената електроенергия ще се продава на електроразпределителното 

предприятие.  

 Произведената топлинна енергия ще се отвежда до съществуващите топлинни 

акумулатори и ще се използва за отопление на оранжерийния комплекс. 

  Остатъчния продукт от производството на електрическа и топлинна енергия – неактивен 

органичен тор ще се използва при компостирането и наторяване на производствените площи на 

Дружеството. 

 Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура. Ще се използва съществуващата. 

Така заявено ИП е разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, самостоятелно попада в 

обхвата на т. 3, буква „а” от Приложение 2 и подлежи на преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-

Пазарджик.    

          Следващите действия, които трябва да предприемете са: 

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един 

екземпляр от подробно разработена информация в съответствие с Приложение № 2 от 

Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. Предмет на 

оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които 

са свързани с основното намерение.  

2. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес по 

чл. 6, ал. 1 е необходимо: 

§ Вие самостоятелно да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 

2 чрез поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг подходящ начин за 

най-малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица. След изтичане на 14 

дневния срок на извършеният от Вас достъп до приложение 2 да информирате РИОСВ-

Пазарджик за резултата от обществения достъп, в т.ч. и начина на осигуряване на достъпа до 

информацията по приложение № 2. 

§ Не по-късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да представите копие 

на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 на Община Пазарджик и 

на кмет на с. Звъничево за Вашето ИП.    

 Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, 

ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да представите документи (вх. номер) доказващи внасянето на 

приложение 2 в Община Пазарджик и кмет на с. Звъничево.  

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното 

разнообразие и 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) (ДВ, бр.73/2007 г., посл. изм. ДВ. 

бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.). 



 гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4  
Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org,, web: http://www.riewpz.org   

 

3 

 

На основание чл. 15 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е извършена 

преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от 

Наредбата за ОС, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност 

да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 

2000”, поради следните мотиви: 

• Площадката на инвестиционното предложение – имот с № 000526 в землището на село 

Звъничево, общ. Пазарджик, НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 

територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0002069 „Рибарници 

Звъничево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803/4.11.2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.), от която отстои на не по-

малко от 1.04 km. 

• Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат 

до: 

o пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на 

видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”; 

o нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000”; 

o отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 

2000”. 

 

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пазарджик и 

и кмет на с. Звъничево. 

 


