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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:  

 „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими 

отпадъци с капацитет 2 000 т/г.“ в ПИ № 000086, м. „Вучата могила“, землище на с. 

Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик 

  

 

с възложител: ОБЩИНА БЕЛОВО 

 

 

 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. 77/2005 г., 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 

№59/2003 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 11.09.2007г., 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 изграждане на инсталация за 

компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет 2000 т/г. Предвижда се 

да се компостират разделно събрани зелени отпадъци от паркове, градини и дворове. 

 Куповете ще се разполагат на специално обособена бетонова площадка. След 

постъпване в инсталацията, отпадъците ще се транспортират от челен товарач и ще се 

оформят като призматичен откос в една от аерираните секции. Платформите за всяка 

фракция ще са оразмерени за 4 седмично третиране и ще се разполагат на проветриво място. 

Всяка седмица компоста ще се преобръща от трактор. След 4 седмици най-стария откос се 

премества в неаерираните зони за узряване, като се оформя призматичен откос. Времето за 

третиране ще бъде 12 седмици, като компоста ще се обръща ежеседмично. 

 Материалът за компостиране ще се доставя на площадката за разтоварване и там ще 

се нарязва (раздробява) с помощта на мелачка. Също така материалът ще минава пресяване 

през мобилно сито за отделяне на пластмаса, найлон и други материали. Куповете 

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 
 

периодично ще се обръщат с трактор с прикачен обръщач, за да се осигурят оптимални 

условия за протичане на процесите по ферментация на компоста, за която са необходими  

минимум 3-4 седмици. Аерираните купове ще са снабдени със канали за аерация, където с 

помощта на вентилатори ще се осигурява необходимото количество кислород. 

 След втвърдяващия процес ще се получава крайният продукт, като в зависимост от 

крайното приложение на компоста могат да бъдат добавени различни компоненти. 

Възможно е смесване със почва, пясък или торф за постигане на високо качествен продукт 

за подпомагане растежа. Готовата фракция ще се пресява и сортира. Ситната фракция се 

пакетира и се складира, а по-едрата фракция се отделя автоматично с помощта на сито и се 

връща за повторно зреене. 

Инсталацията за компостиране ще се разположи в рамките на ПИ № 000086, м. 

„Вучата могила“, землище на с. Дъбравите, общ. Белово, за част от който съгласно одобрен 

и влязъл в сила ПУП-ПРЗ, е отреден нов УПИ II-86 – „За компостиране на битови 

отпадъци”, с площ от 8 000 м
2
. 

За електроснабдяване на имотите е определена нова подземна кабелна линия с 

дължина 1 097 м, която ще преминава по съществуващ общински път.  

Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от съществуващата  ВиК мрежа на с. 

Дъбравите, за което е предвидено ново трасе на водопровод по съществуващ общински път, 

с дължина 1 097 м.   

За достъп до имота ще се използва съществуващ път.  

Количеството инфилтрат от площадката за компостиране в сухо време не надвишава 

5м3/год, а при интензивни валежи отпадъчното количество е 10,7m
3
/d (оразмерено на базата 

на 20 мин. дъжд.). Посоченото количество ще се отвежда посредством канали, покрити с 

решетки, вградени в настилката на площадката и ще се събира съвместно с инфилтрата 

формиран от биологичните процеси на разграждане в задържателен резервоар. Това водно 

количество ще бъде съхранявано и използвано за оросяване на куповете с компост, с цел 

поддържане на оптимална влажност в зависимост от сезона и етапа на компостиране. За да 

се предотврати заблатяването в задържателния резервоар се предвижда да бъде поставена 

аерационна система. 

 ИП предвижда компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими 

отпадъци от паркове, градини и дворове, което е дейност по оползотворяване на отпадъци, 

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 попада в обхвата на Приложение № 2, 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: 

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. 

 Обръщаме Ви внимание, че в информацията за преценяване на 

необходимостта от ОВОС е необходимо да бъдат подробно разгледани следните 

въпроси: 
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- Относно вид /код и наименование/ на отпадъците, които ще се третират на 

площадката, както и вид и капацитет на съоръженията за третиране на 

отпадъците. 

- Анализ на отпадъците, които се очаква да бъдат генерирани на площадката - вид  

/код и наименование/ и начин на третиране. 

- Доказателства, че площадката, където ще бъде разположена инсталацията за 

компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, не попада в 

изключителните забрани на чл. 9, ал. 2 от Наредба № 7 от 27 август 2004 г. за 

изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 

съоръжения за третиране на отпадъци, ДВ бр. 81/2004 г. 

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 с. 

Дъбравите 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 Кметство Дъбравите 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 на 

Кметство Дъбравите. 

Обръщаме внимание на Кметство Дъбравите, 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 

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

на определения срок Кметство Дъбравите, изпращат 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 попадат 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.). 

ПИ № 000086, обект на ИП, не попада в границите на защитени зони от 

националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното 

разнообразие и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 от Закона за 

защитените територии (ЗЗТ). 

 

 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Кметство  

Дъбравите 
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