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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     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:  
       

 „Предприятие за ориз. Изграждане на сушилня за суровина – зърно, силози 

за съхранение на зърно, плътна и ажурна ограда, преустройство и ремонт на 

съществуваща сграда - Оризарна“ в УПИ І- За производствени нужди-023007, кв. 

23 по плана на с. Ковачево, община Септември, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „БАЛКАН РАЙС” ООД 

 
  

 

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): 
Представеното инвестиционно предложение, предвижда да се изгради ново силозно 

стопанство за съхранение на 4 500 тона оризова арпа и четири броя сушилни за оризова 

арпа с капацитет 10-32 т/час всяка или общо максимално 128 тона /денононощие и 

мощност 30 kW всяка или обща мощност 120 kW.  

Сушилните ще се разположат в нова сграда със ЗП 508,46 м
2
. 

Сушилния агент, който е носител на топлина и сорбент на влага ще се получава 

чрез горене на оризова люспа в пещ. Разхода на оризова люспа ще бъде до 400 кг/час или 

3,2 т/денонощие. Номиналната входяща топлинна мощност на горивната инсталация ще 

бъде 0,5 МW. 

Оризовата люспа се получава при олющването на арпата до ориз и представлява 

отпадък с код 02 03 04. 

Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура, ще се използва 

съществуващата. 

ИП предвижда извършване на дейности по изгаряне на оризовата люспа, получена 

от производствения процес в пещ, което е дейност по оползотворяване на отпадъци, 

обозначена с код  R 1 съгласно Приложение №2 към § 1, т. 13 от допълнителните 
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разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).  

Изхождайки от това и от съществуващата практика на съда на ЕС - решение № С-

485/04 от 23.11.2006г., в което Съдът казва, че приравнява инсталациите по 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци конкретно за нуждите на производството по 

ОВОС, това тълкуване се приема при прилагане на релевантното законодателство на ЕС. 

Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в обхвата на Приложение № 2, т. 

11, буквa „б” от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 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. При прегледа на внесената документация не са открити документи за 

извършено от Вас писмено уведомяване, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС на 

кмета на Община Септември, кмета на с. Ковачево и на засегнатото население чрез 

средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. Към информацията за 

преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС е 

необходимо да представите документи доказващи извършените уведомления. 

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 обществено място 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 кмета на 

Община Септември и кмета на с. Ковачево 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 Септември и кмета на с. Ковачево.  

 

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. 3 от 2011 г.). 

Имотът, обект на инвестиционното предложение – ПИ с №023007, местност 

„Гермето”, землище с. Ковачево, община Септември, област Пазарджик НЕ ПОПАДА в 

границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и защитени територии по 

смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Отстои на не по-малко от 0,01 km от защитена зона BG0000578 

„Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 

/2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.). 

ИП e допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС. 
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На основание чл. 40 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: 

1.  Инвестицията ще се реализира в урегулиран поземлен имот, с изградено електро 

– и водоснабдяване снабдяване. Към момента в имотът има съществуващи съоръжения. 

2. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да 

доведат до: 

- пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на 

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

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

„НАТУРА 2000”; 

- отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 

2000”. 

 

 

            Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до кмета на 

Община Септември и кметство на с. Ковачево. 
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