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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 отпадъци” в ПИ с идентификатор 55155.508.279 по 

КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. 

 

с възложител: „ЕНЕРБУЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕНД КОНСТРАКШЪН“ 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): 

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на самостоятелна 

площадка в ПИ с идентификатор 55155.508.279 по КККР на гр. Пазарджик за събиране, 

третиране (подготовка преди оползотворяване или обезвреждане) и съхраняване на 

производствени (опасни и неопасни) отпадъци. 

Отпадъците, които ще бъдат събирани, съхранявани и третирани на площадката са 

с кодове 02 01 08*, 15 01 10*, 16 05 04*, 17 01 06*, 17 05 03*, 17 05 05*, 19 12 11*,20 01 

19*, като дейностите на всички отпадъци и съхраняването им ще се извършва в 

съществуващи производствени халета. 

На площадката ще бъдат  извършвани следните дейности:  

 Събиране на отпадъци, в т.ч. предварително сортиране и предварително 

съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им извън площадката; 

 Подготовка преди обезвреждане на опасни отпадъци - в т.ч. пакетиране и 

препакетиране, прегрупиране преди извършване на основната дейност по 

обезвреждането им в инсталации на други площадки, в т.ч. изгаряне в инсинератор 

в Испания или друга страна от ЕС; 
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 Съхраняване на отпадъци; 

 Физико-химично третиране до образуване на крайни съединения или смеси- 

циментация (дейност с код D9); 

Ще се извършват дейности свързани с пестициди, които ще се съхраняват в държавни, 

общински, кооперативни и частни складове и ББ-кубове и залежали химикали. 

Дейностите по предварително третиране на негодни за употреба пестициди ще 

включват: 

 Пакетиране (дейност с код D14); 

 Препакетиране (дейност с код D14); 

 Прегрупиране (дейност с код D13); 

 Предварително третиране на стоманобетона от ББ кубовете: трошене (дейност с 

код D13), сортиране (дейност с код D13) и съхраняване (дейност с код D15); 

 Образуваната арматурата от натрошените ББ кубовете ще се образува от дейността 

по натрошаване и ще се предава за рециклиране;  

 Съхраняване на пестицидите до тяхното предаване ; 

 Дейности свързани с обезвреждане на отпадъци с кодове: 

- D9 - физико-химично третиране до образуване на крайни съединения или смеси 

– циментиране на опасни отпадъци с код: 17 05 03* –  почва и камъни, 

съдържащи опасни вещества, 17 05 05*- изкопни земни маси, съдържащи 

опасни вещества;  

- D13- прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове D1 - D12- прегрупиране на опасни отпадъци с код: 17 05 03*- почва и 

камъни, съдържащи опасни вещества, 17 05 05*- изкопни земни маси, 

съдържащи опасни вещества, прегрупиране на опасен отпадък с код 20 01 19*- 

пестициди и трошене на ББ-кубове. 

- D14 - препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – 

D13- препакетиране на опасни отпадъци с код: 17 05 03* –  почва и камъни, 

съдържащи опасни вещества, 17 05 05*- изкопни земни маси, съдържащи 

опасни вещества и 20 01 19* пестициди; 

- D15 - съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1-D14, с 

изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им на опасни отпадъци с код: 02 01 08* - 

агрохимични отпадъци съдържащи опасно вещества, 17 01 06* - смеси от или 

отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 

изделия, съдържащи опасни вещества, 17 05 03 * - почва и камъни, съдържащи 

опасни вещества, 17 05 05*- изкопни земни маси, съдържащи опасни вещества 

и 20 01 19* пестициди; 

 Дейности свързани с оползотворяването на отпадъци с код R13 – (съхраняване на 

отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение 

на временно съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им) на опасни отпадъци с код 16 05 04* - газове в съдове под налягане 

(включително халони), съдържащи опасни вещества 

Капацитет на площадката: 

 Дейности (кодове D9, D13 и D14) по третиране на приети опасни отпадъци- 

замърсени строителни отпадъци, замърсени почви, пестициди, в т.ч. опаковките им 

–  9,72 тона/ 24 часа (при 360 работни дни/ годишно); 

 Капацитет на зоната за съхраняване на опасни отпадъци (дейност с код D15) – 45,0 

тона във всеки един момент; 

 Сортиране (дейност с код R12) и съхраняване (дейност с код R13)  на арматура от 

натрошените ББ кубове – 0,8 t/ 24 часа (при 360 работни дни/ годишно); 

 Обща използвана площ – площадката е с обща площ от 6 191 m
2
 от която 5% са 

зелени площи. 
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По време на експлоатацията на обекта ще бъде използван природен ресурс вода за 

питейни нужди на персонала. Няма да се осъществява водовземане от повърхностни или 

подземни води. 

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура. Площадката, предмет на настоящото инвестиционно предложение, е 

електрифицирана и водоснабдена, с изградена пътна инфраструктура и функционираща 

площадкова канализация.  

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. 

Всички генерирани отпадъци на площадката ще се събират разделно съгласно 

техния произход, вид, състав и характерни свойства на обособени и обозначени площадки, 

в контейнери и подходящи съдове с обозначителни табели за кода и наименованието на 

съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 и в съответствие с изискванията в ЗУО и 

наредбите, касаещи специфичните отпадъци.  

 Ще се транспортират със специализиран транспорт на фирми, приемащи същите 

съгласно договор и имащи разрешение за тази дейност за последващо оползотворяване 

/обезвреждане. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, 

т. 11, буква „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.  

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. 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 обществено място и/или по друг подходящ начин за най-малко 

14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица. След изтичане на 14 дневния 

срок на извършеният от Вас достъп до приложение 2 да информирате РИОСВ-Пазарджик 

за резултата от обществения достъп, в т.ч. и начина на осигуряване на достъпа до 

информацията по приложение № 2. 

 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 кмета на 

Община Пазарджик 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 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): 
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Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР) 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.). 

Площадката, предмет на ИП, НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от 

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

защитените територии. Намира се в близост до 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.), от която отстои на не по-малко от 0,17 km. 

 

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община 

Пазарджик. 

 

mailto:riewpz@riewpz.org

