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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми нис те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од ите  
     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/(ПМС №59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302,                            

ДВ бр. 3/2006г., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 3/2011г., изм и доп. 

ДВ. бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) 

 

 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение:  

  „Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, картон и 

пластмаса, на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, събиране, 

съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства” в 

УПИ І-1922, парцел І –топливо, с площ 10 786 м
2
, кв. 141 по ЗРП на гр. Септември, общ. 

Септември, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „МЕТАЛ ЛЕНД” ООД 
 

 

 Приемаме представеното от Вас уведомление за цитираното по-горе 

инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган по околна среда 

по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху 

околната среда (Наредба за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложение с предмета и целите на опазване на защитените 

зони (Наредба за ОС). 

 На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата 

за ОС Ви уведомяваме за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС): 

           Представеното от Вас инвестиционно предложение включва изграждане на нова 

площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, картон и пластмаса, 

на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, събиране, съхранение и 

разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в УПИ І-1922, 

парцел І –топливо, с площ 10 786 м
2
, кв. 141 по ЗРП на гр. Септември. Така заявено ИП 

попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11 буквa „д” от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 

и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен 

орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-Пазарджик.    

          Следващите действия, които трябва да предприемете са: 

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един 

екземпляр от подробно разработена информация в съответствие с Приложение № 2 от 

Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. 
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Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и 

дейности, които са свързани с основното намерение.  

2. Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС и в изпълнение на изискванията 

на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС е необходимо да представите документ, показващ по какъв 

начин е извършено уведомяването на засегнатото население с приложената от Вас обява.   

3. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 

интерес по чл. 6, ал. 1 е необходимо да осигурите обществен достъп до информацията по 

приложение № 2. Задължение на възложителя е от една страна да осигури по подходящ 

начин публично оповестяване и достъп до информацията по приложение 2 за най-малко 

14 дни, за изразяване на становища. От друга страна не по-късно от едновременното 

внасяне на искането по чл. 6, ал. 1, да предоставите копие на хартиен и електронен 

носител на кмета на Община Септември за осигуряване на обществен достъп. Към 

информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 

5 на ЗООС трябва да представите документи, доказващи извършеното от Вас публично 

оповестяване и проявения обществен интерес към предложението и за внесена 

документация по приложение 2 на кмета на засегнатото населено място. 

 

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 (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.15 от 15 

Февруари 2013г.) 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., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г.). 

На основание чл. 15 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е 

извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на 

чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че инвестиционното предложение 

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от 

мрежата „НАТУРА 2000”, поради следните мотиви:    

• Поземлен имот УПИ № 1922, парцел І-топливо, кв. 141 по плана на гр. Септември, 

НЕ ПОПАДА в защитени зони от Националната екологична мрежата „НАТУРА 

2000”, съгласно Закона за биологичното разнообразие и не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.  

Имотът: 

- отстои на не по-малко от 1,75 км от защитена зона BG0000578 „Река Марица” за 

опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от 

защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение  № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.); 

- отстои на не по-малко от 4,7 км от защитена зона 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.) 

• Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, при което няма да 

доведат до: 

-  пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове 

предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”; 

- нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000”; 

- отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 

2000”. 

  

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Септември. 

 


