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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:  

       

„Газификация и когенерация на биомаса” в УПИ ІІІ-011049, 011050, местност 

„Лагера”, землище на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „ГЛОБАЛ ГРИЙН СИТИ” АД 

 
 

 

 Приемаме представената документация 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 инвестиционно предложение, предвижда промяна на ИП „Централа 

за електропроизводство от възобновяеми източници на базата на биомаса” в имот с № 

011050, м. „Лагера”, землище на гр. Пещера, за което има издадено решение № ПК-37-

ПР/2011г. на директора на РИОСВ Пазарджик, като се промени технологията за 

производство, както следва: технологията пиролиза на биомаса, използваща двигатели с 

вътрешно горене ще се замени от технология чрез многостепенна ферментация за 

произвеждане на биогаз. Изменението предполага различно качество на биогаза, като това 

ще води до различни емисии на въглероден двуокис, азотен окис, H2S, прах и шум.  

От приложената информация е видно, че се променя и капацитета на инсталацията 

до 1,5 MW електрическа и 2,5 MW топлинна мощност. Промяната касае и вида и 

количествата на изходните суровини, съответно и на остатъчните продукти след процеса. 

Като местоположение площадката отстои в непосредствена близост (около 500м) 

до най-близко разположените жилищни сгради на гр. Пещера. 

През периода на разглеждане на внесената документация в РИОСВ-Пазарджик 
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постъпва и възражение от граждани на гр. Пещера, в което се повдигат въпроси относно 

предвижданата за използване технология за биогаз и притеснения от бъдещо нарушаване 

на качеството на компонентите на околната среда в района. 

На база гореизложеното, за заявено ИП се приема, е попада в хипотезата на чл. 93, 

ал. 1, т. 2, и се разглежда като изменение, което може да доведе до значително 

отрицателно въздействие върху околната среда 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. Да се даде становище относно постъпилото възражение във връзка с 

Вашето ИП. 

3. 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 

Пещера за Вашето инвестиционно намерение.  

 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 Пещера.  

  

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 (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.62 от 10 

Август 2010г.) 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., изм. ДВ, бр. 15 октомври 2010 г.). 

Площадката на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии. 

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

Преценката по чл. 15 от Наредбата за ОС - за вероятната степен на въздействие на 

предвидените дейности (допълнение към инвестиционното предложение) върху защитени 

зони от мрежата НАТУРА 2000, ще бъде направена след внасяне на искане за преценяване 

на необходимостта от ОВОС. 

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пещера. 


