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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:  

       

Изграждане на инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса”, на 

площадаката на когенерираща централа – Биовет в УПИ І-3468 по плана на гр. 

Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „БИОВЕТ” АД 
 

 Приемаме представеното 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):  

Съгласно представената информация, ИП предвижда да бъде изградена инсталация 

за производство на енергия от отпадъци и биомаса на площадаката на когенерираща 

централа – Биовет в УПИ І-3468, кв. 172 по плана на гр. Пещера, общ. Пещера. 

Инсталацията ще бъде с номинална входяща топлинна мощност 15 MWth/h.  

Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура. Предвижда се за 

реализацията на ИП да се използва съществуващото електроснабдяване, водоснабдяване и 

пътен достъп на имота.  

Инвестиционното предложение предвижда производство на енергия от отпадъци и 

биомаса чрез изгаряне на отпадъци 2-3 t/h или 24 000 t/y, съвместно с дървесен чипс 5-6 t/h 

или общо 6-8 t/h или 64 000 t/y.  

Предвижда се в инсталацията да се изгарят следните отпадъци: 

■ Опасни отпадъци, генерирани от площадките на „Биовет” АД с код 07 05 10* - 10 

000 t/y, 07 05 08* - 1 000 t/y, 19 08 13* - 5 000 t/y, 19 08 11*- 7 000 t/y и 16 03 05* - 1 

000 t/y; 

■ Биомаса – растителни отпадъци от селското и горско стопанство, а също и всички 
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продукти, съгласно §1, т. 1 ДР на Закон за управление на отпадъците (ЗУО). 

Отпадъци от растително тъкани с код 02 01 03. За работата на инсталацията ще са 

необходими около 48 000 t/y. 

Предвижда се използване на дървесен чипс получен от биомаса, а не от дървесни 

отпадъци. 

Капацитета на инсталацията ще бъде 8 t/h или 192 t/d. Предвижда се непрекъснато 

подаване на около 7-8 t/h опасни отпадъци и биомаса, включително и дървесен чипс. 

Инсталацията ще работи в един основен цикъл на натоварване – непрекъснат. 

Технологичния процес на инсталацията ще се води на три смени по 8 часа или общо 24 

часа с годишно работна време от  8 000 часа. 

Представеното ИП е за инсталация за съвместно изгаряне на собствени опасни 

отпадъци, образувани в резултата от дейността на дружеството в количество 24 000 t/y и 

биомаса по смисъла на §1, т. 1 ДР на ЗУО. Няма да се приемат отпадъци по смисъла на 

ЗУО от други лица. В характеристиката на ИП няма посочени параметри на произведената 

енергия, а са разгледани само видът и количествата на отпадъците, които ще се подават за 

изгаряне съвместно с биомасата. Следователно основната цел на ИП е обезвреждане на 

собствени опасни отпадъци чрез изгаряне с оползотворяване на отделената в резултат на 

изгарянето топлина. 

Във връзка с гореизложеното ИП маже да се разглежда като инсталация за 

съвместно изгаряне на отпадъци по смисъла на §1, т. 3 ДР на Наредба №4 от 5 април 

2013г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за 

изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 от 

16.04.2013г.), но е необходимо да се отбележи, че в него е поставена цел за обезвреждане 

на собствени опасни отпадъци, което маже да определи инсталацията по §1, т.  ДР на 

същата наредба. Независимо от товаq по коя точка на §1 от ДР на Наредба №4 ще се 

разглежда инсталацията, ИП касае изгаряне на опасни отпадъци – дейност R 1 към 

приложени 2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО с цел обезвреждането им от генератора на 

отпадъци. 

 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение 

№ 1, т. 24 от ЗООС и съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗООС подлежи на задължителна оценка 

на въздействието върху околната среда. 

Компетентен орган за произнасяне с решение по ОВОС е Директорът на 

РИОСВ-Пазарджик.              
Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане процедурата по 

ОВОС, са: 

1. Да възложите изготвяне на задание за обхват и съдържание на ОВОС в неговата 

цялост и всички свързани с изграждането и експлоатацията му обекти и/или 

дейности, което да бъде съобразено с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за 

ОВОС. 

2. Да проведете задължително консултации по заданието с РИОСВ-Пзарджик, като 

препоръчваме да проведете консултации с Басейнова дирекция – 

Източнобеломорски район с център гр. Пловдив, с други специализирани 

ведомства и засегната общественост. Във връзка с чл. 10, ал. 7 от Наредбата за 

ОВОС трябва да проведете консултации и със специализираните компетентни 

органи на Министерство на здравеопазването, относно съдържанието и обхвата на 

оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото 

здраве. 

3. Да възложите изготвянето на доклад за ОВОС на колектив от експерти с 

ръководител, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър” 

и удовлетворяват изискванията на чл. 83 на ЗООС. Изготвянето на доклада за 

ОВОС трябва да е в съответствие със заданието, в което е отразена информацията 
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от всички проведени консултации и изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС.  

4. Да внесете изготвения доклад за ОВОС в РИОСВ-Пазарджик за оценка на 

качеството му. При внасянето на доклада, следва да представите документ за 

платена такса в размер на 1 500 лв. на основание чл. 1, ал. 2, т. 1 от Тарифата за 

таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС № 136/13.05.2011 г., изм. 

и доп., ДВ, бр. 73 от 2012 г.). Посочената сума може да се плати по банков път по 

сметка на РИОСВ-гр. Пазарджик, ОББ-АД гр. Пазарджик, BIC код UBBS 

BGSF, IBAN BG33UBBS80023106210003. 
 

ІІ. По отношение изискванията на Глава седма, раздел втори на ЗООС –

„Комплексни разрешителни”: 

С писмо вх. № КД-01-4016/24.01.2015г. възложителят декларира следната 

информация за капацитет на инсталацията за производство на електроенергия от отпадъци 

и биомаса: 

- Капацитет за изгаряне на неопасни отпадъци в тона за час – над 3 т/час; 

- Капацитет за изгаряне за изгаряне на опасни отпадъци в тона за денонощие – над 10 

т/денонощие, 

предвид на това инсталацията попада в обхвата на т. 5.2 към Приложение № 4 и 

изграждането и експлоатацията се разрешава след издаване на КР, съгласно разпоредбите 

на ЗООС.  

В тази връзка, след приключване на задълженията Ви по Глава шеста от ЗООС, 

посочени в точка І от настоящото писмо, следва да подадете заявление в Изпълнителна 

агенция по околна среда за издаване на Комплексно разрешително по реда на чл. 117, ал. 1 

от Глава седма на ЗООС.  

 Обръщаме внимание, че тъй като намерението на „Биовет“ АД, гр. Пещера е да 

изгради инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса в рамките на 

площадката на Когенерираща инсталация за експлоатацията на която има издадено КР № 

419-Н0/2011г., следва при подаване на заявлението за издаване на КР за новата инсталация  

подробно да се опише и Когенерираща инсталация.  

 

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

Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона 

за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 

2013г.) 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. и доп. ДВ. бр. 

94 от 30 Ноември 2012 г.). 

Инвестиционното предложение е за изграждане на инсталация за производство на 

енергия от отпадъци и биомаса.  

Площадката, на която ще се осъществи ИП, не попада в защитени зони от 

Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното 

разнообразие и в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии. 

      ИП e допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС. 

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 
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от мрежата „НАТУРА 2000”, поради следните мотиви:   

• Исталацията за производство на енергия от отпадъци и биомаса ще се изгради в 

урбанизирана градска зона; 

•  Инвестиционното предложение е с такова естество и местоположение, че няма да 

доведе до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на 

видове от защитени зони; 

  •  При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие 

върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”. 

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до кмета на Община 

Пещера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


