
 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   

 

1 
 

  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:  

  „Използване на оризови люспи, слънчогледови люспи, като допълнение към гориво на 

съществуваща инсталация за производство на електрическа и топлоенергия“ в ПИ с 

идентификатор № 03592.501.1564 по ККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик  

 

с възложител: „РОДОПИ“ 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. 

91/2002 г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005 г., 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 № 59/2003 г. ДВ бр.25/2003 г. изм. и доп. с ПМС № 302/2005 г., ДВ 

бр. 3/2006 г., 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 11.09.2007 г., 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): 

 Инвестиционното предложение  предвижда допълнение на използваните материали, за 

горене в парен котел, към съществуваща електрическа и топлоцентрала на „Родопи“ АД в гр. 

Белово. За инсталацията има издадено Решение № 68-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта 

от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Пазарджик, с характер „да не се извършва 

оценка на въздействието върху околната среда”. 

 Инсталацията на производство на електро и топлоенергия е изградена, но до момента не 

въведена в нормален експлоатационен режим и не се експлоатира. Електроцентралата е 

проектирана да работи с дървесен чипс, отпадна биомаса от горското стопанство, 

дърводобивната и дървопреработващата промишленост и отпадъчна биомаса от земеделското 

стопанство на принципа на директно изгаряне и е с капацитет  на електропроизводство 1 500 kW 

електрическа мощност и входяща топлинна номинална мощност от 4,5 МW. 

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   

 

2 
 

 С настоящото ИП, възложителя предвижда да разшири обхвата на суровината, подавана 

на вход на инсталацията, като се включат и оризови люспи и слънчогледови люспи. 

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

отделяните вредни газове и отпадъци.  

 Количеството на горивото няма да надхвърля средно 2 500 кг/ч. общо – дървесен чипс и 

люспи. 

 Няма да настъпи промяна в основните процеси, които са както следва:  

- Складови  помещения /открит склад и закрит склад – тип навес/ за сурова и суха 

отпадъчната биомаса използвана в процеса на производство на електроенергия,  с площ от 

1500 м
2
. В склада се намира барабанна дробилка, която се използва за подготовка на 

дървестната маса, като я раздробява до чипс с големина не по-голяма от 20 мм; 

- Конвеир – използва се за транспортиране на суровината; 

- Барабанна сушилня – от конвейра чипса постъпва в барабанна сушилня за изсушаване на 

материала до 10 - 15 % влага; 

- Котелно помещение; 

- Турбо-генераторно помещение; 

- Бетонен комплектен трансформаторен пост за връзка с мрежа средно напрежение на ЕВН 

България електроразпределение АД; 

- Административен сектор. 

 За новопредвидените материали за горене в котелната инсталация ще бъде използвана 

съществуващата техническа инфраструктура. 

 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  

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

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

 Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана формиране на 

производствени отпадъчни води, както и със съхранение и употреба на опасни вещества. 

Оризовата люспа и слънчогледовата люспа представляват отпадък с код 02 03 04 – 

материали, негодни за консумация или преработване съгласно Наредба № 2/2014г. за 

класификация на отпадъците, ДВ бр.66/2014 г. и се причисляват към определението за „биомаса” 

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

отпадъците ЗУО, ДВ бр. 53/2012г. 

ИП предвижда изгаряне на отпадъци от оризови и слънчогледови люспи в инсталация,  

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. 

 Съгласно съществуващата практика на съда на ЕС - решение № С-486/04 от 23.11.2006г., в 

което Съдът казва, че за целите на Директивата по ОВОС терминът „обезвреждане” трябва да се 

разбира като понятие, което включва в себе си и „оползотворяване”, следва приравняване на 

инсталациите по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци конкретно за нуждите на 

процедурата по ОВОС. 

 Във връзка с изложеното, заявеното ИП представлява разширение по смисъла на чл. 93, 

ал. 1, т. 2, което самостоятелно попада в обхвата на, т. 11, буквa „б” на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него 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: 
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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  

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 

Белово 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 Белово 

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 Белово.  

Обръщаме внимание на Община Белово 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 Белово, 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 (ЗБР) 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., посл. изм. ДВ. 

бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.). 

ПИ с идентификатор 03592.501.1564, по кадастралната карта на гр. Белово, община 

Белово, област Пазарджик, НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 

2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Намира 

се в близост до BG0000304 „Голак” 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 0,5 km. 

                                                        
 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община Белово 
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