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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 нa площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ в ПИ 

№ 062001, местност „Кичук Чал“, землище с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител:  „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ 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., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в 

сила от 22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 

Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 

2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г.) 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. 12 от 12 февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 

от 5 Януари 2018г) 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., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 

2018 г.).  

 Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

 

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

околната среда (ЗООС): 

 С разглежданото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на площадка 

за третиране на неопасни производствени отпадъци в ПИ № 062001, за който е обособено 

УПИ I-1 „За фотоволтаични системи“ в устройствена зона „Пч“, местност „Кичук Чал“, 

землище с. Синитово, общ. Пазарджик.  

 Планираната площадка ще се разположи в западната част на предвиждания имот, 

като за целта ще бъдат обособени следните функционални зони и инфраструктура:  

1. Зона за приемане на отпадъци – контролно пропускателен пункт /КПП/ и електронна 

везна, складова зона и обслужваща зона – административно битова. 
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2. Основна зона за третиране на отпадъците – клетка 1-1; 

3. Техническа нфраструктура, състояща се от:  

- експлоатационни и служебни пътища; 

- площадкови мрежи за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, 

 телекомуникации, за съхранение и пречистване на отпадните води; 

 Предвижда се изграждане на следните съоръжения със съответните площи:  

1. Клетка 1-1 – 9 990.0 м2 

2. Приемна зона – 4 864.0 м2 

3. Експлоатационен път – 1482.0 м2 

4. Ретензионни басейни РБ1 и Рб2 – 1140.0 + 1020.0 = 2160.0 м2 

5. Отводнитeлна канавка ОК1 – 270.0 м2 

6. Колектор за отпадъчни води /инфилтрат/ - 414.0 м2 

7. Довеждащ път 2 – 12 380.0 м2 

 Обща застроена площ –31 560.0 м2 = 31.56 дка. 

 Площадката ще е със следния технологичен режим на работа:  Седемдневна работна 

седмица, 365 дни/годишно, като се предвижда да се приемат не повече от 10 т/ден неопасни 

отпадъци или 3 650 тона/годишно. Наличния обем на клетката не позволява третирането на 

повече от 24 800 тона отпадъци общо. 

 Отпадъците, които ще се приемат на избраната площадка се отнасят към категорията 

на неопасните отпадъци – промишлени. Това са всички неопасни отпадъци с кодове от 

групите от 01 до 16 и 17 до 19, без група 20 (битови отпадъци) и без включени кодове за 

опасни отпадъци, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. 

 Всички генерирани отпадъци на площадката и тези от инсталациите  ще се събират 

разделно в контейнери и подходящи съдове. 

 Събраните отпадъци ще се съхраняват на специално отредени площадки  в съдове, 

съгласно утвърдените нормативни изискванията за съответния вид отпадък до предаване им 

на фирми, имащи разрешение за последващо третиране (оползотворяване/обезвреждане). 

Транспортирането на отпадъците ще се извършва със собствен транспорт или от фирми, 

имащи разрешение за тази дейност съгласно договор. 

 Предвижда се извършване на дейност по оползотворяване с код R 12 (предварително 

третиране) на разделно събрани отпадъци. 

 Строителните отпадъци от група 17, както и земни маси , подлежащи на 

оползотворяване ще се оползотворяват в клетка 1-1 за вертикална планировка – 

запръстяване, оформяне на пътища и откоси, рекултивация (код R 10). Неоползотворимите 

отпадъци ще се депонират в клетката за неопасни отпадъци – клетка 1-1 (дейност по 

обезвреждане с код D 5). 

 За реализацията на ИП не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. 

Обслужването на площадката ще се извършва от съществуваща бетонова пътна връзка, 

която е в много добро състояние. Ще се извърши единствено реконструиране и евентуално 

доизграждане на вътрешни експлоатационни пътища в рамките на площадката. 

 Водоснабдяването на обекта (за битови и технологични нужди, и пожарна 

безопасност) ще се извърши от довеждащ водопровод, който се захранва от съществуващ 

резервоар, собственост на „Ди Ес Смит“ АД, с предварителна договореност със 

собствениците му. 

 Електрозахранването на площадката ще се осигури от дизелагрегат с планирана 

мощност 50 kVA, като е възможно и захранване с електроенергия, произведена от 

фотосоларния парк, след изграждането му. 

 Към настоящия момент не се предвижда заустване на отпадъчни инфилтратни води 

от площадката, като се гарантира пълен оборотен цикъл за отпадъчните води от клетка 1-1. 

Като аварийно осигуряване се предвижда, при ситуации на валежи и отток над 1%, да бъде 
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сключен договор с ВиК или лицензирано дружество за аварийно изпомпване и 

транспортиране на отпадъчни води от ретензионния басейн за пречистване в лицензирана 

пречиствателна станция. 

 Извършен е анализ на отпадъците, които се очаква да бъдат генерирани от 

реализацията и експлоатацията на ИП – видове и начин на третиране. 

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.  

 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 9 Август 2002 г. и посл. изм.) и чл. 2, ал. 1, т. 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, ДВ 

бр. 73/2007 г. и посл.  изм.). 

 Площадката, в която ще се осъществи ИП – имот № 062001, землище на село 

Синитово, община Пазарджик, не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии. Попада в границите на 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 се намира 

в близост до защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения” за опазване на 

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

зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.). 

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

Преценката по чл. 40 от Наредбата за ОС - за вероятната степен на въздействие на 

инвестиционното предложение върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, ще бъде 

направена след внасяне на искане за преценяване необходимостта от ОВОС. 

 ІII. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното 

предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в 

Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) 

и в Плана за управление на риска т наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на 

ИБР): 

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, 

т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-653(3)/05.11.2018 г. и наш вх. № ПД-01-

2335-(9)/05.11.2018 г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната 

среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на посочените в 

становището условия. 

Според представената информация (скица на поземлен имот), мястото на реализация  

на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Марица от р. Тополница до 

вливане на р. Въча и ГОК-9 и ГОК II с код BG3MA700R143. Във водните тела има 

определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от Закона за водите (ЗВ). 

Площта на ИП попада в чувствителна зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 

3.3.2 от ПУРБ на ИБР.  

Съгласно представената информация (поземлен имот № 062001, местност „Кичук 

Чал“, землище с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик), ИП попада в рамките на две 

подземни водни тела: 

- BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска на низина 
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- BG3G00000Pt041 – Карстови води – Централно Родопски масив 

Тези ПВТ съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1от ЗВ са определени като питейни. 

В подземните водните тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 

1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите 

включена в Раздел 3, точка 3.3.1от ПУРБ на ИБР.  

ИП не засяга санитарно-охранителни зони, учредени по реда на Наредба № 

3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, учредяване и експлоатация на 

санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-2335-(10)/07.11.2018 г. 

 Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Пазарджик, Кметство Синитово, Кметство Главиница и БД ИБР-Пловдив 

 

 

 

 

 

инж. Ант. Горчева,  
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