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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): 

„Увеличаване капацитета на извършваната дейност, чрез завишаване на количествата на 

приеманите отпадъци, започване на нови дейности с тях и присъединяване на съседен УПИ Х-

471 (ПИ с идентификатор 55302.108.471, с площ 941 м2)“ към площадка с местонахождение: 

УПИ IX-405 (ПИ с идентификатор 55302.108.405, с площ от 531 м2), в м. „Дойчева Чешма“, по 

КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „НЕМЕЗИС“ 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/(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 16 Октомври 

2019г. изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. 

бр.54 от 16 Юни 2020г.) 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 разширение на съществуваща площадка с 

местонахождение УПИ IX-405 (ПИ с идентификатор 55302.108.405, с площ 531 м2), м. 
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„Дойчева Чешма“, по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, за която е 

издадено решение № ПК-26-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, издадено от директора на РИОСВ-Пазарджик. С разширението на площадката се 

предвижда присъединяване на съседен УПИ Х-471 (ПИ с идентификатор 55302.108.471, с площ 

941 м2), м. „Дойчева Чешма“, по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик 

(съгласно сключен договор за наем) и увеличаване количествата на вече разрешените отпадъци, 

добавяне на нова дейност - разкомплектоване  на ИУМПС с код 16 01 04* и продажба на 

авточасти втора употреба. Общата площ на площ на площадка става 1472 м2. Представено е 

удостоверение от главния архитект на Община Панагюрище, с което се удостоверява, че ОУП 

на община Панагюрище е одобрен с решение № 374/27.06.2017 г. от Общински съвет – 

Панагюрище и е влязъл в сила. Съгласно неговите предвиждания, имотите с идентификатори: 

55302.108.405 и 55302.108.471, в землището на гр. Панагюрище попадат в зона „Пп“ – 

предимно производствена. 

Към настоящия момент на съществуващата площадка са разрешени дейности по  

съхраняване на: ИУМПС с код 16 01 04* и 16 01 06,  ИУЕЕО ( с код - 16 02 10*,                    16 

02 11*,16 02 13*,16 02 14, 20 01 21*, 20 01 35* и 20 01 36), отпадъци от пластмаса с код 02 01 04 

и 07 02 13, опасни опаковки с код 15 01 10*, опасни компоненти с код 16 01 21*,  кабели с код 

17 04 10*, стъкло с код 20 01 02, съхраняване и дейности по механично третиране,  включващо: 

сортиране и балиране  на отпадъци от хартия, картон и пластмаса /вкл. и опаковки/, сортиране, 

уплътняване на  метални опаковки; сортиране  на  стъклени и смесени опаковки, ръчно 

сортиране и рязане на ОЧЦМ, съгласно разрешително  № 07 – ДО - 301 - 03 от 19.01.2016 год.,  

издадено по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от директора на РИОСВ 

Пазарджик.   

С настоящото ИП се предвижда допълнителните площи да се използват за приемане, 

временно съхранение и дейности с отпадъци. Ще се обособи център за разкомплектоване на 

ИУМПС с код 16 01 04* и търговска дейност с авточасти втора употреба, където ще се приемат 

и ръчно ще се разкомплектоват ИУМПС с капацитет 1500 т/год. (1000 бр./год.), което ще 

доведе до промяна на капацитета на извършваните дейности на площадката, изразяваща се в:  

 Увеличаване на  количествата на вече разрешените за приемане отпадъци за извършване 

на дейност с код R12 (Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове 

(R1-R11) - сортиране и рязане на ОЧЦМ, както следва: 

- код 17 04 05 от разрешените  100 т/год.   на  300 т/год.; 

- код 19 12 02 от разрешените  100 т/год.   на  300 т/год.; 

- код 20 01 40 от разрешените  100 т/год.   на  200 т/год. 

 Увеличаване  количествата на вече разрешените за приемане отпадъци за извършване на 

дейност с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на  някоя от дейностите  с 

кодове (R1-R12), с изключение на временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуването до събирането им)  за ИУМПС с код 16 01 04* 

- от разрешените  34 т/год.   на  1 500 т/год. (1000 бр./год.).  

 Добавяне на нова дейност с код R12 (Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове (R1-R11) – ръчно разкомплектоване - разглобяване  на ИУМПС с 

код 16 01 04* - 1 500 т/год. (1000 бр./год.) и  продажба на авточасти втора употреба.  

Предварителното третиране – разкомплектоване  на ИУМПС ще се извършва в 

обособена зона за разкомплектоване на ИУМПС. Разкомплектоването ще се извършва в 

следната последователност: отделят се оловните акумулаторни батерии и резервоарите за 

втечнени газове. Отделят  се или се неутрализират потенциално експлозивните компоненти (в 

т.ч. въздушни възглавници). Отстраняват се всички флуиди, съдържащи се в ИУМПС-горива, 

смазочни масла, антифриз, охлаждащи течности. Отделените течности се съхраняват разделно в 

подходящи съдове. След запълването на съдовете, ще бъдат предавани за последващо 

третиране. Премахват се всички компоненти. Отделят се катализаторите и маслените филтри. 
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Отделят се металните компоненти, съдържащи мед, алуминий. Отделят се гумите. Отделят се 

големите пластмасови компоненти. Отделят се стъклата. Отделят се останалите компоненти-

седалки и др. 

На територията на разширената площадка, в обособените участъци за разделно събиране 

на различните по вид, състав и свойства отпадъци ще се извършват следните дейности:        

- дейности с ИУМПС и отпадъци от ИУМПС; 

- дейности с ОЧЦМ; 

- дейности с ИУЕЕО; 

- дейности с метални опаковки; 

- дейности със стъклени и смесени опаковки; 

- дейности с отпадъци от хартия, картон и пластмаса; 

- дейности с отпадъци от опаковки с код: 15 01 10*, кабели с код 17 04 10*, стъкло с 

код 20 01 02 и обемни отпадъци с код 20 03 07. 

На територията на площадката няма да се извършва съхраняване на повече от 50 тона 

опасни отпадъци в един и същ момент от време. 

Достъпът до имота е осигурен чрез съществуващата пътна инфраструктура в района. 

Съществуващата площадка, както и присъединената към нея допълнителна площ е бетонирана 

и оградена с плътна ограда, с осигурена 24-часова охрана и видеонаблюдение и създадена 

инфраструктура, осигуряваща извършване на разрешените дейности. Водоснабдяването за 

питейно-битови нужди на обекта се осъществява чрез изградената водопроводна мрежа. На 

площадката се генерират дъждовни и битово-фекални отпадъчни води (БФОВ). БФОВ се 

отвеждат в съществуващата канализационна система. Площадковите отпадъчни води се 

отвеждат чрез изградената канализационна мрежа, като на площадката за 

разкомплектоване/съхранение на ИУМПС преминават през монтиран каломаслоуловител. 

Електрозахранването на обекта се осъществява от съществуващата електропреносна мрежа. 

Настоящото ИП предвижда дейности по третиране на отпадъци, в т.ч. съхраняване  на 

метален скрап, включително скрап от МПС, обозначени с код  R13 - 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 и с код R12- 

размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1- R11 (разкомплектоване 

на ИУМПС, сортиране и рязане на ОЧЦМ) от Приложение №2 към §1, т.13 от ДР на ЗУО. 

Горепосоченото инвестиционно предложение представлява разширение на площта на 

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

самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11 буква „д” от ЗООС и 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): 

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. ДВ. 

бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) 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. 3 от 5 Януари 2018 г.). 

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени зони от националната 

екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в 

границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0000426 „Река Луда Яна“, от която имотите 

отстоят на не по-малко от 177 м. 

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-01-531(1)/17.07.2020 г. и наш вх. № ПД-01-373-

(4)/17.07.2020 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 

изисквания.  

Според представената в уведомлението информация (имоти на ИП), мястото на 

реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Панагюрска Луда Яна от 

Панагюрище до вливане на Стрелчанска Луда Яна“ с код  BG3МА700R220. Попада в 

чувствителна зона.  

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000К2029 – „Пукнатинни води – 

Г. Малинско – Панагюрски район“. Площта на ИП не 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-01-373-(5)/23.07.2020 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Панагюрище 

и БД ИБР-Пловдив 
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