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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/  (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. 

и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 

11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.,  

бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) 
 

РИОСВ–Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за 

инвестиционно предложение:  

  „Площадка за третиране на ТБО, зелени и биоразградими отпадъци ” в поземлен 

имот № 033021 по КВС на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик и свързаният с 

него ПУП – ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя  

 

 

с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

   

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 за 

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

поземлен имот № 033021 по КВС на гр. Велинград, общ. Велинград, с цел отреждането му в 

УПИ XXI21 – „За площадка за третиране на ТБО, зелени и биоразградими отпадъци“ с площ 

32 386 м
2
. 

Проектът за ПУП – ПРЗ се изработен на основание решение на общински съвет гр. 

Велинград № 259/03.06.2016 г. в съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 

27 и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 128, ал. 3 и чл. 131, ал. 1 и 2, 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 Велинград, 

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 модерна площадка със 

всички необходими съоръжения – дренажни системи, отводняване, клетки за депониране, на 

която ще се разположат следните инсталации за третиране на отпадъци: 

1. Инсталация за предварително третиране на отпадък с код 20 03 01 – смесени битови 

отпадъци, генериран на териториите на общини Велинград и Ракитово, с капацитет 15 000 

т/г. В инсталацията ще се извършва сепариране на отпадъка с цел отделяне на 

рециклируемите отпадъци от нерециклируемите, в резултат на което ще се образуват 

отпадъци с код 19 12 01 – хартия и картон, 19 12 02 – черни метали, 19 12 03 – цветни 

метали, 19 12 04 – пластмаса и каучук, 19 12 05 – стъкло, 19 12 12 – други отпадъци 

/включително смеси от материали/  от механично третиране на отпадъци, различни от 

упоменатите в 19 12 11. Ще се извършва и стабилизиране на отделената биоразградима 

фракция.  

2. Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци с код 20 02 01 – 

биоразградими отпадъци, генерирани на територията на община Велинград, с капацитет  до 

3 000 т/г. 

  Не се предвижда изграждане на нова пъна инфраструктура. Достъпът до имота ще се 

осъществява по съществуващ общински път. За електроснабдяване на площадката ще се 

проектира нов трафопост, захранен от съществуващ стълб на въздушна линия 20 kV, който 

се намира в имота. Захранването с вода за питейно – битови нужди, ще се извърши чрез 

прокарване на ново трасе от съществуващ водопровод, съгласно приложена схема.   

Поради липса на канализация в района се предвижда се изграждане на водоплътна 

изгребна яма, за отвеждане на отпадъчните води, до изграждането на колектор. 

 ИП предвижда сепариране на смесени битови отпадъци и компостиране на зелени и 

биоразградими отпадъци, което са дейности по оползотворяване на отпадъци по смисъла на 

приложение № 2 към §1, т.13 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО), ДВ бр.53/2012 г. 

 Изхождайки от това и съществуващата практика на съда на ЕС - решение № С-486/04 

от 23.11.2006 г., в което Съдът казва, че за целите на Директивата по ОВОС терминът 

„обезвреждане” трябва да се разбира като понятие, което включва в себе си и 

„оползотворяване” и приравняване на инсталациите по оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци конкретно за нуждите на процедурата по ОВОС.  

 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 

него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен 

орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-Пазарджик.              

 Съгласно чл. 91, ал. 2 на ЗООС, директорът на РИОСВ-Пазарджик допуска 

извършване само на една от оценките по глава шеста – оценка за въздействието върху 

околната среда (ОВОС) на ПУП-ПРЗ, т.к. ОВОС обхваща освен имотът предмет на ПУП-

ПРЗ и всички съпътстващите дейности за изграждането на площадката за третиране на ТБО, 

зелени и биоразградими отпадъци. 
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 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 в информацията за преценяване на 

необходимостта от ОВОС е необходимо да бъдат подробно разгледани следните 

въпроси: 

- методи и технологии за третиране на отпадъците, вид на съоръженията за 

третиране на отпадъците; 

- анализ на отпадъците, които се очаква да бъдат генерирани на площадката - вид  

/код и наименование/ и начин на третиране; 

- очаквани количества и тип отпадъчни води, в т.ч  площадкови и производствени 

(от измиване на съоръженията) предвиден начин на тяхното третиране - локално 

пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, 

собствена яма или друго, сезонност и др., съобразен с тяхното количество. 

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 свързаният с него 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-ПРЗ, 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 3.04 км от най-близко разположените защитени 

зони BG0002063 „Западни Родопи” и BG0001030 „Родопи – Западни“. 
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