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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): 

„Закупуване и монтаж на водогреен котел за изгаряне на биомаса (дървесен чипс, пелети 

от дървесина или слънчогледови люспи и други)“, в ПИ с идентификатор 06149.45.21 (част от 

имот с предходен номер 045008), м. „Млечока“ по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик 

 

с възложител: ЗП ПЕТЯ НАНОВСКА 

 

 

 

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., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 1 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 

2021г.) 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
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
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=58
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Предмет на инвестиционното предложение е монтаж на водогреен котел в ПИ с 

идентификатор 06149.45.21 (част от имот с предходен номер 045008), м. „Млечока“ по КККР на 

с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Имотът е с трайно предназначение на 

територията Урбанизирана, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов 

обект“ и с площ от 146 м2. Котелът ще се използва за отопление на оранжерии от м. ноември до 

м. април. 

Параметрите на котела са: модел CGM 950, номинална входяща топлинна мощност 1047,5 

кW, КПД – 90,5%, номинална мощност -  948 кW, работно налягане - 3 bar, работна 

температура - 90ºС. 

Използваното гориво за котела ще е дървесен чипс от иглолистен материал в 

непромукаеми чували (Биг Бег) и слънчогледови пелети от слънчогледови люспи в опаковки от 

по 1 тон. 

Максималната консумация на: 

дървесни пелети – 214.9 kg/h при 17 MJ (4.72 kwh/kg) 

слънчогледови пелети – от 4.85 до 5.65 kwh/kg. 

Очакваният разход на гориво е 1 тон на денонощие. Съхранението на горивото за котела 

ще е на открита площ, в непромукаеми пакети с вместимост 1 тон. 

За пречистване на газовия поток към котела ще има циклон за отделяне на пепел, тягов 

вентилатор, както и термо-изолиран комин от неръждаема стомана. 

Не се налага изграждане на нова инфраструктура – пътна, електроснабдяване и ВиК. 

Водата, необходима за котела ще се осигури от изграден водоизточник, намиращ се в 

поземлен имот с идентификатор 06149.45.9 по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик (имота е собственост на възложителя). 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, 

буква „а“ 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 (ДВ. бр. 77 

от 9 Август 2002 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, 

ДВ бр. 73/2007 г.). 
 

Площадката, предмет на ИП – имот с идентификатор 06149.45.21 по КККР на с. 

Братаница, общ. Пазарджик, не попада в границите на защитени територии по смисъла 

на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла 

на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е 

BG0002069 „Рибарници Звъничево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед 

№ РД-803/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.), 

от която отстои на не по-малко от 3,30 km. 

 

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

Пазарджик, изх. № ПД-01-247-(8)/09.06.2021 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено за сведение до Община 

Пазарджик и Кметство Братаница 
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