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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:  

„Компостираща инсталация” в част от ПИ № 387003 (проектен ПИ № 387010) в 

местността „Бунара” по КВС на землище  с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик и 

свързаният с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-

ПРЗ) за промяна предназначение на земеделска земя 
 

 

с възложител:  „ЛЕО ГАЗ 80“ ООД 

 

 

 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 

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

част от поземлен имот № 387003 (проектен ПИ № 387010)  по общ. Септември, с цел 

отреждането му в УПИ II3 – „За компостираща инсталация“ с площ 10 000 кв.м. 

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

Септември № 391/28.07.2016 г. в съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от 

ЗМСМА, чл. 27, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ). 

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 
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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. 

 Инвестиционното предложение предвижда технология за компостиране на редове на 

открито с принудителна аерация. Основната цел е производство на висококачествен 

компост, рециклиране на разделно събрани биоотпадъци на територията на община 

Септември в съответствие с Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 

235 от 15.10.2013г. (Обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013г.). 

Основни дейности, които ще се извършват в инсталацията са следните: 

 Приемане и временно съхранение на свежите входящи материали (биоотпадъци); 

 Приготвяне и смесване на биоотпадъците за компостиране, включително 

раздробяване на обемистите отпадъци от паркове и градини; 

 Компостиране на редове на открито с принудителна аерация, с регулярно 

обръщане и смесване с помоща  на машина за обръщане; 

 Интензивна фаза с „висока температура“ с принудителна аерация и редовно 

поливане на инфилтрат и дъждовна вода, събрана от асфалтираната зона на 

съоръжението; 

 Фаза на зреене (45°С-55°С), без принудителна аерация и с редовно поливане 

главно с дъждовна вода, събрана от асфалтирананта зона; 

 Мониторинг на температурата и документиране на процеса на хигиенизиране е в 

съответствие с Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 

от 15.10.2013г. и контрол на системата за принудително аериране; 

 Пресяване на зрелия компост до получаване на готов продукт; 

 Складиране на готовия продукт преди употреба или маркетинг. 

Капацитетът на инсталацията, за открито компостиране, ще бъде до 4 000 т., 

разположена на площ от 10 000 кв.м. Точните видове и капацитет на отделните модули в 

общото съоръжение следва да се определят след извършване на детайлните анализи на 

количествата и морфологичния състав на биоразградимите отпадъци. Към инвестиционното 

предложение се предвижда подготовка и СМР на основната инфраструктура (за подготовка 

и изграждане на обекти и подобекти в границата на площадката за компостиране).    

Електроснабдяването и водоснабдяването на обекта ще се осъществи от 

съществуващи инфраструктурни обекти, въз основа на издадени становища от съответните 

експлоатационни дружества, за което ще бъдат изготвени парцеларни планове за трасета на 

захранващи електропроводи и водопроводи.  

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използва вода от 

съществуващи водоизточници за питейно-битови нужди, за строителството и за ПП нужди. 

Земните маси от изкопните работи ще се използва за подравняване на площадката, 

обратни насипи и оформяне на тревните площи. 

Инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, 

производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и 

здравето на хората. 

Не се засягат елементи на екологични мрежи и зони, както и външни природни 

ресурси. 

Пътният достъп до обекта в новооброзуваният УПИ ще се осъществява чрез 

съществуващи полски пътища ПИ 000156 – общинска собственост. 
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При компостирането на отпадъци от паркове и градини (зелени отпадъци) и 

отпадъци от храни (биомаса) протичат процеси на първична и вторична ферментация. 

Отделяните газове са водни пари, въглероден диоксид и амоняк. Количеството ще зависи от 

количеството на органичните отпадъци и технологията за компостиране. Във всеки случай 

нивото на емисиите на амоняк няма да превишават следните стойности: 

– 150 g/h,  

– 30 mg/m
3
 

На площадката ще се разграждат, чрез биологично третиране, разделно събраните и 

биоразргадими отпадъци на територията на община Септември вкл. и зелени отпадъци, чрез 

процеса компостиране. При този процес се получава краен продукт компост. Компостът е 

богат на хумус продукт, съдържащ най-малко 15 % и не повече от 50 % сухо органично 

вещество от общото тегло, получен в резултат на процеса компостиране. 

В същата площадка и новосъздадено УПИ е предвидено място с необходима площ за 

временни дейности по време на строителството, депониране на строителни материали, 

както и временно депониране на строителни отпадъци. 

При проектирането на фаза технически  проект, ще се изготви план за управление на 

строителните отпадъци. 

Не се предвижда генериране  и складиране на опасни отпадъци. 

Формираните отпадъчни води ще се събират в определен за целта басейн - басейн за 

събиране на инфилтрат от дъждовните води стичащи се от асфалтираната площадка. 

Капацитетът на басейна ще бъде определен в зависимост от количеството валежи средно за 

годината за територията на община Септември по данни от БАН. 

 ИП предвижда компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, което е дейност 

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 по изграждането на компостиращата инсталация. 

 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 и капацитет на 

съоръженията за третиране на отпадъците изразени е тон/денонощие; 

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

/код и наименование/ и начин на третиране; 
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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 Септември, Кметство с. Варвара 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 Септември и Кметство Варвара 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 Септември и Кметство Варвара. 

Обръщаме внимание на Община Септември и Кметство Варвара, 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 Септември и Кметство Варавара, 

изпращат 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 и свързания с него ПУП-ПРЗ попадат в обхвата на 

чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие 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., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.). 

Имотът, предмет на ИП и свързания с него ПУП-ПРЗ, НЕ ПОПАДА в границите на 

защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от 

ЗЗТ. Намира се в непосредствена близост до защитена зона BG0001386 „Яденица” за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от 

защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение  №  661 /2007 г.  (ДВ бр. 85/ 2007 

г.), от които отстои на не по-малко от 2,9 км. 

Експе 

 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община 

Септември и Кметство Варвара  рт в дирекция ПД                                                               
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