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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: 

 

  „Разширяване на съществуващо производство със употребата на нови отпадъчни 

материали“, в УПИ II-053016, м. „Спукани поляни“, гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. 

Пазарджик 

 

 

с възложител: „КЕРАТЕК ГРУП“ 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): 

 Предмет на инвестиционното предложение е разширение на производствената 

дейност на съществуващ цех за производство на други керамични маси и изделия, чрез 

добавяне на отпадъци с код 10 12 13 – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото 

на образуване (отпадъчен кейк) и отпадъци с код 10 12 08 – отпадъчни керамични изделия, 

тухли, керемиди, плочки  и строителни материали (след термично обработване). 

 Предвижданото разширение е с цел оползотворяване на тези неопасни отпадъци и 

влагането им в производството на отливни керамични маси (шликери) и глазури с 

декоративно предназначение. 

 Методите и технологиите, които ще се извършват при третирането на 

горепосочените отпадъците са: сортиране, смилане и смесване на отпадъчен кейк от 
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производството на керамични изделия с естествени минерални суровини; преработване с 

топкова мелница и пропелерна бъркалка и изпичане в електропещ.  

 Капацитетът на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци е следният: 

 Топкова мелница – 5 тона/седмично; 

 Електропещ – 5 тона/седмично или 1 тон/денонощие, с капацитет за изпичане 1,5 

м
3
 и с плътност на подреждане на една пещ 0,533 кг/ м

3
; 

 Резервоар за съхранение на готова маса; 

 Филтърпреса; 

 Вакуумекструдер; 

 2 бр. сита с капацитет – 5 тона/седмично. 

 Максималното количество отпадъци, което ще се оползотворява за отпадък с код 10 

12 13 е 0,8 тона/денонощие и 0,2 тона/денонощие за отпадък с код 10 12 08. 

 ИП ще се реализира на съществуваща площадка за производство на други керамични 

изделия и маси в УПИ II-053016, м. „Спукани поляни“, гр. Брацигово, общ. Брацигово, 

което не налага изграждане на нова техническа инфраструктура или промяна на 

съществуващата такава.  

 Реализацията и експлоатацията на ИП не предполага генериране на отпадъци, както 

и формиране на отпадъчни води. 

 Така заявеното инвестиционно предложение, включващо извършване на дейности по 

оползотворяване на отпадъци,  представлява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от 

ЗООС, самостоятелно попадащо в обхвата на т. 11, буква „б” от Приложение 2, 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. 

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 кмета на 

Община Брацигово и 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 Брацигово за Вашето инвестиционно намерение.  

Към  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 (вх. номер) доказващи внасянето на 

Приложение 2 в Община Брацигово.  

Обръщаме внимание на Община Брацигово 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 
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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 Брацигово, 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., 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.94/2012 г.). 

Площадката на инвестиционното предложение – ПИ № 053016, местност „Спукани 

поляни I“, в землището на гр. Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик НЕ 

ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и защитени 

територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Отстои на не по-малко от 2,04 км от защитена зона 

BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-

786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и 

актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013г.). 

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

На основание чл. 40 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: 

1. В имотът, предмет на настоящето ИП, има съществуващ цех за производство на други 

керамични маси и изделия, собственост на „КЕРАТЕК ГРУП“ ЕООД; 

2. Настоящето ИП представлява разширение на съществуващо производство; 

3. Осъществяването  на инвестиционното предложение няма да доведе до: 

3.1. пряко или косвено увреждане на популации и местообитания на видове - предмет на 

опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”; 

3.2. нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000”; 

3.3. отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 

2000”; 

3.4. безпокойство на видове – предмет на опазване на защитени зони. 

 

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община 

Брацигово  
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