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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: 

„Съоръжение за физикохимично третиране-циментация на неопасен отпадък с код 01 

05 04“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 77061.166.8, м. „Гърбеша“ по КККР на с. 

Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-

640/10.12.2020 г. и доп. внесена информация от 21.12.2020 г. 

 

 

 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/( 

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.). 

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

околната среда (ЗООС): 

Съгласно представената информация, с настоящото инвестиционното предложение 

се предвижда изменение и разширения на действаща асфалтова база, находяща се в ПИ с 

идентификатор 77061.166.8 м. „Гърбеша“ по ККР землището на с. Хаджиево, общ. 

Пазарджик. Съоръжението за физикохимично третиране-циментация на неопасен отпадък с 

код 01 05 04 - сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране ще 

се реализира на площ от 1 500 м2 от обща площ на имота, в който се намира асфалтовата 

база от 22 188 м2. 

Предвижда се извършване на дейности по обезвреждане с неопасен отпадък с код 01 

05 04 – сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране, съгласно 

Приложение №1 към §1, т.11 от ДР на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 

ДВ.бр.53/2012 г., обозначени с код D15 (съхраняване до извършването на някоя от 

дейностите с кодове D1-D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им) и D9 (физикохимично третиране, непосочено 

на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или 

смеси, които обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1-D12, например изпаряване, 

сушене, калциниране и др.) . 

Капацитетът на съоръжението за физико-химично третиране, чрез циментация е 250 
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т/24 ч., като годишното количество на приемания отпадък с код 01 05 04 ще бъде 30 000 

т/год.  

Технологичните  процеси, които ще се използват при физико-химичното третиране 

на отпадък с код 01 05 04 са стабилизиране и втвърдяване, при които се добавят 

свързващите вещества, които променят физическата природа на отпадъците и образуват 

твърда матрица, която стабилизира отпадъка. 

Направен е анализ на отпадъците, които ще се генерират при реализацията на ИП, 

техните количества и предвиждания за тяхното третиране: 

 Отпадък с код 19 03 05 - стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 

04 - добавена е циментираща смес  3-5%. 

 Отпадък с код 19 02 06 - утайки от физикохимично обработване, различни от 

упоменатите в 19 02 05 - добавена е циментираща смес 8,5 – 12,5%. 

 Отпадък с код 19 03 07 - втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в  19 03 06“- 

добавена е циментираща смес над 15%. 

Общото количество на тези отпадъци ще възлиза на 39 000 тона/ годишно. 

Реализацията на ИП не налага изграждане на нова техническа инфраструктура, като 

за нуждите му ще се използва съществуващата такава. 

Не се предвижда използването на вода за промишлени нужди. За хигиенни нужди ще 

се използва вода от съществуващо водовземно съоръжение, съгласно разрешително за 

водовземане на подземни води № 31591073/07.02.2017 г. Вода за питейни нужди ще се 

осигурява, чрез диспенсъри. 

Не се очаква формиране на производствени отпадъчни води от дейностите по 

третиране на отпадък с код 01 05 04. Площадката разполага с разделна площадкова 

канализация и изградено пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител. 

Инвестиционното предложение не е свързано с извършването на строителни 

дейности, респективно генериране на строителни отпадъци. 

Всички отпадъци, генерирани от дейностите по третиране на отпадък с код 01 05 04, 

ще се съхраняват и управляват съгласно изискванията на ЗУО. 

 Така заявено инвестиционното предложение представлява разширение по смисъла на 

чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което самостоятелно 

попада в т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 на 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 (ДВ. бр. 77 

от 9 Август 2002 г. и посл. изменения.) и чл. 2, ал. 1, т. 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, ДВ бр. 73/2007 г. и посл. изменения.). 

Площадката, предмет на ИП – имот с идентификатор 77061.166.8, по КККР на с. 

Хаджиево, общ. Пазарджик, не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии както и в границите на защитени зони по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е 

BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 

122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 .), от която отстои на не по-малко от 0.16 km. 

 Преценката по чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС – за вероятната степен на 

въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони от мрежата „Натура 

2000”, ще бъде направена след внасяне на искане за преценяване необходимостта от ОВОС. 
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ІII. По отношение изискванията на Глава седма, раздел втори на ЗООС –

„Комплексни разрешителни” (КР): 

Описаните в информацията неопасен отпадък с код 01 05 04 представлява „сондажни 

течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране“, образувани от подземно 

полагане на газопровод и не попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 7 на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО), т. е. следва да се управляват по реда на ЗУО и неговите подзаконови 

нормативни актове, и в случая трябва да се прилагат всички изисквания на Глава седма, 

раздел втори на ЗООС. 

Предвид на извършваните в инсталацията дейности по обезвреждане и 

количествата на третираните неопасни отпадъци (тон/денонощие), дейността на 

дружеството попада в т. 5.3.1, буква б) на Приложение № 4 на ЗООС, а именно: 

т. 5.3.1. Инсталации за обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет на 50 т. 

за денонощие, включващо една или повече от следните дейности и изключващо дейностите 

по пречистване на отпадъчни води от населени места: 

а) биологично третиране; 

б)физико-химично третиране; 

в) подготовка на отпадъци за изгаряне или съвместно изгаряне; 

г) третиране на шлака и пепел; 

д) третиране в инсталации за раздробяване (шредиране) на отпадъци от метал, 

включително отпадъци от електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба 

превозни средства и техните компоненти. 

 Изграждането и експлоатацията на инсталации, попадащи в приложното поле на 

Приложение № 4 се разрешава след издавана на КР, съгласно разпоредбите на чл. 117, ал. 1 

на ЗООС.  

Предвид изложеното, след приключване на процедурите по реда на Глава шеста, 

Раздел ІІІ  на ЗООС, следва да подадете в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) 

заявление за издаване на КР със съдържание и форма, определени в приложение № 1 към 

чл. 4, ал. 3 от НАРЕДБА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, 

приета с ПМС № 238 от 02.10.2009 г., посл. промяна ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 г. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-640-(3)/31.12.2020 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Пазарджик и Кметство Хаджиево. 
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