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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: 

Допълнение на използваните материали, за горене в парен котел, към съществуваща 

електрическа и топлоцентрала на „Родопи“ АД в ПИ с идентификатор 03592.501.1564 по КККР 

на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „РОДОПИ“ АД 

 

 

  

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., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.) 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): 
Съгласно представената информация, възложителят – „Родопи“ АД предвижда допълнение на 

използваните материали, за горене в парен котел, към съществуваща електрическа и 

топлоцентрала, находяща се в ПИ с идентификатор 03592.501.1564 по   КККР на гр. Белово, 

общ. Белово, обл. Пазарджик. 

За инсталацията, която е проектирана да работи с дървесен чипс, отпадъчна биомаса от 

горското стопанство, дърводобивната и дървопреработващата промишленост и отпадъчна 

биомаса от земеделското стопанство на принципа на директно изгаряне (с капацитет  на 

електропроизводство 1 500 kW електрическа мощност и входяща топлинна номинална мощност 

от 4,5 МW) има издадено Решение № ПК-68-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Пазарджик, с характер „да не се извършва 

оценка на въздействието върху околната среда”. След като инсталацията за производство на 
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електро и топлоенергия е изградена, възложителят предвижда разширяване обхвата на 

суровината, подавана на вход на инсталацията, като включа и оризови и слънчогледови люспи, 

за което е издадено решение № ПК-42-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, с характер „да не се извършва ОВОС“. 

Към момента инсталацията е изградена, но не е въведена в нормален експлоатационен 

режим и се експлоатира на периоди. Материалите (отпадъците), които се ползват като 

допълнително гориво, с код и наименование съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за 

класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.) са следните: 

- 02 01 03 – отпадъци от растителни тъкани;  

- 02 01 07 – отпадъци от горското стопанство;  

- 02 03 04 – материали негодни за консумация или преработване;  

- 03 01 01 – отпадъци от корк и дървесни кори;  

- 03 01 05 – трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, плоскости от дървесни 

частици и фурнири; 

- 03 03 01 – отпадъчни кори и дървесина;  

- 15 01 03 – опаковки от дървесни материали.  

Пепелоизнасянето се извършва с пневмотранспорт и се депонира съгласно сключен 

договор. 

С настоящото инвестиционното предложение, възложителят  предвижда добавяне на 

нови видове отпадъци (материали) за горене в парен котел към съществуваща електроцентрала 

и топлоцентрала, работеща с биомаса на съществуваща площадка, с местонахождение ПИ с 

идентификатор 03592.501.1564, по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик. Новите 

видове отпадъците, които ще се приемат и третират на площадката ще са: 

- 03 03 11 – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, в 

количество 9 000 т/год.; 

- 17 02 01 – дървесина, в количество 9 000 т/год.; 

- 19 10 04 – лека прахообразна фракция и прах различна от 19 10 03, в количество 9 000 

т/год.; 

- 19 12 07 – дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06, в количество 9 000 т/год.; 

- 19 12 10 – запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), в 

количество от 9 000 т/год.; 

- 19 12 12 – други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране 

на отпадъци различни от упоменатите в 19 12 11, в количество 9 000 

т/год. 

С нови видове отпадъци с код: 03 03 11, 17 02 01, 19 10 04, 19 12 07, 19 12 10 и 19 12 12 

ще се извършват вече разрешените дейности: R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на образуване до събирането им; R12 – размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 – раздробяване; R1 – използване на 

отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия, без промяна на 

дейностите и капацитета на съоръженията в електрическата централа, представляваща котел за 

изгаряне на дървесни отпадъци. 

Основните съоръжения за работа на горивната инсталация са дробилна машина, бункер 

за чипс, шнекова система, парен котел, пречиствателно съоръжение – мултициклон и 

изпускащо устройство – комин, като ще се монтират допълнителни газови горелки в горивната 

камера на котела, като автоматиката ще поддържа температурата в горивната камера в 

диапазон 850°С-1050°С до пълното изгаряне на отпадъка и биомасата. При достигане на 

температурата в камерата до 860°С, горелките ще се задействат, така че като се има предвид 

тяхното закъснение, температурата в камерата да не пада под 850°С. 

 

Предвид това, че ИП касае промяна в действаща инсталация, изразяваща се в добавяне 

на нови видове отпадъци за изгаряне, предложението се разглежда като изменение и 

разширение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната 

среда и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) подлежи на 
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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): 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното 

разнообразие (ДВ, бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изменения) 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., и посл. изменения). 

Имот с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр. Белово не попада в границите на 

защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии. Най-близо разположената защитена зона е 

BG0000304 „Голак” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661 от 

16.10.2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.), от която имот с идентификатор 03592.501.1564 отстои 

на не по-малко от 0,54 км.   

   

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № КД-01-3915-(5)/26.02.2019 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Белово 
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