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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): 

„Цех за преработка на дървесина, производство на палети и производство на дървесни 

пелети“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38844.105.83, м. „Стопански двор“, по КККР на 

гр. Костандово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик и в ПИ с идентификатор 62004.5.1388, по КККР 

на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „КОС ХОЛ -1“ 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 16 Октомври 

2019г. изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. 

бр.54 от 16 Юни 2020г.) 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): 

mailto:riewpz@riewpz.org
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Предмет на инвестиционното предложение е, в два обекта в гр. Ракитово и гр. 

Костандово в съществуващи цехове за преработка на дървесина и производство на палети, да се 

произвеждат екопелети от дървесина. 

ИП ще се реализира в: 

- съществуваща сграда с идентификатор 62004.5.1388.1 (с площ от 3224 м2), 

разположена в ПИ с идентификатор 62004.5.1388, по КККР на гр. Ракитово, общ. Ракитово, 

обл. Пазарджик (с площ от 4538 м2). Имотът е с трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. В 

сградата са разположени: пелетопреса и другата основна машина в инсталацията – обикновена 

барабанна сушилня (т.к. там са се произвеждали пелети от друга фирма). 

- част от съществуващ цех за преработка на дървесина, разположен в ПИ с 

идентификатор 38844.105.83, м. „Стопански двор“, по КККР на гр. Костандово, общ. Ракитово, 

обл. Пазарджик (с площ от 17974 м2). Имотът е с трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. На 

площадката има дробилка, ще се поставят още: лафет, барабанна сушилня, транспортьор, 

вентилатор, междинен бункер, основен бункер, шнек, пелет преса, чукови мелници, елеватор, 

охладител, пакетажна машина, теглилна везна. 

За основна суровина за производството на пелетите в двата обекта ще се използва 

отпадъка от дървообработващото производство на възложителя.  При недостиг на отпадъчна 

дървесина ще се използват и обли иглолистни дърва.  

На всяка площадка ще се монтира котел с мощност 2 MW, в които ще се изгарят 

отпадъци от дървообработването (трици, кори, чипс от капаци) в количество 2 м3/час. 

Процеса на производство на пелети и на двете площадки е следния: 

- зареждане на готовия материал към съответната машина лафет; 

- подаване на материала от лафета към барабанната сушилня посредством 

транспортьор; 

- сухият материал от барабанната сушилня се издърпва с вентилатор и се подава към 

чукови мелници, които надробяват материала към съответния размер Ф6; 

- готовият материал се транспортира в междинен бункер, от който чрез шнек се подава 

материала към основния бункер; 

- посредством шнека се подава материала към пелет пресата; 

- готовите пелети посредством елеватор се подават към охладител, от охладителя 

пелетите минават през сито за отделяне на прахта и се подават към транспортна 

лента, която ги дозира към теглителна везна. 

- пакетажната машина автоматично изготвя чувалите и подава чрез лента готовата 

продукция към роботизирана ръка, която реди чувалите на палет. 

Барабанната сушилня е с капацитет 1,5 тон/час и Пелет пресата – 1 тон/час. 

Предвижданото разширение на дейностите, които ще се извършват на двете площадки 

не създава необходимост от изграждане на нова пътна и техническа инфраструктура. За 

производството на пелети не е необходимо допълнителни количества вода и не се формират 

допълнителни количества отпадъчни води.  

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  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). 
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Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени зони от мрежата „Натура 

2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени 

територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Намират се в близост до 

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.) и актуализирана с Решение № 811/16.11.2010 г. на 

Министерски съвет (ДВ, бр. 96/7.12.2010 г.), от която отстоят на не по-малко от 2,57 км.   

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-600-(7)/14.01.2021 г. 

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

Кметство Костандово 
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