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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     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:  

„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци с идинтикативен капацитет 2 200 т/год.“, в поземлен имот с 

идентификатор 56277.3.1315, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА 

   

 

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 ноември 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): 

Съгласно представената информация от възложителя, за реализиране на 

инвестиционното предложение ще се процедира Подробен устройствен план – План за 

застрояване и регулация (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за 

поземлен имот с идентификатор 56277.3.1315, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, с цел 

отреждането му в УПИ XXVIII – 3.1315 „За компостираща инсталация за разделно събрани 

зелени и/или биоразградими отпадъци“. 

Проектът за ПУП – ПРЗ се изработен на основание задание на възложителя и 

решение на общински съвет гр. Пещера № 125/26.05.2016 г. в съответствие с изискванията 

на чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ). 
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Подробните устройствени планове попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 

във връзка с ал. 1 от ЗООС и съобразено с изискванията на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за 

ЕО) следва да бъдат предмет на процедура по преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка (ЕО), т.к. очертават рамката за бъдещо развитие на 

инвестиционно предложение по Приложение № 2 от ЗООС. 

 ПУП - следва да се одобрят с решение на общински съвет към Община Септември, 

предвид което и съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата 

по ЕО е директорът на РИОСВ-Пазарджик. 

 Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на компостиращата 

инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с идинтикативен 

капацитет 2 200 т/год.  Предвижда се компостиране на разделно събрани зелени  отпадъци 

от паркове, градини и дворове, биоразградими и зелени отпадъци от пазари и хранителни 

биоразградими отпадъци. Компостирането ще се извършва на открито в 6 броя редове. 

Редовете ще се разполагат на специално обособена бетонова площадка с размери 25м/50м. 

Разстоянието между редовете ще бъде 1,5 м, като първите 3 реда са за І–ва фаза от 

компостирането – ферментация, а останалите три за ІІ–ра фаза – зреене. Към инсталацията 

за компостиране ще има и комбиниран навес за позициониране на мобилна мелачка 

(дробилка), мобилното сито и обособен сектор за готовия компост. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 

56277.3.1315, местност „Луковица“  по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера с площ 45 712 м
2 

и начин на трайно ползване „Пасище“, за който се провежда процедура за промяна 

предназанчението му и отреждане на УПИ XXVIII – 3.1315 „За компостираща инсталация 

за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ 

Имотът се намира на 1 км от гр. Пещера и граничи със съществуващата пътната 

мрежа. Предвижда се рехабилитация и доизграждане на съществуващия път, както и 

присъединяването му към електроразпределителната и ВиК мрежи в района. 

Водозахранването ще се осъществи от уличен водопровод, който се намира на ул. 

„Свобода“ на около 400 м от границата на имота, с разрешено водно количество за ПБН-0.2 

л/с. Водопровдното отклонение ще се проектира от HDPE-тръби, като водомерният възел 

ще бъде разположен до регулационната линия на имота. Поради ниското налягане в точката 

на водовземане ще се предвиди изграждане на хидрофор. 

При строителството се предвиждат изкопни работи, при които ще се генерират чисти 

изкопни земни маси. Същите ще се използват за заравняване на имота. В резултат на 

компостирането на разделно събраните генерирани зелени и биоразградими отпадъци, ще се 

получи готов продукт компост за използване в земеделието. 

Формираните отпадъчни води, от процесите на ферментация и зреене на компоста, 

ще се събират в резервоар, от който чрез оросяваща система ще се използват за периодично 

оросяване на зелените и биоразградими отпадъци за стимулиране на компостирането. 

Отпадъчните води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. 

 ИП предвижда компостиране на за разделно събрани зелени и/или биоразградими 

отпадъци, което е дейност по оползотворяване на неопасни отпадъци, обозначена с код R1 

по смисъла на приложение № 2 към §1, т.13 от ДР на ЗУО. 

Изхождайки от това и от съществуващата практика на съда на ЕС - решение № С-

486/04 от 23.11.2006г., в което Съдът казва, че приравнява инсталациите по оползотворяване 

и обезвреждане на отпадъци конкретно за нуждите на производството по ОВОС, това 

тълкуване се приема при прилагане на релевантното законодателство на ЕС. 

 Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, 

буквa „б” на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от 

mailto:riewpz@riewpz.org


 гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4  
Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org,, web: http://www.riewpz.org   

 

3 
 

него 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. При прегледа на внесената документация не са открити документи за извършено 

от Вас писмено уведомяване, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС на засегнатото 

население, чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. 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. 

3. 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 от Наредбата за ОВОС, 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.  

 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.  

 ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 

ИП и ПУП-ПРЗ попадат 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.). 

Имотът, обект на ИП и свързания с него ПУП-ПП, не попада в граници на защитени 

зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в 

границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 на Закона за защитените 

територии. Имотът отстои на повече от 950 м от най-близко разположената защитена зона 

BG0002063 „Западни Родопи”.  
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