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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. 67 от 23 август 2019 г.) 
 

 

   РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

 „Площадка за  разглобяване на елементи от подкормилната уредба и за събиране, 

съхранение, сортиране на неопасни отпадъци от пластмаса и дейности с ОЧЦМ“ на площ 950 

кв. м. в сграда с идентификатор 55155.508.486.1 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, 

обл. Пазарджик 

 

с възложител:  „ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 
 

                 

   

 Приемаме представеното от Вас уведомление за цитираното по-горе инвестиционно 

предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, 

ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),  чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията 

и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и 

чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложение с предмета и 

целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС). 

 На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС 

Ви уведомяваме за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС):  
 

Предмет на инвестиционното предложение е разширение на дейността на „Храбек 

България“ ЕООД и включване на нова дейност с отпадъци, а именно: приемане, съхранение и 

сортиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) на съществуваща площадка 2 

„Площадка за разглобяване на елементи от подкормилната уредба и за събиране, съхранение на 

неопасни отпадъци от пластмаса“ с местонахождение: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. 

Пазарджик 4400, ул.”Искра” №1, в сграда с площ 950 кв. м., разположена в УПИ XVII-835, за 

която има издаден регистрационен документ за дейности с отпадъци № 07- РД-392-00 от 

28.10.2019г. и превръщането и в „Площадка за  разглобяване на елементи от подкормилната 

уредба и за събиране, съхранение, сортиране на неопасни отпадъци от пластмаса и дейности с 

ОЧЦМ“.  

С настоящето ИП се предвижда да се приемат, сортират и съхраняват ОЧЦМ, получени 

от юридически лица, притежаващи разрешение  по чл. 35 от ЗУО за дейност с код R13, както и 

от юридически лица, извършили класификация на отпадъка по реда на Наредба №2/2014 за 
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класификация на отпадъците, главно от „КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ АУТОМОТИВ“ ЕООД гр. 

Пазарджик, както следва: 

 

 

 

Отпадъци от ОЧЦМ ще се приемат и съхраняват във вида, в който са получени 

Новата дейност на площадката не предвижда процеси, при които е необходимо 

ползването на вода за промишлени цели. 

ИП ще се реализира в склад с площ от 950 кв. м., находящ се в североизточната част на 

едноетажна промишлена сграда (със застроена площ ЗП 2 052 кв. м.) с идентификатор на 

сградата 55155.508.486.1, разположен в поземлен имот 55155.508.486 с площ 4 232 кв. м.  по 

КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик. 

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

инфраструктура. Халето е функциониращо. Обекта е присъединен към 

електроразпределителната мрежа на ЕВН България. Водоснабдяването на обекта се 

осъществява от съществуващата ВИК мрежа на гр. Пазарджик. Не се налага промяна на 

съществуващата пътна връзка. 

Ще се формират само битово-фекални отпадъчни води от персонала, които ще се 

отвеждат в наличната канализационна мрежа на гр. Пазарджик. 

Отпадъци от ОЧЦМ ще се приемат и съхраняват във вида в който са получени. 

При реализацията на ИП не се налага да се извършват строителни дейности. 

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 (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка 

Код Наименование Дейности,кодове Количест 

во 

(тон/год.) 

Произход 

1 2 3 4 5 

12 01 01 стърготини, стружки и 

изрезки от черни метали 

R 12-  Размяна на отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове R1-R 11-

сортиране; 

R 13-Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове /R1 - R12/, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им  

150 От юридически лица 

12 01 02 прах и частици от черни 

метали 

R 13-  Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове /R1 - R12/, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

50 От юридически лица 

12 01 03 стърготини, стружки и 

изрезки от цветни метали 

R 12-  Размяна на отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове R1-R 11-

сортиране; 

R 13-Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове /R1 - R12/, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

150 От юридически лица 

12 01 04 прах и частици от цветни 

метали 

R 13-  Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове /R1 - R12/, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

50 От юридически лица 
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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 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 0,27 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-01-426 (1)/18.06.2020 г. и наш вх. № ПД-01-287-

(4)/18.06.2020 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 сграда с идентификатор 55155.508.486.1), 

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 санитарно-охранителна зона (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“. 

Имотът, в който е предвидена реализацията на ИП попада в зоните, които могат да бъдат 

наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно 

чл. 146е (1), т. 1 (изцяло) и т. 2 (югозападната част от имота) от ЗВ за район със значителен 

потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_MA07- Марица – Пазарджик, от 

определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2016-2021 г. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-287-(5)//23.06.2020 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до кмета на Община 

Пазарджик и БД ИБР Пловдив.                                                               
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