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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 индустриална строителна добавка с оползотворяване на 

отпадъци“ в част от 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 индустриална строителна добавка с оползотворяване на отпадъци, в част (приблизително 
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около 3 000 м2) от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 77061.166.8, м. „Гърбеша“, землището 

на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. От ПИ № 166008 (представляващ ПИ с 

идентификатор 77061.166.8) е обособен УПИ I-008 „за асфалтова база“ с обща площ от 22188 

м2, съгласно решение № 139/31 юли 2008 г., взето с Протокол № 14 на Общински съвет - 

Пазарджик. За част от имота е разгледано ИП: „Площадка за производство на компост“, 

разположено на приблизителна площ от около 5000-6000 м2, за което е издадено Решение № 

ПК-01-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.  

С настоящото ИП се предвижда производство на добавка за строителната индустрия чрез 

рециклиране/възстановяване на опасни отпадъци с кодове19 01 05* - „Филтърен кек от 

пречистване на газове“ и 19 01 13*- „увлечена/ летяща пепел, съдържаща опасни вещества“. С 

тези отпадъци ще се извършват дейности по събиране, съхраняване и предварително третиране 

с код R5 „Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали“ с максимален 

капацитет за третиране – 9,7 т/24ч. при работен режим на работа от 365 раб. д/год.                   

(3 504 т/год.). Общ максимален капацитет на склада, определен за съхраняване на опасни 

отпадъци с кодове 19 01 05*  и 19 01 13* е 49,0 т във всеки един момент. 

На площадката ще се извършват следните дейности и операции: 

 Събиране на отпадъци, в т.ч. предварително сортиране и предварително съхраняване на 

отпадъци, с цел транспортирането им извън площадката; 

 дейност по оползотворяване с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на отпадъци с кодове 19 01 

05*  и 19 01 13*; 

 Дейност по оползотворяване с код R5 (Рециклиране/възстановяване на други 

неорганични материали) на опасни отпадъци с кодове съответно 19 01 05* „филтърен 

кек от пречистване на газове“ и 19 01 13* „увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни 

вещества“; 

 Съхраняване на образувани от дейността отпадъци до предаването им за последващо 

третиране. 

На площадката за оползотворяване ще се приемат следните количества отпадъци: 

- Отпадък с код 19 01 05* - 1 004 т/год; 

- Отпадък с код 19 01 13* - 2 500 т/год. 

С двата отпадъка ще се извършват следните дейности: 

- доставяне и съхраняване на отпадъка; 

- смесване на отпадъците с кодове 19 01 05*  и 19 01 13* със структурен материал в 

инсталация за физико-механично смесване със свързващи адитиви; 

- пълнене в чували „биг-бег“; 

- експедиция и реализация на готовия продукт. 

Описание на технологията: 

Отпадъците ще се транспортират от приемен бункер до въртящ се миксер с ножове 

посредством система за захранване (транспортна лента). В миксера, посредством капсуловани 

транспортиращи шнекове ще се добавят цимент като свързващ агент и добавките (реагентите) – 

вар (негасена и хидратна) и водно стъкло. От миксера, посредством затворен транспортиращ 

шнек, втвърденият, стабилизиран и инертизиран материал ще се транспортира до бункера за 

съхранение. 

Технологичните процеси, които се използват при оползотворяването на отпадък 

„увлечена/ летяща пепел“ са стабилизиране и втвърдяване. Технологията позволява 

рециклиране/възстановяване на отпадъци, съдържащи тежки метали и/или органични 

замърсители, т.к. основната добавка се свързва с опасните компоненти в отпадъците без да се 

нарушават качествата на крайния продукт, който е подходящ за индустриалното/пътното 

строителство (тротоарни плочки, блокове и др. стоманобетонови елементи) и/или техническа 

рекултивация на нарушени индустриални терени. 

Крайният продукт се подлага на постоянен контрол и сертифициране като добавка за 

бетонови блокове, плочки и/или техническа рекултивация на нарушени индустриални терени. 
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При стабилизирането се използва принципа за промяна на състоянието на отпадъците, за 

да се намали мобилността на опасните вещества, в резултат на което да се намали 

възможността за излужване. Целта на обработването е да се неутрализира калта, да се получи 

компактируема смес, подобна на почва и да се имобилизират въглеводородите в структура, 

формирана посредством циментиране на глината в монолит.  

Втвърдяването е процес, при който към отпадъка се добавят свързващи вещества, които 

променят физическата природа на отпадъците и образуват твърда матрица, която стабилизира 

отпадъка. 

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

инфраструктура. Електрозахранването на имота е съществуващо. Необходимите количества 

вода за питейни нужди на персонала (4 души на смяна и 1 отговорник при 2 сменен режим на 

работа) са 360 л/денонощие и ще се осигурява съгласно договор № 201800142/03.11.2015 г. с 

„ВиК – в ликвидация“ ЕООД – гр. Пазарджик. 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 (за други цели).  

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, за заустване на 

смесен поток отпадъчни води след маслоуловител и дъждовни отпадъчни води от 

експлоатацията на съществуващ обект. От дейността, предмет на ИП, не се образуват 

производствени отпадъчни води. 

Съгласно представена допълнителна информация, при най-неблагоприятния случай, 

отпадъци с кодове 19 01 05*  и 19 01 13* се класифицират в категория на опасност Е1 по 

приложение 3 от ЗООС и ще са налични в количества, съответно 19 т и 30 т. Съгласно 

заключенията от извършената класификация, площадката не се класифицира като предприятие 

с нисък или висок рисков потенциал по смисъла на глава седма, раздел първи от ЗООС. 

ИП е свързано с дейности, включени в Приложение № 1 към §1, т. 11 от ДР на ЗУО и 

Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО.  

Горепосоченото инвестиционно предложение представлява разширение на дейностите, 

които се извършват в имота по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което самостоятелно 

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, 

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): 
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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-01-102(1)/09.03.2020 г. и наш вх. № ПД-01-76-

(4)/09.03.2020 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-01-76-(5)/10.03.2020 г. 

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

Кметство Хаджиево и БД ИБР-Пловдив 
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