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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 Март 2003 г., посл. изм. и 

доп. ДВ. бр. 67 от 23 Август 2019 г.) 

 
  РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

 „Увеличаване на площта на съществуваща площадка за извършване на дейности с 

отпадъци в УПИ I-344, чрез присъединяване на поземлен имот с идентификатор 10820.27.305“ 

по КККР на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързан с него ПУП-ПРЗ 

 

с възложител: „НИМ БАТ“ 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/( изм. 

ДВ. бр. 21 от 13 Март 2020 г.) и чл. 4, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (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 

11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 

2018 г.).  

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) на ПИ с идентификатори 10820.27.305 и 10820.27.344, м. 

„Каменлив път“ по КК на землище гр. Ветрен. 

Проектът за ПУП-ПРЗ е изработен на основание Решение № 68, взето с Протокол № 3 

от 30.01.2020 г., с което решение Общински съвет – гр. Септември на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), одобрява задание и разрешава изработването на ПУП-ПРЗ на ПИ с 

идентификатор 10820.27.305, с цел присъединяването му към УПИ I-344 и обособяване на нов 

УПИ I-305,344 а предназначение за „производствена и складова дейност. 

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

орган за процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Пазарджик. 

 Предмет на ИП предложение е увеличаване на площта на площадка за дейности с 

отпадъци на „НИМ БАТ“ АД, като към настоящата площадка, находяща се в УПИ I-344 с 

площ 1 275 м2, се присъедини, след провеждане на процедура за промяна предназначението на 

имота, съседен ПИ с идентификатор 1020.27.35 по КК на гр. Ветрен с площ 877 м2, като след 

обединяването на двата имота площадката за дейности с отпадъци ще достигне 2 158 м2. 

 В новата част на площадката се предвижда изграждане на инфраструктура, която да 

отговаря на нормативните изисквания за извършване на дейността на дружеството. 

Площадката ще бъде бетонирана и включена в общата ограда на имота, охранявана от 

денонощна охрана и видеонаблюдение. 

 Не се предвижда промяна на количествата и видовете отпадъци, които се третират на 

настоящата площадка по силата на действащото разрешение, както и изменение на дейностите 

с отпадъци, извършвани на площадката на основание Решение № 07-ДО-363-02 от 19 юли 

2019 г. 

  Електрозахранването на имота ще се осъществи, чрез присъединяване – табло ниско 

напрежение, трафопост „Разклона – 0“, извод СрН „Церово“, подстанция „ВЕЦ Тополница“, 

съгласно писмо изх. № 8585718-1/29.01.2020 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ 

Белово. 

 Не се предвижда консумацията на вода за цели различни от питейно-битови, както и 

промени в количествените показатели за консумация на вода за действащата площадка. 

 Съгласно становище на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД с изх. № 

14286/05.02.2020 г. в района няма изграден водопровод и канализация и имотът не попада в 

границите на санитарно-охранителна вододайна зона, като за осигуряване на птейна вода е 

указано, че може да се използва съществуващ СВОФ 25ПЕ, водоснабдяващ УПИ I-344. 

Отпадъчните битово-фекални води, формирани от реализацията и експлоатацията на 

ИП, ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. 

Реализацията на ИП не води до промяна на отпадъците, образувани на площадката в 

резултат на извършваните дейности. Всички отпадъци ще се управляват съгласно 

изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му. 

 Така заявено инвестиционното предложение представлява разширение по смисъла на 

чл. 93, ал. 1, т. 2, което самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, буква „д“ 

на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 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-ПРЗ, т.к. ОВОС обхваща освен имотите предмет на ПУП-

ПРЗ и съпътстващите дейности по разширението на площадката за дейности с 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 (ЗБР) 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.). 
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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 BG0000304 „Голак” 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 (ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г.), от която 

отстои на не по-малко от 2,69 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-01-175(1)/10.04.2020 г. и наш вх. № ПД-01-139-

(5)/10.04.2020 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 Марица от гр. 

Белово до р. „Тополница и ГОК 13-К19ГК1)“ с код BG3MA790R157 и в рамките на 

подземно водно тяло BG3G00000Pt044 – Пукнатинни води – Западно-и 

централнобалкански масив. 

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

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-01-139-(6)/16.04.2020 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община 

Септември, Кметство Ветрен и БД ИБР – Пловдив 
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