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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., изм. и доп. бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г., изм. и доп. 

ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП): 

„Изграждане на депо за опасни отпадъци към Инсталация за изгаряне на отпадъци на 

„Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1779, м. 

„Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „ГРИЙНБЪРН“ ЕООД 

 

 

  

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., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 

Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. 

бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 

2019г.) 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., изм. и доп. ДВ. бр.31 

от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 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., 
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 от Вас информация, ИП предвижда разширение на дейността на 

„Грийнбърн“ ЕООД, чрез изграждане на депо за опасни отпадъци към Инсталация за изгаряне 

на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера, което ще се проектира и изгради съгласно 

изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 
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експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане 

на отпадъци. 

Инвестиционното предложение ще се реализира върху поземлен имот с идентификатор 

56277.3.1779, м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с 

трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „За друг 

вид производствен, складов обект“, с площ от 55254 m2. 

С ИП се предвижда изграждане на ново депо за обезвреждане чрез депониране на опасни 

отпадъци със следните кодове и наименования съгласно Наредба № 2/2014 г. за класификация 

на отпадъците: 

- 19 01 10* отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове 

- 19 01 11* дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества 

- 19 01 13* увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества 

- 19 01 07* твърди отпадъци от пречистване на газове 

Опасните отпадъци се образуват от експлоатацията на Инсталациите за оползотворяване 

чрез изгаряне на отпадъци „Грийнбърн“ ООД, гр. София с площадки, находящи се в гр. Пещера 

(с издадено Комплексно разрешително (КР) № 558-Н0/2017 г.) и в гр. Разград (с издадено КР № 

532-Н0/2016 г.  

За целите на депонирането се предвижда изграждане на следните основни съоръжения, 

които да осигурят възможност за етапност в строителството, експлоатацията и закриването на 

депото, както и максимален обем на депото и максимален срок на експлоатация: 

 Котлован 1 с две клетки, предназначени за самостоятелно депониране на 

отпадъците в първи и втори етап; 

 Котлован 2 с две клетки за депониране на отпадъците в трети и четвърти етап; 

 Дренажна система за инфилтрат; 

 Ретензионен басейн за инфилтрат с полезен обем 3600 m3, който може да задържи 

инфилтрат, образуван при максимални валежи за около 5 месеца, без да е 

необходимо да се подава в депото за оросяване и изпарение. 

При необходимост е възможно да се извърши надграждане на депото в пети и шести 

етап или да се пристъпи към закриване и окончателна рекултивация след четвърти етап. 

Предвидено е експлоатацията на депото да започне от Котлован 1 – Клетка 1. 

Отпадъците ще се депонират на депото както излизат от инсталацията за изгаряне на отпадъци 

на „Грийнбърн“ ООД – в чували тип big-bag без да се изсипват. В съответствие с проектната 

документация, полезният обем на депото при изпълнение на етапи: 1, 2, 3 и 4 ще е 192000 m3 

(96 000 t). При необходимост от надграждане, т. е реализация на етапи: 5 и 6 – общият полезен 

обем/ капацитет на депото ще е 266 000 m3 (133000 t). Максималният капацитет на депото ще е 

266000 m3 (133000 t) отпадък. Минимален период на експлоатация 20 години. 

С ИП не се предвижда използването на вода от повърхностни или подземни 

водоизточници. В случай на нужда ще се извършва периодично оросяване на депото с води от 

ретензионния басейн.  

В експлоатация винаги ще бъде само една клетка, която ще бъде източник на инфилтрат. 

Отпадъчните води, които ще се формират от депото ще са инфилтрат от преминалите през 

депонираните отпадъци атмосферни води. Предвижда се да се изгради самостоятелна Дренажна 

система на депото за всяка клетка, която ще се състои от: 

 площен дренаж по дъното на всяка клетка; 

 дренажни тръбопроводи; 

 колекторни тръбопроводи; 

 ревизионни шахти за инфилтрат (Ш1÷Ш4) 

Водата от ретензионния басейн, извън количествата за оросяване, ще се зауства в 

канализационната система към ПСОВ на „Биовет“ АД, където ще се подлага на пречистване, 

като за целта ще се сключи договор с оператора на ПСОВ – „Биовет“ АД. 

Техническата рекултивация на депото ще се изпълни след завършена експлоатация и 

постигнати проектни коти на отпадъчното тяло. В етапа на техническа рекултивация ще се 

положи горен изолиращ екран и рекултивационен слой на депото. След това ще се изгради 
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система за повърхностното му отводняване. С изпълнението на тези мероприятия депото се 

счита за закрито и са налице условия за изпълнение на биологична рекултивация. 

 

Така заявеното предложение, описано по-горе, следва да се счита за разширение на 

основната дейност на дружеството, по смисъла на т. 25 от Приложение № 1 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС), което самостоятелно достига критериите на т. 9 от 

Приложение № 1 на ЗООС и съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗООС подлежи на задължителна 

оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС). Компетентен орган за 

произнасяне с решение по ОВОС 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. изм.) 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. изм.). 

Инвестиционното предложение подлежи на задължителна ОВОС. 

На основание чл. 39, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС, на ИП е извършена преценка за 

вероятната степен на отрицателно въздействие по реда на глава втора, раздел III от Наредбата 

за ОС, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви: 

 Площадката на ИП – имот с идентификатор 56277.3.1779 по КККР на гр. Пещера, 

НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000” и 

защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0002063 „Западни Родопи” за 

опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД 835/17.11.2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.), от която отстои на 

не по-малко от 0.78 km. 

 Депото ще се изгражда и експлоатира съгласно нормите в действащото 

законодателство за управление на отпадъците, при което не се очаква отделянето 

на вредни вещества от депото в концентрации и на разстояния, които биха 

предизвикали значително отрицателно въздействие върху видове и 

местообитания – предмет на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 

2000“. 

 Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да 

доведат до: 

o пряко или косвено увреждане на природни местообитания и 

местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от 

мрежата „Натура 2000“; 

o нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от 

мрежата „Натура 2000“; 

o отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата 

„Натура 2000“. 

На основание гореизложеното, следва да не се извършва оценка за степента на 

въздействие на ИП върху защитени зони по реда на чл. 20 от Наредбата за ОС. 

ІІІ. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното 

предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в 

Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на 

ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район 

(ПУРН на ИБР): 

Съгласно получено становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за 

водите (ЗВ) от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-
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Пловдив), с изх. № ПУ-01-677(3)/21.11.2019 г. и наш вх. № ПД-01-480-(9)/21.11.2019 г., ИП е 

допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на 

добро състояние на водите при спазване на условията, посочени в становището (приложение 

към писмото).  

Според представената в уведомлението за ИП информация (скица на поземлен имот), 

мястото на реализацията на ИП попада в границите на две повърхностни водни тела (ПВТ):  

- ПВТ „Стара река от град Пещера до устие“ с код  BG3МА700R144. Във водните 

тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от Закона за 

водите (ЗВ). Площта на ИП попада в чувствителна зона за защита на водите 

включена в Раздел 3, точка 3.3.2 от ПУРБ на ИБР; 

- ПВТ „Равногорска река“ с код BG3МА700R145. Във водните тела има определени 

зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от Закона за водите (ЗВ). Площта на 

ИП попада в чувствителна зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.2 

от ПУРБ на ИБР; 

ИП попада в рамките на подземно водно тяло „Пукнатинни води – Пещера – Доспат“ с 

код BG3G0000PgN020. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по 

чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, 

включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. 

ИП не попада и не граничи със СОЗ около водоизточници за ПБВ или на водоизточници 

на минерални води. 

ИП не попада в границите на зона за защитата на водите по „Натура 2000“. 

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от 

наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на 

районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ. 

ІV. По отношение изискванията на глава седма на ЗООС: 

1. Раздел I, Контрол на опасностите от големи аварии: 

На площадката на инвестиционното предложение не се предвижда да се съхраняват, 

използват и/или произвеждат опасни вещества в обхвата на Приложение 3 на ЗООС. 

Съгласно чл. 103, ал. 8, т. 8 от ЗООС, глава седма, раздел първи от закона не се прилага 

за депа за отпадъци, включително за подземно съхранение на отпадъци, с изключение на: 

а) химическа и термична преработка и свързаното с тези операции съхранение, които 

включват опасни вещества; 

б) действащи съоръжения за обезвреждане на миннодобивни отпадъци, включително 

хвостохранилища или шламохранилища, съдържащи опасни вещества. 

2. Раздел II, Комплексни разрешителни: 

Предвид общият капацитет на депото, след реализирането на ИП, инсталацията попада в 

обхвата на т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС – „Депа по смисъла на наредбата по чл. 43, ал. 1 

от Закона за управление на отпадъците относно изграждането и експлоатацията на депа и 

на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, 

приемащи над 10 t за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 t, с изключение на 

депата за инертни отпадъци“.  

Изграждането и експлоатацията на инсталации и съоръжения, попадащи в приложното 

поле на Приложение 4, се разрешават след издаването на комплексно разрешително (КР) по 

реда на чл. 117, ал. 1 от ЗООС.  

След приключване на процедурите по реда на Глава шеста, Раздел ІІІ  на ЗООС, 

възложителят следва да подаде в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) заявление 

за издаване на КР с форма и съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба за условията и 

реда за издаване на комплексни разрешителни.   

 Възложителят е информиран, че: 

mailto:riewpz@riewpz.org
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 Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗООС, комплексното разрешително по чл. 117 от същия 

закон е задължително за издаване на разрешение за строеж. Изключение се 

допуска за инсталации и съоръжения, за които е завършила процедура по ОВОС 

с решение, потвърждаващо прилагането на най-добрите налични техники, в 

съответствие с чл. 99а от ЗООС. 

 Съгласно представената допълнителна информация, отвеждането на отпадъчните 

води от депото за пречистване в ПСОВ на „Биовет“ АД с издадено КР № 28/2005 

г., ще доведе до промяна в работата на инсталацията за която дружеството има 

издадено КР. Предвид на това, депото предмет на настоящото ИП, може да 

бъде въведено в експлоатация само след проведена процедура по 

преразглеждане на КР № 28/2005 г. от оператора „Биовет“ АД, във връзка с 

промяна в работата на инсталацията по реда на чл. 123в, т.1 Глава седма, Раздел 

II на ЗООС. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-480-(10)/26.11.2019 г. 

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

МОСВ, ИАОС и БД ИБР-Пловдив 

mailto:riewpz@riewpz.org

