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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 2012г.) 

 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  

„Планирана промяна на експлоатационен капацитет на инсталация, с действащо 

комплексно разрешително № 137/2006г., от 10 тона/24 часа на 76 тона/24 часа, и монтиране и 

пускане в експлоатация на нова мелница за производство на оловен прах”, на площадката на 

„Елхим-Искра” АД с местонахождение: УПИ І-акумулаторен завод, кв. 3, по плана на гр. 

Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. 

 

с възложител: „ЕЛХИМ - ИСКРА” АД 

 

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/(ДВ 

бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.) 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. 94 от 30 ноеври 2012 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.).  

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 

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

Представеното от Вас инвестиционно предложение, предвижда увеличаване на 

експлоатационния капацитет за топене на олово, разрешен с комплексно разрешително № 

137/2006г., чрез монтиране на нови съоръжения и увеличаване на капацитета на 

съществуващите, включващо: 

• в цех „Леярен” – капацитетът се увеличава от 10 тона/24 часа на 40 тона/24 часа; 

• в цех „Смесително-пастировъчен” увеличаване на капацитета на инсталация за 

производство на оловен прах тип „Линклейтър” до 21 тона/24 часа и две барабанни 

мелници за производство на оловен прах (английски мелници без топилна пота); 

• пускане на още една мелница с топилна пота с капацитет 15 тона/24 часа. 

В следствие на това общо топилния капацитет на инсталацията по реално монтирани 

мощности се увеличава от 10 тона/24 часа до 76 тона/24 часа. 

Така заявеното предложение, описано по-горе, следва да се счита за изменение и 

разширение на основната дейност на дружеството, по смисъла на т. 38 от Приложение № 1 

от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което самостоятелно достига 

критериите на т. 7, буква „б” от Приложение № 1 на ЗООС и подлежи на задължителна 

оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 94, ал. 2, компетентен 
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орган за издаване на решението по ОВОС 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 (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 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.). 

Площадката (имот с идентификатор 55155.508.255, с начин на трайно палзване – за 

машиностроителна и машинообработваща промишленост), обект на инвестиционното 

предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии. 

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС. 

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 (имот с идентификатор 55155.508.255, с начин на трайно ползване – за 

машиностроителна и машинообработваща промишленост), в която ще се реализа ИП, 

част от промишлената зона на гр. Пазарджик, не попада в защитени зони от 

Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното 

разнообразие. Площадката, обект на ИП отстои на около 100 м от 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 от 02 март 2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007г.) 

• Инвестиционното предложение е с такова естество и местоположение, при което няма да 

доведе до пряко увреждане на природни местообитания и местообитания на видове от 

защитени зони. 

• Не се очаква косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, 

предвид разположението на площадката и предвид това, че разширението на дейността – 

увеличаването на капацитета, ще се осъществи на база съществуващо производство и в 

съществуваща работна площадка. 

• Инвестиционното предложение е с такова естество и местоположение, при което не се 

очаква да окаже отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000”, в частност върху защитена зона BG0000578 „Река Марица”. 

Съгласно чл. 39, ал. 4 от Наредбата за ОС в доклада по оценка на въздействието върху 

околната среда не е необходимо да се включва доклад по оценка за съвместимостта на ИП със 

защитени зони от Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000, на основание на 

гореизложеното. 

 

ІІІ. По отношение изискванията на Глава седма, раздел втори на ЗООС - 

„Комплексни разрешителни”: 

Инвестиционното намерение на „Елхим Искра” АД, гр. Пазарджик е свързано с промяна 

в работата на инсталация, за която е издадено Комплексно разрешително (КР) № 137/2006г. 

След приключване на задълженията по Глава шеста на ЗООС, възложителят/операторът е 
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необходимо да уведоми МОСВ и ИАОС за планирана промяна в работата на инсталацията по 

реда на чл. 125, ал. 1, т. 1 от Глава седма, Раздел ІІ на ЗООС. 

 

            ІV. Указания за последващите действия, които следва да предприемете за 

извършване на процедурата по ОВОС: 

1. Да  възложите изготвянето на задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС, в 

което да бъде съобразено и да включва цялостното изменение и разширение на капацитета на 

инсталацията. 

2. Да проведете задължително консултации по заданието с РИОСВ-Пазарджик, съгласно 

чл. 10, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, като препоръчваме да проведете консултации и с РЗИ-

Пазарджик, Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център гр. Пловдив, Община 

Пазарджик и с други специализирани ведомства и засегнатата общественост. 

3. Съгласно чл. 10, ал. 6 при консултациите по чл. 10, ал. 5 възложителя писмено заявява 

намерението си към доклада за ОВОС да се приложи оценката по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС, която 

да се разработи поотделно за съответните инсталации по приложение № 4 към ЗООС. 

 

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пазарджик 

 

        /                     /инж. А. Горчева 


