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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:  

 „Предварително третиране на петролни утайки от сондиране за проучване на нефт и 

газ, чрез втвърдяване на действаща площадка за третиране на отпадъци“ в поземлен имот с 

идентификатор 55155.20.112, м. „Якуба“, в землището на гр. Пазарджик, 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 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 

Във връзка със своята дейност третиране и съхраняване на опасни и неопасни 

отпадъци на съществуваща Площадка №1 в поземлен имот с идентификатор 55155.20.112, 

м. „Якуба“, в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, възложителят предвижда 

извършване на нова дейност по предварително третиране на петролни утайки от сондиране 

за проучване на нефт и газ, чрез втвърдяване. За целта ще се извършва дейност по 

обезвреждане с код D9 - (физико-химично третиране до образуване на крайни съединения 

или смеси - до образуване само на смеси), на опасни отпадъци с кодове 01 05 05* (промивни 

сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти) и 01 05 06* 

(промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране, съдържащи опасни 

вещества). Предвижданата дейност е да промени физическата природа на тези опасни 

отпадъци, като се образува твърда матрица, която матрица стабилизира (втвърдява) 
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отпадъка. Това може да бъде постигнато, чрез премахване на всички опасни свойства и 

превръщането на отпадъка в неопасен или, чрез пълно премахване на рисковете свързани с 

този отпадък. 

Не се предвижда промяна на разрешените капацитети за съхраняване и третиране на 

опасни отпадъци на действащата Площадка №1. Капацитетът на площадката позволява 

извършването на новата дейност с код D9. Съхраняването на отпадъците е съобразено с 

общият капацитет за съхранение до 50 тона във всеки един момент.  

Общото количество опасни отпадъци, съхранявани във всеки един момент ще остане 

съгласно разрешителното - 35,484 т. 

За отпадъци с кодове 01 05 05* и 01 05 06* на площадката ще се извършват следните 

дейности: 

 Нова дейност D9 по обезвреждане (физико-химично третиране до образуване на 

крайни съединения или смеси). Предвижда се да бъде използван метода на 

циментиране. Този метод на третиране е най-широко разпространен за втвърдяване 

на отпадъци. В конкретния случай на настоящото инвестиционно предложение тази 

дейност е предварително третиране – стабилизиране на течни утайки до получаване 

на твърди смеси; 

 Дейност D 13 (Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове D 1 - D 12-прегрупиране);  

 Дейност D14 (Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – 

D13) и дейност D 15 (съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове 

D1-D14)  

Общото годишно количество на отпадъци с кодове 01 05 05* и 01 05 06* ще бъде 

1 480 t/y или 4.11 t/24 h при работен режим от 360 раб. дни/год. 

Описание на технологията: 

Отпадъците ще се транспортират от приемен бункер до въртящ се миксер с ножове 

посредством система за захранване (транспортна лента). В миксера, посредством 

капсуловани транспортиращи шнекове се добавят цимент, като свързващ агент и добавките 

(реагентите) – вар (негасена и хидратна) и водно стъкло. Свързващият агент се съхраняват в 

силоз, а добавките в специални контейнери. От миксера, посредством затворен 

транспортиращ шнек, втвърденият, стабилизиран и инертизиран материал бива 

транспортиран до бункера за съхранение. 

Технологичните процеси, които се използват при физико-химичното третиране на 

отпадъците с кодове 01 05 05* и 01 05 06* са стабилизиране и втвърдяване. 

След извършване на стабилизирането тези отпадъци ще се предават за последващо 

обезвреждане, чрез депониране (дейност по обезвреждане с код D5 - специално изградени 

депа – РДНО Костинброд или други депа за неопасни отпадъци.). 

Целта на стабилизирането и втвърдяването на тези отпадъци е да станат устойчиви и 

нереактивоспособни, отговарящи на критериите за депонирането им в депа за неопасни 

отпадъци. 

Предимствата на технологията са: 

 Съответствие с изискванията на българското екологично законодателство. 

Възложителят предвижда да прилага метод за стабилизиране на маслените 

утайки, чрез използване на стабилизатор - Портланд цимент и патентовани 

добавки в съоръжение за третиране, който е посочен в таблица 3 от 

Ръководството за предварително третиране преди депониране на отпадъци в 

България (утвърдено със Заповед №РД-664/29.08.2014 г. на министъра на 

околната среда), като за препоръчителен за този вид утайки; 
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 Широко използвана и позната технология. Тези процеси се провеждат при стайна 

температура, така отпадъците биват смесени за определено време заедно с 

използваните реактивни/ добавъчни вещества. 

Крайният резултат от прилагането ѝ е получаването на отпадъци с много добри 

якостни показатели, които гарантират покриване на изискванията на критериите при 

депониране на отпадъка. 

След третирането на опасните отпадъци, по вече описаната технология същите ще 

бъдат класифицирани със следните кодове: 

 Отпадък с код 19 03 05 и наименование „стабилизирани отпадъци, различни от 

упоменатите в 19 03 04“; 

 Отпадък с код 19 02 06 и наименование“ утайки от физикохимично обработване, 

различни от упоменатите в 19 02 05“; 

 Отпадък с код 19 03 07 и наименование „втвърдени отпадъци, различни от 

упоменатите в 19 03 06“. 

Общото количество на тези отпадъци ще възлиза на 1 480 тона/ годишно. 

Прилаганата технология за стабилизиране на утайките от сондажни дейности за нефт 

и газ използва химичните вещества цимент, хидратна вар и/ или водно стъкло е без 

протичане на химична реакция, между химичните и опасните вещества. Цимента, 

хидратната вар и/или водното стъкло се втвърдяват, като по този начин капсулират 

замърсителите и понижават степента на разтворимост на токсичните вещества.  

Вследствие на това отпадъците стават неопасни отпадъци, подходящи за дейност по 

обезвреждане с код D5 – Специално изградени депа (например депониране в отделни 

непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда, и 

др.) в депа за ТБО. Депата за ТБО разполагат със непромокаеми клетки, които са запечатани 

и изолирани помежду си и от околната среда (долен и горен изолационен екран). 

Площадката, предмет на настоящото инвестиционно намерение, е електрифицирана 

и водоснабдена, с изградена пътна инфраструктура и функционираща площадкова 

канализация. Има сключени договори със съответните експлоатационни дружества. 

Осигурен е трифазен ток. 

За третиране на дъждовните води, с оглед естеството на дейността, се предвижда 

монтиране на типов каломаслоуловител. След пречистване водите ще се отвеждат в 

съществуващата канализация, за което има договор с  „ВиК“ Пазарджик. 

 Така заявено инвестиционното предложение представлява разширение по смисъла на 

чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, от което се очаква значително отрицателно въздействие върху 

околната среда,  попадащо самостоятелно в т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС и 

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: 

 Да се посочат доказателства, чрез които да се приеме, че отпадъците, които се 

предвижда да се образуват, не притежават опасни свойства и че след 

стабилизиране на твърдата маса няма да попаднат замърсители в околната среда. 
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 Необходимо е количествата на отпадъците, които ще се генерират при 

реализацията на ИП,  да се съобразят с добавянето на свързващия агент – цимент 

и добавки – вар и водно стъкло.   

 Да се предвиди изграждане на пречиствателно съоръжение (неутрализационни 

шахти) за отчитане на характеристиките на опасните отпадъци, преди включване 

в канализационната система. 

 Да се  предвидят мерки за предотвратяване и намаляване на  вредните 

въздействия,  върху околната среда при реализирането на ИП и такива в случай 

на авария.    

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, 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 Пещера 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. 10 

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): 

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 

от 9Август 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, в който се намира площадката, обект на ИП, 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 Закона за защитените 

територии. 

В изпълнение на чл. 40 от Наредбата за ОС 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: 
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1. Имотът, в който е разположена площадката, обект на ИП отстои на 1.24 км от най-

близката защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“, поради което не се очаква 

отрицателно въздействие върху зоната; 

2. Площадката е функционираща, намира се в урбанизираната територия на гр. 

Пазарджик и не се засяга природни местообитания и/или видове предмет на опазване 

в защитени зони от НАТУРА 2000; 

3. Предвид мащаба, естеството на дейностите и отстоянието на ИП от защитени зони от 

Натура 2000, не се очаква фрагментация на местообитания и/или създаване на 

бариерен ефект, както и безпокойство върху видовете предмет на опазване в 

защитени зони; 

4. Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. 

  

ПД        Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до кмета на 

Община Пазарджик 
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