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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 преработвателно предприятие за топени мазнини от СЖП (странични 

животински продукти) кат. 3“ в поземлен имот с идентификатор 86074.52.63, м. „Сайовете“ по 

КККР на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-

544/21.10.2021 г. и доп. внесена информация от 25.10.2021 г. 
 

 

с възложител:  „БИО ЕНЕРДЖИ ЕЙДЖИ“ 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/( 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 инвестиционното предложение е изграждане на предприятие за топени 

мазнини от СЖП, непредназначени за храна на животни с краен продукт – топени мазнини, 

използвани за технически цели и твърд отпадък – топени мазнини, използвани за технически 

цели и твърд отпадък (пръжки, предназначени за производство на биогаз). Инвестиционното 

предложение ще се реализира в рамките на ПИ с идентификатор 86074.52.63, м. „Сайовете“ по 

КККР на с. Юнаците, общ. Пазарджик с площ 2 764 м2, като за целта ще бъде изградена 

производствена сграда с РЗП 216 м2. 

За нуждите на производството на топени мазнини, непредназначени за храна на 

животни ще се закупуват СЖП, категория 3 по чл. 10 от Регламент № 1069/2009. Тлъстините 

от СЖП ще се транспортират в бин боксове и ще се приемат в „мръсна“ зона, която е 

изолирана от външна среда. Суровините ще се съхраняват в хладилна камера с минусова 

температура. За нарязване (смилане) на суровините ще се използва ВОЛФ машина 

(месомелачка), като така нарязаната  суровина ще попада в приемен буфер. Транспортирането 

на смлените суровини ще се извършва посредством шнеков транспортьор през метален 

тръбопровод и гъвкав гумен тръбопровод. 
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Технологията на производство включва предварителна обработка на суровините и 

добиването им чрез топене под вакуум в херметично затворена инсталация, състояща се от 3 

закрити вертикални едностенни вакуум казани. След варката топените мазнини, посредством 

шнеков транспортьор ще се отвеждат към вибросито за разделяне на фракциите. От 

виброситото топените мазнини ще се отвеждат към неръждаема хоризонтална цистерна за 

съхранение, а механичните отпадъци (пръжки) ще се съхраняват в чували.  

Полученият продукт ще се натоварва в цистерни до 20 т. или АВС (евробоксове) 

контейнери и ще се експедират до купувача, а механичния отпадък ще се предава на 

предприятие за производство на биогаз. 

Дневно ще приемат до 6,6 т. суровина. Капацитетът на инсталацията за топене на 

мазнини ще е 6 т. на ден. 

Загряването на закритите вертикални едностенни вакуум казани до необходимия 

температурен режим ще се осъществява чрез дизелов котел с ниско налягане – 54 кВт., 

работещ с дизел Евро5. За топлоносител в топлообменника ще се използва моно-етилен-

глюкол. Работещата система е херметически затворена. 

За реализация на ИП не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. 

Имотът разполага с необходимата техническа инфраструктура: захранване с ел. енергия, 

водоснабдяване и пътен достъп. 

 Предвидена е автомивка за измиване на разтоварените автомобили, снабдена със 

система за заустване и събиране на отпадъчните води с подходящ тороуловител с обем 20 м3, 

отпадъчните води от която ще се предават на фирма, лицензирана за производство на биогаз. 

 Отпадъчните промишлени води ще се отвеждат в специално изградена хидроизолирана 

събирателна яма с вместимост 40 м3 и ежеседмично също ще се предават на фирма за 

производство на газ на база сключен договор. Битово-фекалните отпадъчни води ще се 

отвеждат в хидроизолирана яма 30 м3, водите от която ще се извозват на ПСОВ на гр. 

Пазарджик. 

 Генерираните от производството механични отпадъци (пръжки) ще се събират и 

предават на предприятие за производство на биогаз. 

     Така заявено инвестиционното предложение представлява разширение по смисъла на 

чл. 93, ал. 1, т. 2, което самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, буква „и“ 

на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 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 (посл.  изм. ДВ. 

бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) 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)(посл. изм. и доп. 

ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.). 

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната 

екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в 

границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на Закона за защитените територии. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0002069 „Рибарници Звъничево“, от която 

имота отстои на не по-малко от 1.11 км. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-544-(4)/10.11.2021 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община 

Пазарджик и Кметство Юнаците. 

mailto:riewpz@riewpz.org

