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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:  

 

Изграждане на топилня и преработка на животински мазнини в УПИ VI – 222 

(съставляващ ПИ № 000222) и изграждане на цех за производство на дървени пелети в УПИ 

II-222 (съставляващ ПИ № 000222) “, в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, 

обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: ЕТ „ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН”  

 
 

 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): 

Съгласно представената информация от възложителя, за реализиране на 

горецитираното ИП ще се процедира Частично изменение (ЧИ) на Подробен устройствен 

план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за преотреждане на ПИ № 000222 в 

землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, като ще се образува УПИ II-222 за цех 

за производство на дървени пелети и УПИ VI-222 за топилня и преработка на животински 

мазнини. 

 Подробният устройствен план попада в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във 

връзка с ал. 1 от ЗООС и съобразено с изискванията на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) 

следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка (ЕО), т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно 

предложение по Приложение № 2 от ЗООС. 
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ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на ПИ № 000222, в землището на с. Капитан 

Димитриево, общ. Пещера следва да се одобри с решение на общински съвет към Община 

Пещера, предвид което и съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за 

процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Пазарджик. 

 Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на топилня за 

преработка и топене на мазнина в УПИ VI-222  и цех за производство на дървени пелети в 

УПИ II-222 в землището на с.Капитан Димитриево. 

 Изграждането на топилнята ще включва и изграждане на сграден и технологичен 

фонд, административна и битова сгради и складови помещения. Топилнята ще се състои се 

от две отделни линии едната за топене на свинска мазнина с капацитет 5 т/денонощие а 

втората за топене на птича (патешка и гъша) мазнина с капацитет 5т /денонощие, с общ 

максимален инсталиран капацитет от 10 т на денонощие готова продукция разтопена мас. 

Общото количество суровина, общо за двете производствени линии на входа на 

инсталацията ще бъде 15 т/денонощие. 

 Процесите, извършвани на площадката по време на експлоатацията, ще включват:  

 Доставка на суровина – суровината ще се доставя от съответните месодобивни 

предприятия със специализиран транспорт. Ще бъде доставяна незамразена или 

замразена на различни по големина калъпи;  

 Съхранение – след доставката мазнината ще се съхранява в хладилници  до влагането 

и в производството; 

 Млене - използвайки кошове мазнината ще се пресипва и ще се смила с мелачка до 

подходящата плътност. След мленето мазнината ще се транспортира по тръбопроводи 

с помощта на помпа до автоклави; 

 Топене – в автоклавите мазнината ще се топи при температури от 110
о
 С до 120

о
 С и 

налягане до 2 атмосфери. Времетраенето на топенето зависи от видът и качеството на 

суровината; 

 Сепарация - след топене разтопената маса по тръбопроводи ще преминава през серия 

от машини за сепарация, като след сепарирането ще се получат две фракции – течна и 

твърда. Течната ще се състои от вода, разтворен желатин и мас, като водния разтвор 

на желатин ще се депонира като отпадък. Твърдата фракция (пръжки) ще се депонира 

като отпадък; 

 Филтриране и дезодориране – маста ще се филтрира, за да се избистри и ще се 

дезодорира; 

 Опаковане – крайният продукт ще бъде дозиран и пакетиран; 

 Съхранение на готова продукция –в хладилник, като ще се охлажда до 25
о
 С. След 

това е готова за експедиция към клиенти. 

 Крайният продукт ще бъде дозиран и пакетиран в 180 литрови варели и бутилки от 

170 грама, така ще се продава на клиенти като е предназначен за човешка употреба както в 

хранителната промишленост така и в козметичната индустрия. 

 Отпадъците от топенето на мас (водния желатинов разтвор и пръжките) ще бъдат 

оползотворявани в съседен обект Централа за производство на електро и ко-генерация на 

топлинна енергия от ВЕИ. 

  В УПИ II-222 ще бъде изграден цех за производство на дървени пелети, като 

суровината за производство ще бъде само дървесина на дървени трупи. Производствената 

линия ще е с капацитет 5т/денонощие, с общ максимален инсталиран капацитет от 

5т/денонощие готова продукция. 

Процесите, които ще се извършват на площадката в етапа на експлоатация ще включват:  

 Доставка на суровина – суровината ще се доставя от съответните доставчици на дървен 

материал; 

 Чипиране – целите трупи влизат в чипър и ще се надробяват до размер на дървен чипс 

2/4/2 см. По конвейрен колан дървеният чипс отива в силоз, откъдето се разпределя за 

раздробяване; 

 Сушене – след раздробяване по конвейерен колан дървеният материал влиза в барабанна 
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сушилня; 

 Пелетизиране – след процеса на сушене, изсушената маса влиза в пелетна преса, където с 

помощта на налягане и висока температура се формират готовите пелети; 

 Охлаждане и пакетиране – охлаждането става на стайна температура. 

Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. 

 Водоснабдяването на обектите ще осъществява чрез водовземане на подземни води с 

водовземно съоръжение от водно тяло „Карстови води – Централно Родопски Масив“ с код 

BG3G00000Pt041, съгласно Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови 

водовземни съоръжения №31520553/10.08.2015 на БД ИБР-Пловдив.  

Електроснабдяването на обектите ще се извърши чрез присъединяването към БКРЗУ 

„Биоен“.  

Формираните отпадъчните води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма до 

сключване на договор с ВиК Пещера, след което ще се предават на ПСОВ Капитан 

Димитриево. 

По време на експлоатацията на обектите се предвижда формиране на битови отпадъци 

от антропогенна дейност и строителни отпадъци, които ще бъдат използвани за обратни 

насипи, съгласно план за управление на строителни отпадъци, който ще бъде разработен и 

внесен за утвърждаване от община Пещера. 

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

7, 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.  

 Съгласно чл. 91, ал. 2 на ЗООС, директорът на РИОСВ-Пазарджик допуска 

извършване само на една от оценките по глава шеста – оценка за въздействието върху 

околната среда (ОВОС) на ЧИ на ПУП-ПРЗ, т.к. ОВОС обхваща освен имотът предмет на 

ЧИ на ПУП-ПРЗ и всички съпътстващите дейности по изграждането на топилнята за 

животински мазнини и цеха за производство на дървени пелети. 

 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 и 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: 

 Да се изясни предвижда ли се сеч на дървесна растителност при 

осъществяването на ИП. Ако се предвижда сеч – да се уточни броят и обема 

на дърветата, които ще бъдат отсечени. Тъй като при преглед на 

аерофотоснимки и спътникови изображения на имота – предмет на ИП – се 

установи, че по-голяма част от него е заета от дървесна растителност. 

 Информация относно вида на хладилния агент (химично наименование, CAS 

№, ЕС №) използван в хладилниците, максимално количество (по технически 

характеристики на хладилната инсталация) на хладилния агент в 

инсталацията. 

 Информация относно начина за осигуряване на топлинна енергия  – вид 

горивна инсталация (ако се предвижда такава), данни за нейната номинална 

входяща топлинна мощност, вид на използваното гориво и капацитет на 

съоръжението за съхранение на горивото. 

2. 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 
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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 Пещера и Кметство Капитан Димитриево 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 Пещера и Кметство Капитан Димитриево.  

Обръщаме внимание на Община Пещера и Кметство Капитан Димитриево, 
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 Пещера и Кметство 

Капитан Димитриево, 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 попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 

9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 27 от 15 Март 2013 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 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, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.). 

 Имот с № 000222 в землището на с. Капитан Димитриево, община Пещера – предмет 

на ИП – попада в границите на защитени зони BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване 

на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната 

среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и BG0000254 „Бесапарски възвишения” за опазване на 

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

зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.). 

 Инвестиционното предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата 

за ОС. 

  

 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община 

Пещера и Кметство Капитан Димитриево 
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