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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): 

„Производство на пелети от дървесни трици и дървесен чипс на съществуваща линия за 

производство на пелети“  в ПИ с идентификатор 10450.502.2396 (УПИ V–6518 „За 

производство и услуги“, кв. 84) по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „АиК“ 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/(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., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).  

 

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): 

Предмет на инвестиционното предложение е производство на пелети от дървесни трици 

и дървесен чипс на съществуваща линия за производство на пелети, в ПИ с идентификатор 

10450.502.2396 (УПИ V–6518 „За производство и услуги“, кв. 84) по КККР на гр. Велинград, 
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общ. Велинград, обл. Пазарджик. Имотът е урбанизирана територия, с НТП „За друг вид 

производствен, складов обект“ и с площ от 1136 м2. В имота е разположена двуетажна сграда, с 

площ от 473 м2, в която се намират офисите и битовите помещения. На площ от 150 м2 е 

монтирана производствената линия на бетонирана под. В непосредствена близост е обособена 

площадка за събиране и съхраняване на суровината (трици, чипс, изрезки, незамърсени с 

опасни вещества), има обособен склад за готовата продукция. 

На площадката за събиране и съхраняване на суровината ще се събират дървесни трици, 

изрезки и чипс, закупени от други дружества. Триците са отпаднали от машинната обработка на 

масивен дървен материал (бор и бук) и са отпадък с код 03 01 05, съгласно Наредба №2 за 

класификация на отпадъците. Изрезките са отпаднали от разбичването на суровите трупи от 

бор и бук, които също са с код 03 01 05. Не се използват трици и изрезки от обработката на 

ПДЧ и МДФ. Една част от чипса се получава от раздробяването на масивен дървен материал от 

бор и бук (закупени трупи от ГС). Друга част се получава като отпадък с код 19 12 07 от други 

дружества. Отпадъкът е образуван при раздробяването на парчета дървен материал, отпаднал 

при разбичването на трупите в дървообработващи фирми. 

От площадката, на която се събират и съхраняват, парчетата се придвижват до дробилка, 

където става раздробяването им. Една част от чипса се придвижва чрез шнек до котела, където 

се използва за гориво. Другата част от чипса с мотокар се придвижва до мелницата, където се 

смесва с триците. Триците с мотокар се придвижват до бункер №1 и отиват в мелницата, където 

се смесват с чипса, смилат се и с мотокар се придвижват и събират в бункер №2. Смленият 

материал от бункер №2 посредством шнек се придвижва до сушилнята. Изсушаването се 

извършва чрез непосредствен контакт на триците с горещия въздух. Изсушеният материал 

отива в пелет преса с капацитет 300кг/час. При висока температура и високо налягане става 

пресоването на изсушените дървесни трици, в резултат на което се получават пелети с 

диаметър 6мм. Като спойващо вещество служи естествената смола на материала. Не се 

използват други спойващи вещества. Готовата продукция се пакетира в полиетиленови чували 

от 15 кг. Подреждат се на дървени палети. 

Котелът за подгряване на въздуха е на твърдо гориво/дървесен чипс незамърсен с опасни 

вещества. Представлява правоъгълен съд изработен от стомана и облицован с огнеупорни 

тухли, с размери 1,2 х 1,2 х 2,5 м, с номинална входяща топлинна мощност 0,30 MW. Котелът 

изгаря до 50 кг./час дървесен чипс.  Една част от чипса, който се използва за гориво се получава 

от раздробяването на масивен дървен материал от бор и бук (закупени трупи от ГС), друга част 

от чипса, който се използва се получава като отпадък с код 19 12 07 от други дружества. 

Настоящото ИП предвижда дейности по третиране на неопасни отпадъци - дейности 

обозначени с код  R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с 

кодове R1- R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им,  с код R12- размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1- R11 – пелетизиране, вкл. дейности по раздробяване, смилане и сушене 

и с код R1 – използване на отпадъците  предимно като гориво или друг начин за получаване на 

енергия ( изгаряне на чипс, който се получава от парчета и отпаднали изрезки от дървен 

материал) от Приложение №2 към §1, т.13 от ДР на ЗУО и 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): 

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 BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-
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278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/28.05.2021 г.), от която 

отстои на не по-малко от 2,91 km. 

 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-219-(5)/01.06.2022 г. 

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

Велинград  
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