
  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. 94/2012г.)

РИОСВ  –  Пазарджик  съобщава  за  постъпило  уведомление  за  инвестиционно 
предложение: 

     
„Изменение на дейностите по отпадъците по комплексно разрешително №117/2006г. за 
Инсталация  за  производство  на  катодна  мед  и  цинков  сулфат”  на  площадката  в 
поземлен имот №000176, землище на с. Цар Асен, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

с възложител: „ПАНАГЮРСКА МЕДНА КОМПАНИЯ” ООД

Приемаме  представеното  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 инвестиционно предложение, предвижда осъществяването на промени 
касаещи  дейността  на  инсталация  за  производство  на  катодна  мед  и  цинков  сулфат  на 
площадката  в  поземлен  имот  №000176,  землище  на  с.  Цар  Асен.  Към  момента 
„ПАНАГЮРСКА  МЕДНА  КОМПАНИЯ”  ООД  е  оператор  на  инсталацията  с  издадено 
Комплексно  разрешително  КР  №  117/2006г. (изменено  с  решение  №  117-Н0-И1-А0-
ТГ1/2013г.).

От представената документация е видно, че в рамките на площадката в поземлен имот 
№000176 съществуват две инсталации - за производство на катодна мед и за производство на 
цинков сулфат и за тях се предвиждат следните промени:

По отношение на използваните суровини
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Като  суровини  за  работата  на  двете  инсталации  (за  производство  на  катодна  мед  и 
цинков  сулфат) да  се  използват  66  нови  вида  отпадъци.  Общото  количество  необходими 
отпадъци  за  преработка  за  двете  инсталации  ще  бъде  8 632,5  тона/годишно.  Предвижда  се 
обособяването  и  оборудването  на  шест  нови  площадки  в  рамките  на  имот  №  000176  за 
съхранение и управление на суровините с обща площ 1055м2. 

Предвижда се използването на нов източник на суровини: 
-  външна  окисна  и  некондиционна  руда  и/или  концентрати,  които  ще  се  преработват  в 

съществуващите съоръжения.

По отношение на капацитета на производство, като количество крайна продукция:
 Производство на катодна мед - 960 т/год (2,63 т/24 часа) – не се предвижда промяна
 Производство на цинков сулфат - 3650 т/год (10 т/24 часа) – предвижда се увеличение. 

Към момента капацитета за производство на цинков сулфат е 390 кг/24 часа.
Общо за двете инсталации – 4 610 т/год.

По отношение на консумацията на електроенергия
Предвижда  се  актуализация  на  консумацията  на  електроенергия  в  инсталацията  за 
производство на катодна мед на 3,8 МВтч/т.

По отношение на формираните отпадъци

Отпадъците,  които  ще  се  генерират  от  дейността  на  инсталациите,  също  ще  са 
променени  по  вид  и  количества.  Операциите  по  третирането  им  са  следните:  временно 
съхраняване,  предаване  за  транспортиране,  предаване  за  обезвреждане,  предаване  за 
оползотворяване.  Част  от  тези  отпадъци  могат  да  се  връщат  за  повторно  рециклиране. 
Отпадъците ще се предават на фирма, съгласно сключен договор.  

Планираните  промени  не  засягат  технологията  на  преработка  или  технологичните 
процеси на инсталациите и остават както следва:

• За получаване на катодна мед:  смилане на твърд отпадък,  излужване на отпадъка за 
разтваряне на медта, концентриране на разтвора чрез йонообмен, течна екстракция на 
мед от концентрирания разтвор посредством екстрактант  LIX 984N, реекстракция на 
медта в разтвор, електролиза на разтвора, при което се осъществява напълно затворен 
оборотен цикъл на разтворите без изпускане на емисии.

• За получаване на цинков сулфат: смилане на твърд отпадък, излужване на отпадъка за 
разтваряне на цинка, кристализация на цинков сулфат от разтвора чрез насищането му 
до степен, при която започва кристализация.

Осъществява се напълно затворен оборотен цикъл на разтворите без изпускане на емисии.
Не  се  налага  промяна  на  съществуващата  инфраструктура.  Не  се  предвижда 

строителство  на  нови  сгради  и  съоръжения.  Не  се  предвижда  увеличение  но  ползваните 
количества води и използването на нови водоизточници за питейни и производствени нужди. 

Обектът е снабден с питейна вода, съгласно договор № 202000188/06.08.2012г. с „ВиК в 
ликвидация” ЕООД Пазарджик. За осъществяването на дейността ще се използват промишлени 
води от р. Луда Яна, съгласно разрешително за водовземане №31130046 от БДУВИБР с център 
Пловдив.

При осъществяване на инвестиционното предложение няма да се формират промишлени 
отпадъчни води, тъй като се осъществява напълно затворен оборот на технологичните разтвори.
Битово-фекалните води се заустват в септична яма, налична на площадката.

 
Отчитайки гореизложеното, заявеното ИП следва да се разглежда като разширение на 

дейност  по  Приложение  1  по  смисъла  на  чл.  93,  ал.  1,  т.  3  и подлежи на  преценяване  на 
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необходимостта  от  извършване  на  ОВОС.  Компетентен  орган  за  произнасяне  с  решение  е 
Директорът на РИОСВ-Пазарджик.   

          

Следващите действия, които трябва да се предприемат:
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:

 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. 

 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. 

Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, 
ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да представите документи доказващи извършените уведомления от 
Вас  и  Община  Пазарджик  и  след  изтичане  на  14  дневния  срок  да  информирате  РИОСВ-
Пазарджик за резултата от обществения достъп, в т.ч. и начина на осигуряване на достъпа до 
информацията по приложение № 2.

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 
осигури  обществен  достъп  до  същата  за  най-малко  14  дни като  постави  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  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., посл. изм. 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 № 000176 по КВС, м. „Имир 
баир”, земл. на с. Цар Асен, общ. 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. Граничи със защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна” 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 09.03.2007 г.).

• Предвидените дейности ще се осъществят в съществуваща промишлена площадка и са 
с такова естество и местоположение, че няма да доведат до:
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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”.

ІІІ.  По  отношение  на  глава  седма,  раздел  втори  на  ЗООС  „Комплексни 
разрешителни”:

Като оператор на инсталация с издадено Комплексно разрешително КР № 117/2006г. 
(изменено  с  решение  №  117-Н0-И1-А0-ТГ1/2013г.)  „ПАНГЮРСКА  МЕДНА  КОМПАНИЯ” 
ООД, след приключването на задълженията по глава шеста от ЗООС е 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 на ЗООС. 

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