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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., изм., бр. 3 от 5.01.2018 г., в сила 

от 9.01.2018 г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпили уведомления за инвестиционно 

предложение: 

„Производствена база за компост“ в поземлен имот (ПИ) № 222001, съставляващ УПИ 

II-222 „цех за производство на дървени пелети“, 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 

горепосочените инвестиционни предложения 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., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 

22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., 

изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 

от 1 Декември 2017г.) 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. 12 от 12 

февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г) 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., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.).  

 

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС): 
Представеното от Вас инвестиционно предложение предвижда изграждане на 

производствена база за компост в ПИ № 222001, съставляващ УПИ II-222 „цех за производство 

на дървени пелети“ (образуван от ПИ № 000222), в землището на с. Капитан Димитриево, общ. 

Пещера, обл. Пазарджик. За целта на ИП в имота ще се изградят бетонови площадки за 

съхранение, обработка и отлежаване на суровинните потоци, от които ще се произвежда 

компоста. Технологията предвижда екологично третиране и оползотворяване на утайки от 

ПСОВ, при който първично стабилизирани утайки от пречиствателни станции за отпадъчни 

води след изхода от тях се доставят на площадката, смесват се със структурен материал (кори, 

дървен чипс, слама и др.), третират се с инфилтрат, в резултат на което от третираните утайки 

се получава стабилизирана фракция /продукт/, без мирис и с висока наторителна способност. 

Капацитетът на производствената база е планиран  бъде съобразен с количество преработка на 

отпадъци  не повече от  75 тона (отпадъци) на денонощие. 

Основни процеси в производствената база са следните: 

mailto:riewpz@riewpz.org
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=46
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=47
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=48
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=49
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- доставка и съхраняване на суровината от ПСОВ  

- доставка на структурния материал  

- смесване на утайките със структурен материал 

- технологична обработка на суровините 

- овлажняване 

- зреене 

- експедиция и реализация на готовия продукт 

Водата за промишлени и хигиенни нужди ще се добива от водовземно съоръжение, за 

което има разрешително за водовземане на подземни води № 31520553/10.08.2015 г. Питейна 

вода ще се купува чрез договор за доставка на диспенсъри и галони с питейна вода. Битовите 

отпадни води ще се заустват в площадкова канализация и от там в изгребна яма. Дъждовната 

вода, заедно с водите от съхранението на суровините за компоста ще се инфилтрират и ще се 

използват в технологията за производството на компост. Електрозахранването ще се извършва 

чрез присъединяване на обектите към БКЗРУ „Биоен“. 

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

 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. и 

доп. ДВ. бр. 76 от 19 Септември 2017 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)(посл. изм. 

и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.). 

 Имотът, предмет на ИП, попада в границите на защитени зони от националната 

екологична мрежа НАТУРА 2000 - BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите 

птици, обявена със Заповед № РД-786 от 29 октомври 2008 г. на Министъра на околната среда и 

водите (ДВ, бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78 от 28 януари 2013 г. (ДВ, бр. 

10/2013 г.) и защитена зона 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.). Имотът, предмет на ИП, не 

попада в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на Закона за защитените 

територии. 

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-2091-(1)/11.06.2018 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пещера и 

Кметство Капитан Димитриево 

 

mailto:riewpz@riewpz.org

