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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., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 3 

от 5.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г.,) 
 

 

   РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

 „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни 

метали, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори  и  неопасни  

хартиени  и  пластмасови   отпадъци” в УПИ Х -314, кв. 42а по плана на с. Ветрен дол, 

община Септември, област Пазарджик 

 

 

с възложител:  В* Г* Г* 
 

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 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието 

върху околната среда (Наредба за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложение с предмета и целите на опазване на защитените 

зони (Наредба за ОС). 

 На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата 

за ОС Ви уведомяваме за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

Съгласно представената информация от възложителя, за реализацията на ИП ще се 

процедира Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПРЗ) за промяна 

предназначението на УПИ Х -314, кв. 42а по плана на с. Ветрен дол, община Септември, с 

площ 500 кв.м с цел отреждането му в УПИ Х -314 за производствена и касова дейност. 

ПУП-ПРЗ следва да се одобри 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. 

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 
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извършване на екологична оценка (ЕО), т.к. очертават рамката за бъдещо развитие на 

инвестиционно предложение по Приложение № 2 от ЗООС. 

Инвестиционното предложение предвижда обособяване на площадка за събиране, 

съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, 

батерии и акумулатори  и  неопасни  хартиени  и  пластмасови   отпадъци.  

На площадката ще се извършва,  търговска дейност с отпадъци от черни и цветни 

метали, съхраняване на метални опаковки,  съхраняване на отпадъци от ЕЕО, 

съхраняване на отпадъци от НУБА и събиране и съхраняване на неопасни пластмасови  и 

хартиени отпадъци   ще прилага следните технологии и методи по видове дейности: 

Приемане и съхраняване на ОЧЦМ. 

На площадките ще се събират и съхраняват отпадъци от: 

 а) черни и цветни метали, които представляват технологични отпадъци, получени 

от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите 

им, бракувани машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, 

строителен или битов характер и не са опасни отпадъци; 

б) черни и цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност на 

хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. 

Предвидено е да се обособят  следните функционални зони: 

 зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и 

автоматична везна; 

 складова зона, включваща: 

-основна зона, върху която ще се осъществява основната дейност по съхраняване 

на отпадъците от ЧЦМ, съобразно техния вид и произход; 

-спомагателна зона, върху която се осъществява предварително разделяне на 

ОЧЦМ преди складирането им за съхраняване; 

 обслужваща (административно-битова) зона. 

 Приемане и съхраняване на ИУЕЕО: 

ИУЕЕО ще се съхранява на обособена зона съобразно групите, частите и 

компонентите от него.  

Обособената зона ще е съоръжена с непропусклива повърхност, навес и 

съоръжения за разливи, съгласно изискванията на Приложение №5 към чл.38,ал.1 от 

Наредбата за ИУЕЕО, ДВ бр.2/2013 год. 

 Приемане на НУБА: 

Събирането и съхраняването на портативни и/или автомобилни НУБА се 

извършва в затворени специализирани съдове, които са от материали, не влизащи в 

реакция със съхраняваните отпадъци. 

Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. Достъпа до имота ще се 

осъществява чрез съществуващ път от изток. Площадката се намира в урбанизирана 

територия с изградени електроснабдителна, водоснабдителна и канализационни мрежи.  

За УПИ Х-314, кв. 42 по плана на с. Ветрен дол, община Септември, област 

Пазарджик има издадено Решение №ПК-134-ПР/2004г. за преценяване на необходимостта 

от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ИП „Площадка за 

търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ с възложител „Рентконсулт“ ООД. 

 Така заявеното ИП се приема, че попада в хипотезата на чл. 93, ал. 1, т. 3 на Закона 

за опазване на околната среда (ЗООС) и се разглежда като изменение и разширение, което 

може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и подлежи на 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за 

произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.  
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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 (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.). 

Имотът, 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 е  BG0001386 „Яденица“ за опазване на 

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

зони, приет от Министерски съвет с Решение №661/2007г. (ДВ, бр.85/23.10.2007г.), от която 

отстои на не по-малко от 1,80 км. 

  

 Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-2359-(2)/05.10.2018 г.  

 Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Септември, кметство с. Ветрен дол.  
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