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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., изм. и доп. бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП): 

„Цех за леене на метали и металообработка /преустройство/” на сграда с идентификатор 

55302.121.51.1, находяща се в имот с идентификатор 55302.121.51, м. „Стопански двор – 

ТКЗС“, по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „ПРЕСФОРМ” ООД 

 

 

  

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.).  

 

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): 
Представеното от Вас инвестиционно предложение, включва разширение на 

производствената дейност на действаща площадка, като се предвижда преустройство на 

съществуваща сграда със смесено предназначение с идентификатор 55302.121.51.1 и складово 

помещение (селскостопанска сграда) в цех за леене на метали и металообработка. 

Производствената площадка, предмет на ИП, е разположена в имот с идентификатор 

55302.121.51, м. „Стопански двор - ТКЗС“, по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, 

mailto:riewpz@riewpz.org
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=46
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=47
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обл. Пазарджик, с площ от 334 м2, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и 

начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.  

На производствената площадка към момента в съществуващия цех за леене на метали и 

металообработка се извършва леене под налягане на отливки от цинкови и алуминиеви 

заготовки. Промените, които се предвиждат, с настоящото ИП при преустройството на сградата 

за разширение на производствената дейност, се изразяват в доставка на струг, допълнителна 

електросъпротивителна пещ ведно с пусково табло (с мощност 15 кW), леярна машина Полак 

160 ведно с табло към нея (с мощност 13 кW) и допълнително оборудване – плот, маса и 

складови стелажи.  

Капацитетът на новата топилка – електросъпротивителна пещ и леярна машина ще е до 

20 кг на час.  

Производственият капацитет към момента е 170 кг отливки от цинкови сплави на 

денонощие и 57 кг отливки от алуминиеви сплави за денонощие. След извършване на 

преустройството и разширението на производствената дейност, максималният производствен 

капацитет ще стане 240 кг отливки от цинкови сплави на денонощие и 95 кг отливки от 

алуминиеви сплави за денонощие. Съществуващите 4 машини и новите 2 няма да се натоварват 

едновременно  (ще работят поотделно или две по две). 

Вида на използваните суровини не се променя: ще се използват цинкови сплави ЦАМ4-

1, БДС 9802 (доставяни на калибровани заготовки от КЦМ Асеновград) и алуминиеви блокчета 

от алуминиеви сплави AlSi12 (Cu), AlSi9 (Cu), като се увеличава използваното количество. 

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна и 

техническа инфраструктура. За производството не е необходимо използване на вода, съответно 

не се формират производствени отпадъчни води. За питейно-битови нужди ще се използва 

изградената водопроводна мрежа на площадката. Битово-фекалните отпадъчни води ще се 

заустват в съществуващата канализационна мрежа. За противопожарни нужди ще се използват 

две пожарогасителя и съществуващ хидрант в имота. 

Формираните минимални количества строителни отпадъци при преустройството на 

сградата ще се депонират на регионалното депо в гр. Панагюрище. 

 Така заявено ИП представлява разширение на съществуваща дейност, което 

самостоятелно попада в обхвата на т. 4, буква „г“ от  Приложение № 2 на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 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): 

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.). 

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 BG0000426 „Река Луда Яна“ 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.), от която отстои на не по-

малко от  0.62 км. 

 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-274-(5)/15.07.2019 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Панагюрище 

mailto:riewpz@riewpz.org

