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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:  

                         

 „Площадка за третиране на отпадъци”  в поземлен имот с индетификатор 55155.20.112, 

землището на гр. Пазарджик, м. „Якуба”, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „ЛЮДОН ТРАНС” 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 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): 

           В представеното от Вас инвестиционно предложение се предвижда изграждането на 

площадка, на която ще се извършват дейности с кодове R13, R12, R05, R04, R03 D13, D14 и 

D15, като първоначално същата ще бъде използвана, като трансферна станция, т.е. отпадъците 

ще бъдат съхранявани на площадката, след което ще се транспортират до клиента. 

Транспортирането им до и от площадката ще се извършва с камиони. Ще се извършва 

препакетиране и смесване на отпадъците – например метални оксиди, индустриални сажди, 

пестициди и др. Освен за трансферна станция, на площадката ще се извършват дейности по 

механично третиране на неопасни отпадъци – алуминиеви и други шлаки, нагар, окалина, чрез 

пресяване. Предвиждат се и операции по сортиране, пакетиране и продажба, които ще бъдат 

извършвани, чрез мобилна пресевна машина Powerscreen с производителност около 120-130 

тона/час за отделяне на материал 0-3 мм и +3 мм. Капацитетът на пресевната машина ще бъде 

лимитиран до 72 тона/24 часа, каквито ще са нуждите за дейностите с неопасни отпадъци на 

площадката. Дейността ще бъде организирана на закрито, в съществуваща промишлена сграда. 
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 На следващ етап на площадката ще бъде монтирана и инсталация за физикомеханично 

третиране с цел оползотворяване на отпадъци – неопасни утайки, които ще се смесват с 

дървени стърготини, ще се пресоват и брикетират и/или пелетизират, след което ще бъдат 

продавани с цел използването им за твърдо гориво в промишлеността. Това е предвидено да се 

реализира в съществуваща промишлена сграда, чрез хидравлична преса и необходимите към 

нея съоръжения. 

 Друга основна цел на дружеството е да събира на площадката негодни за употреба 

пестициди, след което същите ще бъдат преопаковани с цел транспортирането им за 

последващо третиране в страна член на Европейския съюз. 

 Капацитет на площадката: 

- дейности по механично третиране на неопасни отпадъци R12 – 72 за 24 часа; 

- съхраняване на неопасни отпадъци R13 – 200 000 годишно; 

- дейности по третиране на опасни отпадъци – 9 тона за 24 часа;  

- капацитет на зоната за съхраняване на опасни отпадъци – не повече от 40 тона във 

всеки един момент. 

 За измерване на постъпващите на площадката отпадъци ще се използва съществуващ 

автокантар с обхват до 60 тона, разположен в близост до площадката. 

 Отпадъците, за които не може да се намери решение за последващо рециклиране  и 

оползотворяване ще бъдат препакетирани в опаковки, отговарящи на изискванията на 

Международната спогодба за превоз на опасни товари АДР и след получаване на нотификация 

ще бъдат транспортирани за обезвреждане в друга страна. 

 На площадката няма да бъдат съхранявани едновременно повече от 50 тона опасни 

отпадъци. 

 Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Площадката е 

електрифицирана и водоснабдена и със съществуваща площадкова канализация. 

 Отпадъците генерирани от дейността ще бъдат събирани разделно в подходящи съдове, 

като същите ще се предават на лица притежаващи документи съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗУО(Обн. 

ДВ.бр.53/2012 г.)  . 

 Предвид дейността на площадката ще бъде монтиран каломслоуловител за третиране на 

отпадъчните води, които след пречистването им ще бъдат зауствани в в съществуваща 

канализация, за което ще бъде сключен договор със собственика на канализационната система. 

Така представеното инвестиционно предложение, предвид т. 5 и т. 141 на приложената 

таблица на изброените отпадъци по вид (код и наименование), в която са заявени дейности по 

обезвреждане с код D13, D14 и D15, съгласно Приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО, 

(Обн. ДВ.бр.53/2012 г.), попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11 буква „б” от ЗООС. 

Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС цялостното инвестиционно предложение 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.  

             Обръщаме Ви внимание, че при разработката на информацията в съответствие с 

Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, трябва да се има предвид следното: 
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- За дейностите, които ще се извършват с неопасни отпадъци и които имат 

огледални кодове е необходимо да се допълнят и опасните отпадъци, т.к. е 

необходимо да фигурират и двата кода – за неопасен и опасен отпадък. 

Необходимо е да се предвидят количества и за опасните отпадъци; 

- Необходимо е да се посочат конкретните дейности по предварително третиране, 

които се предвиждат да се извършват с отпадъците в т.ч. опасните. 

- Необходимо е да се опишат методите и технологиите за третиране на всички 

отпадъци по видове дейности и капацитет на съоръженията. Това ще допринесе 

за правилното обозначаване на дейностите по кодове, съгласно Приложение № 1 

към § 1, т. 11 и Приложение № 2 към § 1, т. 13 от ДР на ЗУО; 

- Необходимо е да се предвидят мерки за предотвратяване и намляване на 

вредните въздействия върху околната среда при реализирането на ИП и такива в 

случай на авария. 

2. 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, Вие трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е бил 

проявен и да представите документи доказващи извършените уведомления от 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 (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г.) 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, обект на ИП, не попада в защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии и в защитени зони от Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000, 

съгласно Закона за биологичното разнообразие. 
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ИП „Площадка за третиране на отпадъци” в поземлен имот с идентификатор № 

55155.20.112, в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с вх. 

номер КД-01-1837/21.05.2014 г. е допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС. 

Преценката по чл. 15 от Наредбата за ОС - за вероятната степен на въздействие на 

инвестиционното предложение върху защитени зони от Националната екологична 

мрежа/НАТУРА 2000, ще бъде направена след внасяне на искане за преценяване на 

необходимостта от ОВОС. 

 

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено до Община Пазарджик 

 

 

Д                                                               


