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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:  

„Използване на оризови люспи, слънчогледови люспи и остатъци (изрезки) от 

памучните изделия образувани от дейността на завода, като допълнение към гориво на 

съществуващ парен котел“, в границите на производствената площадка на „Яна“ АД – гр. 

Панагюрище – поземлен имот с идентификатор 55302.501.3909, кв. 234 по КККР на гр. 

Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „ЯНА“ АД 

 

 

 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.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 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. 94 от 30 ноември 2012 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): 

 Предмет на инвестиционното предложение е добавяне на отпадъци към използваните 

материали за горене в съществуващият парен котел на дружеството в границите на 

производствената площадката на „Яна“ АД - гр. Панагюрище, ПИ с идентификатор 

55302.501.3909, кв.234 по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище. Към момента за 

производството на пара, за нуждите на основното производство на фабриката, се използва  

парен котел с номинална мощност от 5MW, който изгаря дървесен чипс от целулоза и 

дървени изрезки.  Съществуващата парна инсталация има възможност да работи също и с 

оризови люспи, слънчогледови люспи и остатъци (изрезки) от памучните изделия на завода, 

като целта на ИП е използването на тези отпадъци, като допълнително гориво за парният 

котел. 
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 Към момента инсталацията използва до 12 т/24 ч. дървесен чипс, с влажност W=40%. 

Количеството, което се предвижда да бъде изгаряно е:  

 оризови люспи - до 5 т/24 ч.;  

 слънчогледови люспи - до 5 т/24 ч;  

 остатъци (изрезки) от памучни изделия - до 250 кг/24ч.  

 При изгарянето на тези материали няма да настъпи промяна в състава и количеството 

на отделяните вредни газове и отпадъци. 

 Съхранението на новите материалите за горене ще бъде на съществуващата 

площадка и склад, товарене/селектиране в приемен бункер към парна инсталация и 

автоматизирано изгаряне на материалите за производство на пара, необходима за основно 

производство на завода. Общата използвана площ за съхранение на материалите е:  

 открита площадка за съхранение – 4000 кв.м.,  

 закрит склад за съхранение – 1200 кв.м.  

 Очакваните общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители ще се 

запазят, като няма да превишават предвидените в Приложение № 7 от НАРЕДБА № 1 от 

27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в 

атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. 

 Не се налага промяна на съществуваща или изграждането на нова инфраструктура. 

 Получената, след процеса на горене от котелната инсталация, пепел ще се използва 

за запръстяване, влагане в основите на пътища, добавка към торове и др. 

 Възложителят е представил информация за вида и количествата на химичните 

вещества и смеси, които ще се употребяват, съхраняват и произвеждат в предприятието, и 

заключенията от доклад от извършена класификация съгласно чл. 103, ал. 1 на ЗООС. 

 Класификацията е извършена в съответствие с критериите по приложения № 3 на 

ЗООС. Предприятието не се класифицира, като предприятие с висок или нисък рисков 

потенциал. 

Оризовата люспа, която се получава при олющване на арпата до ориз и 

слънчогледовата люспа, която се получава при производството на сурови масла 

представляват отпадък с код 02 03 04 – материали, негодни за консумация или преработване 

по смисъла на §1 т. 17 от Допълнителните разпоредби  /ДР/ на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО), ДВ бр.53/2012г. 

Остатъците (изрезките) от памучните изделия, образувани от дейността на 

дружеството, представляват отпадък по смисъла на §1 т. 17 от ДР на ЗУО. 

 ИП касае изгаряне на отпадъци от оризови люспи, слънчогледови люспи и изрезки от 

памучни  изделия в парен котел, което е дейност по оползотворяване на неопасни отпадъци, 

обозначена с код R1 по смисъла на приложение № 2 към §1, т.13 от ДР на ЗУО 

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

486/04 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  и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 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. 

mailto:riewpz@riewpz.org


 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 
 

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 Панагюрище 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 трябва 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 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.  

 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 Панагюрище за Вашето инвестиционно намерение.  

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

93, ал. 4, т. 5 на ЗООС, Вие трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв 

е бил проявен и да представите документи (вх. номер) доказващи внасянето на 

Приложение 2 в Община Панагюрище.  

Обръщаме внимание на Община Панагюрище предвид изискванията на чл. 6, ал. 10 

от Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на информацията по приложение № 

2 да осигурят обществен достъп до същата за най-малко 14 дни, като поставят съобщение 

на интернет страницата (ако има такава) и/или обществено достъпно място в сградата на 

общината за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни от изтичане 

на определения срок Община Панагюрище, изпраща служебно резултатите от 

обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване на РИОСВ-Пазарджик. 

 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., 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.94/2012 г.). 

Площадката на ИП 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 BG0001039 „Попинци” за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени 

зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661 от 16.10.2007 (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 

г.), от която отстои на не по-малко от 1.1 km. 

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

  

 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до кмета на 

Община Панагюрище 
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