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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: 

„Оползотворяване на формиран от производството отпадък в съществуващи парни 

котли“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06207.2.669 по КККР на гр. Брацигово, общ. 

Брацигово, обл. Пазарджик. 

 
 

 с възложител: „ОРБИФОН“ 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.). 

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

околната среда (ЗООС): 

 Съгласно представената информация, възложителят – „Орбифон“ ЕООД извършва 

дейност по преработка на дървен материал, включващо четиристранно обработване на 

фасонирани иглолистни дъски. За отопление на производствените помещения се използват два 

съществуващи парни котела, монтирани и въведени в експлоатация през 2014 г.  

 С настоящото инвестиционно предложение се предвижда оползотворяване на отпадъка, 

формиран от основното производство, във формата на талаш от рендосване на иглолистни 

дъски, в единният от съществуващите котли, находящи се в рамките на ПИ с идентификатор 

06207.2.669 по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик. 

 Котелът, в който ще се оползотворява отпадъкът, ще се използва за отопление на 

производствените помещения само през студените месеци на годината, като вторият котел няма 

да бъде използван, т. к. само единият е достатъчен да задоволи потребностите на фирмата. 

 Реализацията на инвестиционното предложение не налага изграждане на нова 

техническа инфраструктура. Имотът е водоснабден и електрифициран, разположен в 

промишлена зона. Дейността не е свързана с формиране на производствени 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. 
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 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 (ЗБР) 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) (ДВ, бр.73/2007 г.). 

Имотът, предмет на ИП, НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 

територии. Намира се в близост до защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване 

на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда 

и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, 

бр.10/2013г.), от която отстои на не по-малко от 2,18 km. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-205-(3)18.04.2022 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община Брацигово. 
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