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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/  

(приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 

от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 

94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 

г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  

Изменение на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на инсталация за 

производство на енергия от отпадъци и биомаса”, на площадката на когенерираща централа – 

Биовет, в УПИ I-3468, кв. 172, по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „ГРИЙНБЪРН“ ЕООД 

 

 

 

 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган  по 

околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(ДВ 

бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., посл. изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 

22.12.2015 г.) и чл.4, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. 

изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 12 от 12 февруари 2016 г.) и 

чл.10, ал.1 от Наредбата 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)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 

ноември 2012 г.).  

 

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 

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

(ЗООС): 
Представеното от Вас инвестиционно предложение, предвижда промяна на ИП 

„Изграждане на инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса“ на площадката 

на когенерираща централа – Биовет в УПИ І-3468 „Когенерираща централа 18 МWe“, кв. 172, 

по ККК на гр. Пещера, обл. Пазарджик, за което има  издадено Решение №2-1/2015 г. по ОВОС 

на директора на РИОСВ-Пазарджик, изменено за УПИ І-141 „Когенерираща централа 18 МWe, 

инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса“, кв. 172, по ККК на гр. Пещера 

с писмо с изх. № КД-01-4016/05.08.2016 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.  

Промяната предвижда: 

- Добавяне на нови видове отпадъци, които ще бъдат изгаряни в инсталацията за 

производство на енергия от отпадъци и биомаса и са с характеристики, свойства и 

състав различни от отпадъците, включени в Решение №2-1/2015 г. по ОВОС на 

директора на РИОСВ-Пазарджик. 
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- Монтиране на дизел агрегат, който ще работи само в моменти на спиране на 

електрическото захранване, с цел осигуряване на работата на циркулационните 

помпи и осигуряване на безопасното спиране на инсталацията.  

- Изграждане на площадка за съхранение на дървесен чипс (който не е отпадък) в УПИ 

І-141„Когенерираща централа 18 МWe, инсталация за производство на енергия от 

отпадъци и биомаса“, кв. 172, по ККК на гр. Пещера. 

Възложителят на ИП декларира, че настоящото инвестиционно предложение не е 

свързано с промяна на основните процеси, не предвижда увеличение на  капацитета на 

инсталацията и увеличение на общото количество отпадъци и биомаса, които ще се изгарят, т.е. 

64000 т/год. 

На база гореизложеното, за заявеното ИП се приема, че попада в хипотезата на чл. 93, ал. 

1, т. 3 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 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.  

Обръщаме Ви внимание, в информацията по приложение 2 по-подробно да 

разгледате: 

 характеристиките на отпадъците (състав, физико-химични свойства и др.), които 

се предвижда да се изгарят в инсталацията за производство на енергия от 

отпадъци и биомаса  

 ще настъпят ли промени в емисиите от изгаряне на отпадъците и 

пречиствателните съоръжения.  

  мерки, с които няма да се допуска приемането на площадката на отпадъци, които 

имат различни характеристики от характеристиките на отпадъците, които се 

предвижда да бъдат изгаряни в инсталацията за производство на енергия от 

отпадъци и биомаса. 

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

чл. 6, ал. 1 е необходимо: 

2.1 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): 
Горепосоченото изменение на ИП 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.). 

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

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пещера 
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