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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 Март 2003 г., 

посл. изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23 Август 2019 г.) 

 
РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

„Изграждане на инсталация за компост” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

56277.501.9669 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик 

 

 

 с възложител: „РЕКОМ ИМПЕКС” ООД  
   

 

 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/( 

изм. ДВ. бр. 21 от 13 Март 2020 г.) и чл. 4, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (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 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 

от 5 Януари 2018 г.). 

На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от 

Наредбата за ОС, РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

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

околната среда (ЗООС): 

Предмет на представеното от Вас инвестиционното предложение е изграждане на 

инсталация за производство на компост в производствена сграда с площ от 1 529 м2, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.501.9669 с предназначение - За  

производствени и складови дейности, находящ се в индустриалната зона на гр. Пещера, 

общ. Пещера.  

Предвижда се производство на индустриален компост, чрез открит, статичен метод с 

принудителни аериране на компостните купчини, като целта на производството е чрез 

натурален, екологичен, не химически биологичен процес отпадъците да бъдат разградени и 

възстановени органичните вещества след биологично третиране за получаването на 

безвреден - стабилизиран органичен материал, служещ за култивация на неплодородни 

терени и за нуждите на селското стопанство. 

Ще се извършват дейности по оползотворяване с код R3-рециклиране/възстановяване 

на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез 

компостиране и други процеси на биологична трансформация на допустими биоотпадъци, с 

цел производство на компост съгласно изискванията на Наредбата за разделно събиране на 

биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.  
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Общото количество третиран отпадък на площадката (максимален капацитет) ще е 

3 800 т/г. или 15.2 тона на денонощие, при 250 работни дни на едносменен режим по 8 часов 

работен ден. 

Инсталацията ще се състои от: 

1. Приемна зона за отпадъци и зона за смесване  с площ 200 м2. 

2. Зона за съхранение на готовия продукт с площ 300 м2. 

3. Зона за компостиране с площ 1 000 м2. 

Основните елементи на инсталацията са: 

- Площадка за компостиране. 

- Система за аерация с въздуховоди, действащата на принципа на конвекцията 

и/или с принудително подаване на въздух. 

- Мембрана за покриване на компостните редове – за задържане на миризми и 

аерозоли или процеса на биоразграждане. 

- Цифрова-безжична система за контрол на процеса, следяща влажност, 

температура и др. параметри в компостните купчини. 

Реализацията на ИП не налага изграждане на нова техническа инфраструктура. 

Имотът се намира на около 200 м от жилищната регулация на гр. Пещера. До обекта има 

изграден път, осигуряващ достъп на техниката извършваща транспортните дейности на 

площадката. Електрозахранването на имота ще се осъществява от генератор. В 

производствения цикъл ще се използва вода за овлажняване, с цел постигане на оптимална 

влажност на процеса. Общото необходимо количество вода ще е около 80 м3/месечно, при 

максимални дневни количества 3,5 м3 и максимални часови 0,43 м3, която ще бъде 

доставяна с цистерна от лицензирана фирма. Вода за питейни нужди ще се осигурява от 

диспенсъри. 

Отвеждането на битово-фекалните води ще се осъществява в преносими химически 

тоалетни, доставяни и обслужвани от лицензиран доставчик. 

Технологичните води от инсталацията представляват инфилтрат, който се формира 

от купчините в следствие на принудителното им овлажняване. При поддържането на 

оптимална влажност липсва отвеждане на такъв инфилтрат от компостните редове, т. к. 

предвидените с инвестиционното предложение компостни редове ще се покриват с 

мембрана, което ще доведе до липсата на излишна вода, образуваща инфилтрат в следствие 

на дъжд и лоши метеорологични условия. При необходимост, съгласно наклонът на 

площадката – пред компостните редове по наклона, ще бъдат поставени П-образни 

профили, образуващи канал в който инфилтратът ще бъде събиран, с цел недопускане 

попадането му във водосъбирателната система за дъждовни води на гр. Пещера. Събраният 

инфилтрат, при наличието на такъв, ще бъде използван за оросяване на редовете, с оглед 

постигане на оптимални условия за процеса на компостиране. 

Битовите отпадъци, генерирани от жизнената дейност на персонала, ще съхраняват и 

управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци. 

 Така заявеното 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): 

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, 
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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.). 

Площадката на ИП – имот с идентификатор 56277.501.9669 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 BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните 

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

Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ, бр.85 /2007 г.), която отстои на не по-

малко от 2,1 km от имот с идентификатор 56277.501.9669. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-486-(3)/15.09.2020 г. 

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