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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): 

„Усвояване на депонирани скални остатъци и земни маси“ от площадка в имот № 

000889, м. „Червеница“, землище с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: 

„Ормус” ГмбХ, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-26/17.01.2019 г., за което са издадени: 

Решение за спиране на административно производство № СП-01-ОВОС/18.02.2019 г., Решение 

за възобновяване на административно производство № ВЗ-02-ОВОС/29.05.2019 г. и Решение за 

спиране на административно производство № СП-03-ОВОС/12.08.2019 г. от директора на 

РИОСВ-Пазарджик и Определение № 15464 София, 14.11.2019 г. на Върховния 

административен съд на Република България – Шесто отделение 

 

с възложител: „ОРМУС“ ГМБХ (ORMUS GMBH) 

 

 

 

  

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: 

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
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=48
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=49
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=58
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І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС):  
Съгласно представената информация от възложителя – „ОРМУС“ ГМБХ (ORMUS 

GMBH), с Постановление за възлагане на движими вещи по реда на чл. 481и сл. от ГПК по 

изпълнително дело № 20168840401433, по описа на ЧСИ М. Ангелова, рег. № 884, търговското 

дружество „Ормус“ Гмбх е придобило собствеността на „Скални остатъци и земни маси“ в 

Подобект № 3 с площ от 151.225 дка, Активи № 3, от № 5 до 25, находящи се на 

Табан/Насип/Отвал № 3 на находище „Влайков връх“, местност „Червеница“, върху имот № 

000889 с площ от 499.551 дка, в землището на с. Елшица, ЕКАТТЕ 27406, общ. Панагюрище, 

обл. Пазарджик.   

С настоящото ИП се предвижда усвояване на депонирани скални остатъци и земни маси 

от площадка в имот № 000889, местност „Червеница“, землище на с. Елшица, общ. 

Панагюрище, обл. Пазарджик за нуждите на строителството. Площадката, от която ще се 

изземва материала е с площ от 151.225 дка и върху нея има депонирани около 3,5.106 м3 скални 

остатъци и земни маси, която е част от съоръжението за скални остатъци и земни маси 

(отвол/табан/насип № 3), което се намира в имот № 000889, местност „Червеница“, землище на 

с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с обща площ от 499.551 дка. 

Основните процеси, които ще се извършват включват изгребване на депонираните 

скални остатъци и земни маси от горе на долу, в посока от запад на изток. Изгребването ще се 

извършва с багер и ще се товари на автосамосвали, които ще ги извозват до съответния 

потребител. Изкопните работи ще се извършват до котата на естествения терен, без използване 

на взрив. 

Иззетият материал ще се използва за: 

 насипен материал за негативни земни форми; 

 основни пътища и ж.п. линии; 

 изграждане на вълноломи и укрепване на брегови ивици; 

 преработка в различни фракции инертни материали за производство на бетон и 

асфалтови смеси. 

За целта на ИП не се налага строителство и/или разширение на пътната инфраструктура, 

ще се използва съществуващ общински път, разположен в съседство на имота. Няма 

необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура. В района е изградена 

водопроводна мрежа, захранена с вода от „ВиК П“ ЕООД, гр. Панагюрище. За нуждите на 

обекта не е необходимо използване на електроенергия. 

По време на усвояването на скалните остатъци и земните маси ще се използва вода за 

оросяване на площадката и експлоатационите пътища при сухо време, която ще се осигурява от 

изградената водопроводна мрежа в района, захранена с вода от „ВиК П“ ЕООД, гр. 

Панагюрище. От дейността на обекта ще се формират битово-фекални отпадъчни води от 

санитарния възел, които ще се заустват във водоплътна изгребна яма. Тя ще се почиства от 

специализирана фирма, чрез сключен договор. Няма информация относно, отводняването на 

площадката, баланс и предполагаем състав на повърхностните /дъждовни/ водни количества, 

които ще се формират в процеса на т. нар. усвояване. Липсва също и информация за нивото на 

подземните води спрямо кота терен и коефициента на филтрация. 

От дейността на обекта ще се генерират смесени битови отпадъци от жизнената дейност 

на персонала, които ще се събират в контейнер и периодично ще се извозват. Строителната и 

транспортна техника ще се обслужва в оторизирани сервизи, на площадката на обекта няма да 

се извършват смяна на масла, акумулатори и гуми. При поддръжката на машините ще се 

образуват минимални количества опасни отпадъци, като опаковки от моторни и смазочни 

масла, използвани за доливане и абсорбенти. Те ще се събират в метален контейнер и ще се 

предават на фирма за обезвреждане, на база сключен договор. На площадката не се очаква да 

има наличие на опасни химични вещества. 

Съгласно документацията в РИОСВ-Пазарджик, Отвал № 3 на рудник „Влайков връх“ е 

изграден успоредно с изграждането на рудника. Експлоатацията на насипището започва през 

1960 г. и завършва през 1979 г., при ликвидацията на рудника. На отвала са складирани около 7 

mailto:riewpz@riewpz.org
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663220 м3 извънбалансови руди, смесени сулфидно-окисни и окисни руди, със съдържание на 

мед между 0,1-0,2% мед. По това време технологичната схема на Обогатителна фабрика 

„Елшица“ не позволява обогатяване чрез флотация на извънбалансовата и окисна руда, по тази 

причина рудата е депонирана.  

В следствие на процеса „излужване“, при контакт на водите /подземни и атмосферни/ с 

окисния отвал се продуцира сярна киселина, която от своя страна разтваря металите 

съдържащи се в рудата и се образуват „киселини“ с понижена рН дренажни води, които са 

опасни при заустване в повърхностен водоприемник. Съдържанието на медни йони варира от 

60 до 30 мг/л. Съгласно последния извършен анализ на дренажните води от окисния отвал от 

РЛ Пазарджик: Протокол от изпитване № 08-0170/28.06.2019 г. и РЛ Пловдив Протокол от 

изпитване № 10-0749/04.07.2019 г. съдържанието на метали в дренажните води е следното: 

 Мед – 60,52 мг/л, при СГС /средногодишна стойност/ съгласно Наредба за 

охарактеризиране на повърхностните води Н-4/2012 г. – 0,02 мг/л. 

 Цинк – 10,89 мг/л, при СГС – 0,1 мг/л. 

 Манган – 151,3 мг/л, при СГС – 0,05 мг/л. 

 Желязо – 17 мг/л, при СГС – 0,1 мг/л. 

По тази причина е изградена и МБИ Елшица с основна цел водооборот на формиращите 

се дренажни води и добив на циментационна мед. 

Поради гореизложеното не може да се приеме определението, че това са скални 

остатъци и земни маси. 

С така заявеното ИП се предвижда извършване на нова дейност на съществуващото 

закрито съоръжение за скални остатъци и земни маси (отвал/табан/насип № 3), което може да 

доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда. Съгласно разпоредбата 

на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, ИП 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 (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изм.) 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 – имот с № 000889, местност „Червеница“, в землище та с. Елшица, 

общ. Панагюрище, обл. 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  BG0001039 „Попинци” за опазване на природните 

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

Министерски съвет с Решение № 661 от 16.10.2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.), от която 

отстои на не по-малко от 5,22 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-01-833(1)/30.12.2019 г. и наш вх. № ПД-01-26-

(25)/30.12.2019 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 (поземлен имот № 000889, м. „Червеница“, землище 

с. Елшица), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло 
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„Река Елшишка“ с код  BG3МА800R224. 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 BG3G00000Pt044 – „Пукнатинни води -  

Западно-и централнобалкански масив“.  В подземните водни 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 3.3.1 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-01-26-(26)/02.01.2020 г. 

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

Кметство Елшица и БД ИБР-Пловдив 

mailto:riewpz@riewpz.org

