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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., изм. и доп. 

ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП): 

„Площадка за производство на компост“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

77061.166.8, м. „Гърбеша“, землището на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „СОФИЯ АСФАЛТ“ 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., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 

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., изм. и доп. ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 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., 
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):  
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на площадка за производство 

на компост, в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 77061.166.8, м. „Гърбеша“, 

землището на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с обща площ от 22188 м2, което 

представлява изменение и разширение на действаща асфалтова база. Производството на 
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компост ще се реализира на площ приблизително 5000-6000 м2 от всички допустими утайки за 

производство на компост, посочени в Таблица А1-1, Приложение 1 към Наредбата за разделно 

събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (Приета с ПМС № 20 

от 25.01.2017 г.). Предвижда се на производствената площадка да се приема стабилизирана 

органична фракция от гореописаните утайки, която ще претъпи контролирано аеробно, 

екзотермично, биологично трансформиране с цел получаване на богат на хумус продукт с 

висока наторителна способност – компост. Полученият компост ще се използва за нуждите на 

земеделието, градинарството и ландшафтните дейности. 

Основният процес, който ще се осъществява на площадката ще е компостиране. За целта 

в производствената база ще се осъществяват следните дейности: 

- доставяне и съхраняване на суровина; 

- доставяне и съхраняване на структурен материал; 

- смесване на утайките със структурен материал; 

- оформяне на купове; 

- разбъркване; 

- овлажняване; 

- зреене; 

- експедиция и реализация на готовия продукт. 

Капацитетът на съоръжението ще бъде съобразен с количеството преработени отпадъци, 

но не повече от 75 тона на денонощие. 

С настоящото ИП не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата 

инфраструктура. Електрозахранването на имота е съществуващо. Водата за питейни нужди ще 

се осигурява чрез договор за доставка на диспенсъри и галони за питейна вода. За осигуряване 

на вода за промишлени и хигиенни нужди ще се използва водовземане от подземни води, чрез 

съществуващо водовземно съоръжение, с разрешително за водовземане на подземни води № 

31591073/07.02.2017 г., издадено от БД ИБР-Пловдив.  

Формираните битово-фекални отпадъчни води ще се заустват в точка за заустване, 

съгласно Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в 

повърхностни води № 33740203/01.08.2017 г., издадено от БДИБР-Пловдив. Дъждовната вода 

заедно с водите от съхранението на компоста (инфилтрат) ще се използват в технологията за 

производство на компост. 

ИП предвижда извършване на дейности по оползотворяване с код R3-

рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, 

включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация, на допустими 

биоотпадъци, съдържащи утайки с цел производство на компост съгласно изискванията та 

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци. 

Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 

11 буква „б” от 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): 

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)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 73/2007 

г.). 

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 

2000“ и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 

територии. Намира се в близост до защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, 
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приет от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), от която отстои на не 

по-малко от 0.16 км. 

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-01-774(1)/02.12.2019 г. и наш вх. № ПД-01-543-

(3)/02.12.2019 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 дадените 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 ІI“ с код  BG3МА700R143. 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. ИП 

попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 – „Порови води в Кватернер – 

Горнотракийска низина“.  Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в 

Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. 

ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ и в неговия обсег няма водоизточници за 

питейно-битово водоснабдяване. 

ИП не попада в границите на зона за защита на водите по „Натура 2000“. 

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален 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 ЗВ. 

 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-543-(5)/03.12.2019 г. 

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

Кметство Хаджиево и БД ИБР-Пловдив 
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