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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., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г.) 
  

РИОСВ–Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за 

инвестиционно предложение:  

 

Закупуване и монтиране на котел на твърдо гориво за нуждите на съществуваща 

оранжерия, изградена в  поземлен имот (ПИ) № 000119, м. „Бостаните“, в землището на с. 

Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „999-ЕКОФРУТ“ 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.-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 монтиране на водогреен котел с 

входяща номинална топлинна мощност 4000 кW, изгарящ твърдо гориво – дървесен чипс, 

пелети и слънчогледови люспи с автоматично подаване, за нуждите на съществуващ 

оранжериен блок на площ от 30 дка в ПИ № 000119, м. „Бостаните“, в землището на с. 

Ивайло, общ. Пазарджик. 

Водогрейното съоръжение ще бъде подвързано към съществуващ тръбопровод, като 

циркулацията на водата от изхода на горещата вода до входа на охладената вода ще се 

осъществява чрез центробежни фланшови помпи. Посредством подаващ и връщащ 

тръбопровод ще се осигурява достъпа на водата до водоразпределител и водосъбирател. От 

тях водата ще се разпределя към отделните клонове на отоплителната инсталация на 

оранжерията. Към всеки клон на подаващия тръбопровод ще са монтирани съответните 

обслужващи звена /филтри, смесителни вентили,  циркулационни помпи, възвратни клапани 
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и спирателни вентили. Инсталацията ще работи с оборотна вода, с която ще се запълва 

еднократно.  

Котелната инсталация ще работи само през зимния период, като монтажа на 

водогрейното съоръжение няма да доведе до необходимостта от изграждане на нов 

трафопост.  

ИП предвижда извършване на дейности по изгаряне на слънчогледови люспи, които 

представляват отпадък с код 02 03 04, което е дейност по оползотворяване на неопасни 

отпадъци /съгласно Приложение № 2 към §1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона 

за управление на отпадъците, ЗУО, ДВ бр. 53/2012 г./  

Димните газове ще се отвеждат в атмосферата посредством  самостоятелен комин с 

диаметър  и височина, съгласно техническите изисквания на съоръжението. 

Не се предвижда увеличаване на производствения капацитет, изменение, разширение 

и/или реконструкция на съществуващата оранжерия, както и изграждане на нова и/или 

изменение на съществуващата техническа и пътна инфраструктура. Дейностите ще бъдат 

извършени в съществуващата оранжерия и не се предвижда усвояване на допълнителни 

площи. 

Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, изпускани от котела през 

отоплителния сезон не се очаква да надвишават нормите за допустими емисии, както и 

влошаване на качеството на атмосферния въздух в района на площадката. 

Обекта е енергийно обезпечен, за което има сключени договори със съответните 

експлоатационни дружества  за електро и ВиК услуги. 

Водата необходима за питейни и хигиенни нужди и за осигуряване на вода за 

приготвяне на хранителен разтвор за растенията се доставя от съществуващия водопровод.    

Не се предвижда формиране на промишлени отпадъчни води от дейността на 

площадката. Формираните битово - фекални отпадъчни води, ще се отвеждат в 

съществуваща канализационна система . 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 

3, буква „а” и  т. 11, буква „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: 

- Произход на дървесния чипс използван като гориво в котела – дали ще се 

получава като отпадък от дейността на дървопреработващи фирми или от 

раздробяване на дървен материал. 

- Капацитетът в тон/денонощие на котела относно отпадъците, които ще се изгарят 

в него. 

- Анализ на отпадъците, които се очаква да бъдат генерирани в т.ч. и от очистване 

на отпадъчните газове – вид/код и наименование/ и начин на третиране. 

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

интерес по чл. 6, ал. 1 е необходимо: 
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 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 Пазарджик и Кметство Ивайло 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 Пазарджик и Кметство Ивайло. 

Обръщаме внимание на Община Пазарджик и Кметство Ивайло, 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 Пазарджик и Кметство Ивайло, 

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): 

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.). 

Имотът, предмет 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. Намира се в близост до защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево” за 

опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803 от 4 ноември 2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.106 от 12.12.2008 г.), от които отстои на не 

по-малко от 2,26 km. 
 

  

 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община 

Пазарджик, Кметство  Ивайло 
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