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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: 

„Инсталиране на инсинераторно съоръжение за обезвреждане чрез изгаряне на 

животински отпадъци – СЖП (код 020102) от месопреработвателната дейност в 

съществуващо месопреработвателно предприятие“ в ПИ 0006031, м. „Гьола“, в землището на 

с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-

85/18.02.2022 г. 
 

 

с възложител:  „МВЧ КАРАБУНАР“ 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):  

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда инсталиране на 

инсинераторно съоръжение за обезвреждане чрез изгаряне на животински отпадъци – СЖП 

(код 020102) от месопреработвателната дейност в съществуващо месопреработвателно 

предприятие“ в ПИ 0006031, м. „Гьола“, в землището на с. Карабунар, общ. Септември, обл. 

Пазарджик. Съоръжението ще бъде разположено от северната страна на 

месопреработвателното предприятие, долепено на площ 12 м2, без извършването на 

строителни дейности. 

Технологичен цикъл, включва: 

1. Събиране на продукти – това са СЖП от дейността на Месарница Карабунар; 

2. Горене на продуктите – продуктите за горене се подават в първичната камера, 

където при температури 800 - 950º С  се извършва първичното, пиролитично 

изгаряне на продуктите. Отделените от изгарянето газове постъпват във 

вторичната камера, където при температура 900 - 1250º С се извършва 

окончателно изгарянето и неутрализацията им. Предвиден е циклонен филтър, 
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в който се извършва обезвреждане, допълнително окисляване и неутрализиране  

на наситените окисни съединения. Технологичният процес се управлява и 

контролира компютъризирано, чрез система от датчици, контролери и 

електронни програматори, които следят температурата във всяка камера. 

3. Изхвърляне на димните газове, чрез димоотвод.   

4. Производителност – съоръжението ще изгаря около 100 кг. СЖП на ден, което 

означава, че ще работи по 1 час на ден пет дни в седмицата. 

За реализацията на ИП не се налага изграждане на нова или промяна на 

съществуващата инфраструктура. Експлоатацията на инсинераторното съоръжението на е 

свързано с генериране на отпадъци и формиране на отпадъчни води. 

Обръщаме Ви внимание, че в заглавието и характеристиката на инвестиционното 

предложение е посочен код на отпадъците от СЖП, което е некоректно. Съгласно 

Приложение № 1 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците (Наредбата), 

отпадъци с код 02 01 02 са с произход от селското стопанство, градинското растениевъдство, 

отглеждането на аквакултури, горското, ловното и рибното стопанство. Отпадъците от СЖП, 

предмет на ИП, са с произход от месопреработвателната дейност в съществуващо 

месопреработвателно предприятие и следва да се причислят към подгрупа 02 02 – отпадъци 

от производство и преработване на месо, риба и други хранителни продукти от животински 

продукти съгласно Наредбата. Правилният шестцифрен код на отпадъка може да се посочи 

само и единствено след извършена класификация на отпадъците по реда на чл. 7, ал. 1 от 

Наредбата. 

Страничните животински продукти, обект на ИП, са предназначени за обезвреждане 

чрез изгаряне и за тях се прилага Закона за управление на отпадъците (ЗУО) съгласно 

разпоредбите на чл. 2, ал. 2, т. 7, буква „б“ от ЗУО. 

Във тази връзка, така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на 

Приложение № 1, т. 10.1 „Инсталациии за обезвреждане или оплзотворяване на 

неопасни отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне“ от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 92, ал. 1, т. 1 от него 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):  

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. 106 от 15 Декември 2021 г.). 

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 BG0000578 „Река Марица“, от която ИП отстои на не по-

малко от 2.50 км. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-85-(4)/10.03.2022 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община 

Септември и Кметство Карабунар 
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