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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:  

 

Инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране съхранение и 

търговия с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ с дейности по събиране на 

неметални, неопасни отпадъци, разкомплектоване и съхранение на излeзли от употреба 

моторни превозни средства /ИУМПС/ и събиране и временно съхранение на излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/”, в имот с идентификатор 

№55155.505.1094, УПИ XXIII – производствена зона в кв. 83а по плана на гр. Пазарджик. 

   

 с възложител: „МЕТАЛ КОМЕРС” ООД 

 
РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган  по 

околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и 

чл.4, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ 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). 

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 

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

околната среда:  

Представеното от Вас инвестиционно предложение, включващо изграждане на нова 

площадка за събиране на неметални, неопасни отпадъци, разкомплектоване и съхранение на 

излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и събиране и временно 

съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на площ 349 м², 

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

от ЗООС 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. Предмет 



на оценката следва да е цялостното  намерение, в т. ч. всички други обекти и дейности, 

които са свързани с основното намерение.  

2. Да се представят документи, доказващи, че площадката отговаря на условията и 

изискванията на чл. 38, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). От приложените 

в уведомлението документи е видно, че площадката е разположена в кв. 83 А, който по 

действащия ОУП на гр. Пазарджик се намира на територия, определена за производствени и 

складови дейности. За поземлен имот с идентификатор 55155.505.1094 е образуван УПИ 

XXIII с начин на трайно ползване „производствен и складов терен”. Не е приложена 

заповедта, с която е одобрен проекта, за да се счете, че са изпълнени изискванията на чл. 38, 

ал. 1, от ЗУО. 

3. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес 

по чл. 6, ал. 1 е необходимо: 

2.1  Вие да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 2 чрез 

поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг подходящ начин за най-

малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица.  

2.2 Не по-късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да 

представите копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 на 

Община Пазарджик за Вашето инвестиционно намерение.  

В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, 

ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е бил 

проявен и да представите документи доказващи извършените уведомления от Вас и Община 

Пазарджик.  

Обръщаме внимание на Община Пазарджик, предвид изискванията на чл. 6, ал. 9 от 

Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на информацията по приложение № 2 да 

осигурят обществен достъп до същата за най-малко 14 дни като поставят съобщение на 

интернет страницата (ако има такава) и/или обществено достъпно място в сградата на 

общината за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни от изтичане 

на определения срок, Община Пазарджик изпраща служебно резултатите от обществения 

достъп, в т. ч. и начина на тяхното осигуряване 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 и чл. 2, ал. 1, т. 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) (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: 

• Площадката на инвестиционното предложение имот с идентификатор 55155.505.1094 

по кадастралната карта на гр. Пазарджик, не попада в границите на защитени зони от 

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

защитените територии. Площадката отстои на не по-малко от 0.2 км от най-



близката защитена зона BG0000578 „Река Марица” за опазване на 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.). 

• Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат 

до: 

o пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на 

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

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

„НАТУРА 2000”; 

o отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000”. 

 

 

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено до Община Пазарджик. 

 


