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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., обн. ДВ бр. 31 от 12 Април 2019 г.) 

 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 
  „Складова дейност, търговия, площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни 

метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“ в поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 55155.52.63 (УПИ XII-63) и част от ПИ с идентификатор 55155.52.64, м. 

„Атчаир“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързан с него ПУП-

ПРЗ 

 

с възложител: „БАЛКАНТ“ ЕООД 

 

 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосочените инвестиционни предложения 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., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 

2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. бр.36 от 

3 Май 2019г.) 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., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 

Април 2019г.) 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 2018г.).  

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

ОС, РИОСВ-Пазарджик информира 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 се процедира Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  

(ПУП-ПРЗ) за част от ПИ с идентификатор 55155.52.64 и УПИ XII – 63, За складова дейност, 
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търговия услуги, площадка за изкупуване на отпадъци от метали и разкомплектоване ИУМПС и 

ИУЕЕО, м. „Атчаир“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. 

Проектът за ПУП-ПРЗ е изработен на основание Решение № 13 от 31.01.2019 г., взето с 

Протокол № 1 на Общински съвет гр. Пазарджик на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 

2 от ЗМСМА и ал. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл 109, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и във връзка с провеждане на процедурите по чл. 67а, ал. 1 от ППЗОЗЗ. 

ПУП-ПРЗ попада 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 извършване на екологична оценка (ЕО), т.к. 

очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение № 2 от 

ЗООС. 

 Проектът за ПУП- ПРЗ – следва да се одобри с решение на общински съвет към Община 

Пазарджик, предвид което и съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за 

процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Пазарджик. 

 Предмет разглежданото ИП, произтичащо от ПУП-ПРЗ, е извършване на дейности по 

изкупуване и управление на отпадъци от метали и разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО в 

границите на ПИ имоти с идентификатори 55155.52.63 с площ 4 938 м2 и част от 55155.52.64 с 

площ 3000 м2 (образуващи проектен имот 55155.52.71 с площ 7938 м2), м. „Атчаир“ по КККР на 

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик. 

 Към настоящият момент ПИ имот с идентификатор 55155.52.63, представлява имот с 

променено предназначение – УПИ XII-63, За складова дейност, търговия, площадка за 

изкупуване на отпадъци от метали и разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО.  

 ПИ имот с идентификатор 55155.52.64 е с НТП „Друг вид нива”, за който ще се проведат 

процедурите по ЗОЗЗ и ЗУТ с цел промяна предназначението на земеделската земя за 

неземеделски нужди по реда на чл. 67 от ЗОЗЗ за част от имота, с оглед присъединяването му 

към УПИ XII-63, За складова дейност, търговия, площадка за изкупуване на отпадъци от метали 

и разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО и разширяване на площадката.   

 На площадката за отпадъци ще се извършват дейности  по събиране, съхранение и 

третиране (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане, уплътняване) на отпадъци от 

излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ). При 

осъществяване на дейностите по разкомплектоване се очаква да бъдат събирани и съхранявани и 

неголеми количества  негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци от 

отработени масла (ОМ), както  и неопасни отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло. 

 За извършването на дейностите ще бъдат обособени зони, които ще бъдат на открито и 

закрито, оборудвани с контейнери и необходимите за съхранение на дадения вид отпадък съдове 

и съоръжения. 

 Теренът ще бъде изцяло покрит с твърда непропусклива повърхност и ограден. На входа 

на обекта ще бъде изграден контролно - пропусквателен пункт с денонощна охрана.  

 Дейностите по разкомплектоване на ИУМПС ще бъдат с капацитет 1000 автомобила 

годишно и ще обхващат следните операции: 

 Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС. 

 Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на 

рециклирането им. 

 Операциите по съхраняване се извършват по начин, предотвратяващ увреждане на 

резервоарите, съдържащи течности или на компонентите, подлежащи на повторно  

използване като резервни части. 

 Горепосочените дейности ще се извършват в: 

 работно хале за разкомплектоване, част от масивна едноетажна сграда, закрито и с 

трайна непропусклива настилка  
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 закрит склад за стари акумулатори  

 закрит склад за маслени филтри и масла, източени от ИУМПС  

 закрит склад за опасните компоненти и др. отпадъци с опасни свойства, образувани 

при разкомплектоването на ИУМПС 

 открит склад с клетки за негодни за употреба гуми, стъкло и участък за смесени 

неоползотворяеми отпадъци от пластмаси, текстил, кожа и др. 

 закрит склад за съхраняване на отпадъци от цветни метали 

 циментирана открита площадка за съхраняване на отпадъци от черни метали 

Дейностите по събиране, съхраняване и разглобяване на ИУЕЕО ще бъде с прогнозно 

количество около 1000 т./год. и ще обхващат следните операции:   

 Приемане на заявката за вдигане на ИУЕЕО. 

 Изготвяне на график за извозването на ИУЕЕО със специализирана техника. 

 ИУЕЕО образувано от бита, се събира разделно на мястото на образуване, т.е. на 

мястото на бракуването му 

 Приемане на ИУЕЕО докарани на площадката за временно съхраняване със 

специализирана техника. 

 Организира подредбата на ИУЕЕО на площадката за временно съхраняване и 

товаро-разтоварните дейности. 

 Отделяне на фреона от охлаждащите уреди, безопасно, чрез специални машини. 

 Внимателно /ръчно/ отстраняване на електронните елементи, газоразрядни лампи и 

електронно-лъчеви тръби като се предприемат мерки за предотвратяване на 

случайното им счупване. 

 Съхраняване на ИУЕЕО по начин, който не възпрепятства повторното му 

използване, рециклиране и оползотворяване му. 

 Съдовете за съхранение на образувания отпадък от ИУEЕО ще бъдат корозионо 

устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в отпадъците от ИУЕЕО, като се 

вземе под внимание, че материалът, от който са изработени, не трябва да 

взаимодейства с тях.    

 Компонентите, материалите и веществата се предават за оползотноряване и/или 

обезвреждане при спазване изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му.  

Дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ ще бъде с прогнозно 

количество около 1000т./год. и ще обхваща следните операции: 

- ръчно сортиране по големина на материала; 

- ръчно разделяне по вид на отпадъка и вид на метала;  

- рязането ще се извършва ръчно с газови резци; 

- Рязането на тънкостенни метални опаковки ще се извършва с ножици за ламарина. 

- Образуваните отпадъци ще се съхраняват разделно до предаването им за последващо 

третиране 

 Дейности по съхраняване на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори 

/НУБА/: 

 Дейностите ще бъдат с прогнозно количество около 500 т./год. На територията на 

площадката ще се приемат НУБА с цел съхраняване до извършването на последващи операции 

по оползотворяване. Негодните акумулатори и батерии ще се съхраняват в затворени 

специализирани съдове с надпис, които са от материали, не влизащи в реакция със съхраняваните 

отпадъци, под навес с непропусклива повърхност. 
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Електрозахранването на площадката ще извърши от съществуващ КРШ, извод „К” на ТП 

„Детска градина 137”, извод СН „Добровница”, подстанция „Пазарджик”, съгласно становище на 

„ЕР ЮГ” ЕАД – КЕЦ Пазарджик. 

Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от съществуващ уличен водопровод на ул. 

„Свобода” в регулацията на гр. Пазарджик, съгласно становище на „В и К – в ликвидация” ЕООД 

– гр. Пазарджик. 

Отпадъците, образувани от дейността на фирмата, ще се предават за последващо третиране 

извършва въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО).  

Битовите отпадъци – от жизнената дейност на персонала ще се събират в отделен съд и ще  

се извозват от сметопочистващата фирма, обслужваща населеното място до общинското депо. 

Отпадъци от каломаслоуловител и отпадъци при почистване при разлив на опасни течности 

– ще се предават на фирми, имащи разрешително  за дейности с такъв род отпадъци. 

Отпадъчните води, генерирани от жизнената дейност на персонала и клиентите, ще 

постъпват в съществуващата канализационна мрежа на гр. Пазарджик. 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, 

буква „д” 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-ПП, т.к. ОВОС обхваща освен имотите предмет на ПУП-ПРЗ и съпътстващите 

дейности по обособяването на площадка за събиране и третиране на отпадъци. 

 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 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. и посл. изм.). 

 Площадката на ИП – имоти с идентификатори 55155.52.63 и 55155.52.64 по КККР на гр. 

Пазарджик, общ. Пазарджик, област Пазарджик, НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от 

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

територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица” за опазване 

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

приета от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.), от която отстои на не 

по-малко 2,32 km. 

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 от 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-01-297(1)/23.04.2019 г. и наш вх. № ПД-01-191-

(3)/23.04.2019 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на 

околната среда.  

Съгласно представената информация в уведомлението (скица на имота), мястото на 

реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Тополница от яз. 
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Тополница до устие“ с код BG3MA800R225 и в рамките на подземно водно тяло 

BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина. 

ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения в ИБР и не 

попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от 

наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите. 

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

Пазарджик, изх. № ПД-01-191-(4)/25.04.2019 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община Пазарджик и 

БД ИБР – Пловдив 

  

Съгласувал:                                                                     Изготвил: 

инж. Ант. Горчева, директор на дирекция  ПД             В. Ничева, ст. експерт в дирекция ПД                                                               
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