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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:  

  „Замяна на физически амортизирано и остаряло оборудване на парното стопанство и 

инсталацията за приготвяне/съхраняване на разтвор на амониев нитрат в завод Фортис, с 

цел по-ниска енергоемкост на производството и повишаване на безопасността и 

надеждността на производствените процеси“ в УПИ I 002223, м. „Конска поляна - Ламашко 

дере“ в землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ“ 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 промяна на съществуващата в момента 

дейност за производство на разтвор на амониев нитрат, като технологичния процес остава 

напълно непроменен. Досегашното нагряване на разтвора в съществуващата инсталация в 

сграда № 2, с електрически парогенератори, ще се измести в завод Фортис (сграда № 9), 

където се планира разширение на съществуващото парово стопанство, което ще продължи 

да използва дизелов парогенератор. Съществуващият към момента парен котел осъществява 

само поддръжка на температурата на вече приготвения разтвор на амониев нитрат, след 

прехвърлянето му в наличните резервоари (8, 15 и 45 куб. м) и мощността му е 
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недостатъчна за осигуряване на топлинна енергия за разтваряне на гранулиран амониев 

нитрат. За целта се предвижда инсталиране на нов парен котел с мощност 1 491 kW и 

максимално налягане 15 атмосфери, който да поддържа необходимото работно налягане от 

7 атмосфери за приготвяне на разтвора от гранулиран амониев нитрат. Съществуващият 

парен котел ще продължи да работи до окончателно въвеждане в експлоатация на новото 

съоръжение (което включва и 2 резервоара по 14 куб. м и един от 28 куб. м за 

приготвяне/съхраняване на разтвор на амониев нитрат). Общият капацитет на резервоарите 

за разтвор на амониев нитрат ще бъде намален, от общо 63 куб. м в момента до 56 куб. м, 

след демонтаж на съществуващите резервоари. По време на съвместната експлоатация на 

двете инсталации ще се използват само 15 куб. м от съществуващата инсталация и не повече 

от 42 куб. м от новата, така че общото количество разтвор няма да надвишава 60 куб. м. 

Парният котел, който ще се достави, монтиран в оборудван за целта контейнер и 

прилежащия към него надземен резервоар за дизелово гориво, ще бъдат разположени на 

празното петно в непосредствена близост до завод Фортис – между сгради № 8 и № 9 в 

обекта. Резервоарът за дизелово гориво не предвижда бетонна обваловка, тъй като е 

конструктивно снабден с двойни стени. Вместимостта на резервоара ще бъде 25 куб. м, 

което не надвишава вместимостта на съществуващия резервоар към сграда № 9 за нуждите 

на съществуващия парен котел. По време на съвместната експлоатация на стария и новия 

котел нивото на дизеловото гориво ще се поддържа в граници, които гарантират че общото 

количество дизелово гориво няма да надвишава вместимостта на съществуващия резервоар. 

Не по-късно от три месеца след въвеждане в експлоатация на новото съоръжения, 

съществуващия парен котел, прилежащия му резервоар за дизелово гориво, както и 

съществуващите резервоари за амониев нитрат, ще бъдат окончателно спрени от 

производство и изпразнени, а в последствие и демонтирани и предадени за скраб. 

Разширението не предвижда построяване на допълнителни постройки. Общата площ, 

на която ще се разположи съоръжението е 81 м
2
, която е част от производствената площадка 

на „Орика Мед България“ в УПИ I 002223, кв. 2, м. „Конска поляна“, в землището на гр. 

Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.  

 За реализация на ИП ще се използва съществуващата и изцяло изградена 

инфраструктура на обекта. 

 По време на експлоатацията количеството вода за технологични нужди ще се 

пренасочва от сграда № 2 към сграда № 9 от плана на обекта и ще се доставя по 

съществуващ и в момента водопровод, водоснабдяван от ВиК – Панагюрище. Общото 

количество няма да надвишава потреблението от около 4 куб. м дневно. Не се очаква 

промяна в количествата отпадъчни води. От новият парогенератор се очаква отделяне на 

конденз от около 200 литра дневно, който ще се събира в IBC – контейнер и ще добавя към 

водата за технологични нужди. 

 При реализацията на ИП не се очаква генериране на строителни отпадъци. Ще се 

извършват дейностите само по сглобяване на съответните тръбни конструкции. Не се 

предвижда промяна на генерираните отпадъци, по време на експлоатацията на обекта, които 

се съхраняват и управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО). 

 Така заявено инвестиционното предложение представлява разширение на основната 

дейност на възложителя, което самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, 

буква „а”  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: 

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един 

екземпляр от подробно разработена  информация в съответствие с Приложение № 2 от 
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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 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 (вх. №) 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.  

В 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 доказващи извършените уведомления от 

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): 

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. 

ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г.) 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.). 

Имотът, обект на ИП, попада в границите на защитени зони BG0002054 „Средна 

гора” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-273 от 30 март 2012 г. на 

Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г.) и BG0001389 „Средна 

гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в 

списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 от 16.10.2007 г. 

(ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.). 

Имотът, обект на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

чл. 5 от Закона за защитените територии. 

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата 

за ОС, се установи, че ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002054 

„Средна гора” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-273 от 30 март 2012 

г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г.). 

Към момента на издаване на настоящото писмо защитена зона BG0001389 „Средна 

гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в 

списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 от 16.10.2007 г. 
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(ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.), не е обявена със заповед на Министъра на околната среда и 

водите. 

ІІI. По отношение на изискванията на чл. 99б, ал. 1 и във връзка с Глава 

Седма, Раздел І от Закона за опазване на околната среда (ЗООС): 

Предприятие – „Орика Мед България“ АД, гр. Панагюрище, с оператор „Орика Мед 

България“ АД, е класифицирано като предприятие с висок рисков потенциал. Във връзка с 

гореспоменатото инвестиционно предложение, операторът е подал към уведомлението за 

ИП актуализирано уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС, с наш вх. № ПД-

01-4373/07.02.2017 г. Класификацията е потвърдена от министъра на ОСВ със становище 

изх. № УК-9/13.02.2017 г. 

1. Във връзка с чл. 103, ал. 7 на ЗООС и във връзка с за подадено от Вас 

актуализирано уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5, наш вх. № ПД-01-

4373/07.02.2017 г., Ви уведомявам, че актуализираната класификация на предприятие с 

висок рисков потенциал – „Орика Мед България“ АД, гр. Панагюрище, с оператор 

„Орика Мед България“ АД, е потвърдена с писмо на министъра на ОСВ, изх. № УК-

9/13.02.2017 г. 
2. Предприятието е класифицирано с висок рисков потенциал, във връзка с което е 

необходимо да представите информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС, като 

отделно приложение към искането за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС. Обхватът и съдържанието на информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС да 

отговарят на изискванията на Раздел II на Наредбата за предотвратяване на големи аварии 

с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.). 

Информацията в искането за преценяване на необходимостта от ОВОС и в информацията и 

оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС да съответства на информацията, подадена в 

гореспоменатото уведомление за класификация 

3. С цел правилното определяне на безопасните разстояния, съгласно информацията 

и оценката по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС е необходимо да представите точното 

местоположение (обобщена схема, план на площадката и извадка от подробен 

устройствен план, регулационен план или кадастрална карта) на всички 

технологични съоръжения, предмет на инвестиционното предложение, в които ще 

бъдат налични опасни вещества от приложение 3 на ЗООС. 
 
 

 

 

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