
  Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
   М и ни с т е рс т в о  н а  о к ол н а т а  ср ед а  и  в о ди т е
     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: 

„Инсталация  за  грубо  очистване  на  вторична  хартия  (велпапе  и  смесена)  с 
произход неопасен битов отпадък” в УПИ ІІІ-производствена дейност, кв. 58, по плана 
на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

с възложител: „ЕКОБУЛХАРТ” ЕООД

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):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на инсталация за грубо 

очистване на вторична хартия (велпапе и смесена) с произход неопасен битов отпадък.  
Инсталацията е предназначена за обработване на тежко замърсени хартии и картони 
сепарирани от неопасни битови отпадъци, при капацитет до 2,4 т/ч входяща суровина.

Капацитетът на изхода на инсталацията е 16 т/денонощие готов търговски продукт.
Инсталацията е предвидена за изграждане на самостоятелна площадка, за която се 

подготвя необходимото захранване с електричество, питейна вода, вода за технологични 
нужди  чрез  изграждане  на  собствен  водоизточник  –  подземен  тръбен  кладенец  и 
канализация.

Гореописаното инвестиционно предложение в неговата цялост попада в обхвата на 
т. 8, буква  „а” към Приложение 2 на  Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 
Самостоятелно изграждането на  собствен водоизточник –  подземен тръбен кладенец 
попада в обхвата на т. 10, буква „н” към Приложение 2 на същия закон. Предвид това и 
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съгласно  чл.  93,  ал.  1,  т.  1  на  ЗООС  намерението  в  неговата  цялост,  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. Предвид чл. 6,  ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 
интерес по чл. 6, ал. 1 е необходимо:

a.  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. 

b. 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 и Кметство Главиница 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, Община Пазарджик и Кметство Главиница на информацията по приложение № 2. 

Обръщаме  внимание  на  Община  Пазарджик  и  Кметство  Главиница,  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  и  сградата  на  кметството  за 
изразяване  на  становища  от  заинтересувани  лица.  В  срок  до  3  дни от  изтичане  на 
определения  срок,  Община  Пазарджик  и  Кметство  Главиница  изпращат  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 (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. 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. 94/2012 г.).

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС.
Преценката по чл. 15 от Наредбата за ОС - за вероятната степен на отрицателно 

въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони от „Натура 2000”,  
ще  бъде  направена  след  внасяне  на  искане  за  преценяване  на  необходимостта  от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

ІІІ.  По  отношение  на  оценката  на  допустимостта  на  инвестиционното 
предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в 
Плана за управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ на 
ИБР):
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1. Оценка  на  допустимостта  на  ИП спрямо целите  за  опазване  на околната  среда  и 
мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски 
район (ПУРБ на ИБР).

1.1. Характеристика и цел
 Целта на инвестиционното намерение е получаване на максимално чист търговски 

продукт  от  предварително сепарирана  хартия  и  картон с  произход от  битов  отпадък, 
както и постигането на производство с ниска консумация на енергия и природни ресурси.

Технологичния процес включва:
• получаване на суровината и отчитане на количеството;
• разтоварване в приемната зона;
• подаване към инсталацията и обработка;
• заскладяване на получения продукт и експедиция към предприятията за преработка 

на хартия.
1.2. Местоположение: 

Инвестиционното  предложение  според   представената  скица  е  разположено  в 
повърхностно водно тяло „Река Селска и притоци и ГОК Чакъша” с код BG3МА700R156. 
Попада в чувствителна зона  и нитратно уязвима зона. Имотът не попада и не граничи 
със  СОЗ  на  водоизточници  за  питейно-битово  водоснабдяване  и  минерални 
водоизточници.

1.3. Състояние на водните тела и цели за опазване на околната среда: 
Повърхностно водно тяло (ПВТ) с код  BG3МА700R156 е определено като силно 

модифицирано тяло с добро химично състояние и добър екологичен потенциал. Целта 
за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на 
Глава  Х,  Раздел  ІІІ  на  ЗВ)  е  запазване  на  доброто  химично  състояние  и  добрия 
екологичен потенциал. 

1.4. Мерки  за  постигане  на  целите  за  опазване  на  водните  тела,  описани  в 
Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР:

 Съгласно  утвърдения  План  за  управление  на  речните  басейни  от  БДУВ  ИБР-
Пловдив  към  Раздел  7  „Програма  от  мерки  за  постигане  на  целите  за  опазване  на 
околната  среда”  (Приложения  7-19  и  7-3)  за  водни  тела  с  код  BG3МА700R156  има 
въведени  редица  забрани и  ограничения въведени  в  ПУРБ на  ИБР от  Екологичната 
оценка и Оценката за съвместимост със зоните но Натура 2000, както и със Становище 
по  Екологична  оценка  №5-2/2009,  но  те  се  отнасят  за  инвестиционни  предложения 
попадащи в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ. 
Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо, от гледна точка на постигане 
на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при 
условие недопускане замърсяване на повърхностното и подземно водни тела. 
2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на този вид ИП: 

В Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП - 
„Инсталация  за  грубо  очистване  на  вторична  хартия  (велпапе  и  смесена)  с  произход 
неопасен битов отпадък”. 
3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.

За водно тяло код BG3МА700R156, в района на реализация на ИП няма издадени 
действащи разрешителни за заустване в повърхностни води.   
4. Информация за свободните водни ресурси  в частта от подземно водно тяло, от което 

се предвижда водовземане. 
Предвижда се площадката да се водоснабдява с питейна вода от градската В и К 

мрежа  след  сключен  договор  с  фирма  „ВиК”   АД  гр.  Пазарджик  и  изграждане  на 
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водоснабдителна и канализационна мрежа. Предвидено е водовземане за промишлени и 
други  нужди  чрез  водоснабдяване  от  подземни  води  с  изграждане  на  собствен 
водоизточник – тръбен кладенец.  „Екобулхарт” ЕООД има подадено заявление с вх. № 
ПВ 135/07.06.2013г.  до Басейнова дирекция Източнобеломорски район за  издаване на 
разрешително за  водовземане от подземни води,  съгласно чл.  50,  ал.  7,  т.  1  от ЗВ за 
изграждането на съоръжения за подземни води.

Според представената информация ИП попада в рамките на подземно водно тяло 
BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина, което е в добро 
количествено състояние и лошо химично състояние по фосфати, амониеви йони, манган и 
желязо.
5. Мотивирана  оценка  на  значителното  въздействие  върху  водите  и  водните 

екосистеми.
Реализацията  на  ИП  за  рециклиране  на  вторична  хартия  (велпапе  и  смесена), 

суровина за производителите на продукти от хартия няма вероятност да окаже значимо 
негативно  влияние  върху  водното  тяло,  в  което  при  изпълнение  на  дейностите  се 
формират отпадъчни води при спазване на следните условия:

•  Да  се   сключи  писмен  договор  с  оператора  на  канализационната  мрежа  на 
населеното място, в което ще се реализира инвестиционното предложение и ще 
приема формираните от дейността на фирмата отпадъчни води.

•  Да се спазват допустимите концентрации на веществата, определени в договора с 
оператора  на  канализационната  мрежа  за  производствените  отпадъчни  води  от 
обекта, зауствани в канализационната мрежа на населеното място по Приложение 2 
от  Наредба  №  7  от  14  ноември  2000г.  За  условията  и  реда  за  заустване  на 
производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, 
обн. ДВ бр. 98 от 1 Декември 2000г.

Копие  от  уведомителното  писмото  до  възложителя  е  изпратено  до  Община 
Пазарджик, Кметство Главиница и БДУВ ИБР-Пловдив.

        /                     /инж. А. Горчева
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