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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 площта на площадка за събиране, съхраняване и третиране на ОЧЦМ, 

ИУМПС и продажба на авточасти и автомобили втора употреба в УПИ ІІ – 308, кв. 26 по 

плана на с. Варвара с присъединяване на УПИ І – 308  и  УПИ ІІІ – 308 с обща площ – 0,768 

дка“ в кв. 26 по плана на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление 

с вх. № ПД-01-459/12.08.2020 г. и доп. внесена информация от 17.09.2020 г., 15.10.2020 г. и 

13.01.2021 г. 

  

с възложител: „ФЕРОМЕТЪЛС“ 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): 

 Предмет на инвестиционното предложение е увеличаване на площта на площадка за 

събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и излезли 

от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и продажба на авточасти и автомобили 

втора употреба в УПИ ІІ – 308, кв. 26 по плана на с. Варвара с площ 1,630 дка, като към нея се 

присъединят два съседни урегулирани имота: 

- УПИ I – 308 с площ 0,306 дка; 

- УПИ III – 308 с площ 0,404 дка. 

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

настоящата площадка, както и изменение на дейностите с отпадъци, които вече са разрешени 

на площадката. Предвижда се извършване на дейности с неопасни отпадъци – отпадъци от 

черни и цветни метали, без да дейности с опасни отпадъци. 
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  Инвестиционното предложение обхваща дейности по събиране, съхраняване и 

третиране на следните отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ): 

- черни и цветни метали, които представляват детайли и конструкции от 

производствен, строителен и битов характер и не са опасни; 

- черни и цветни метали, получени в резултат на жизнената дейност на хората по 

домовете, в административни, социални и обществени сгради, като към тях се приравняват и 

отпадъците  от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, 

обекти за отдих и забавления. 

 Ще се прилагат следните технологии и методи на третиране: 

         Предварителната обработка ще се изразява в сортиране и нарязване на металните 

отпадъци. Нарязването ще се извършва посредством газокислородни резаци, с цел подготовка 

за транспортиране и предаване за последващо оползотворяване. 

           Технологичният процес включва: 

 Разтоварване на превозните средства, доставящи скрап; 

 Сортиране на получавания скрап и осигуряване на разделно съхраняване и 

предварителна обработка: 

- плътен железен скрап (над 6 мм), който директно ще се извозва; 

- плътен железен скрап, който подлежи  на нарязване; 

- тънък железен скрап (до 6 мм); 

- чугунен скрап.  

 Сортиране и рязане на метали с код 16 01 17 (черни метали), 17 04 05 (желязо и 

стомана),  19 12 02  (черни метали) и  20 01 40 ( метали). 

 Сортиране на цветните метали, чрез отделянето им от черните и подреждането им  

по видове за съхранение в участъка за цветни метали. 

 Балиране на отпадъци  код  20 01 40 с мобилна преса. 

 Оформените бали са с размери 0,80 x 1,20 x 1,50 м и тегло 800 кг. Капацитетът на  

мобилната преса е 30 т/ден.   

 Имотите се намират в бивш стопански двор на с. Варвара. От източната си част 

граничит с края на регулацията на населеното място, като обслужването им се осъществява от 

съществуваща улица.  

 Действащата площадка е оградена, с обособена входно – изходна зона, кантар и офис, 

така че наличната инфраструктура е достатъчна за покриване на минималните технически 

изисквания за осъществяване на  дейността, предвидена с инвестиционното предложение и 

дава възможност за функционално присъединяване на съседните имоти. 

 При присъединяването на двата имота ще се използва вече реализираните 

електрозахранване и водоснабдяване на обекта, осигурено от съществуващите 

електроразпределителна и водопроводна мрежа на територията на община Септември.          

 Предвидените дейности не са свързани с формиране на производствени отпадъчни 

води. Не се предвижда измиване или друго почистване на отпадъците, което да формира 

производствени отпадъчни води. Отпадъчните битово-фекални води в количество от 0,2 м3 на 

ден, чрез локално пречиствателно съоръжение се отвежда във водоплътна изгребна яма.  

Очакваните количества площадкови води, които ще се формират на площадката са 

около 1 м3 на денонощие, като за пречистването им ще се използва съществуващо локално 

пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител, изградено на действащата площадка и в 

добро експлоатационно състояние с изгребна яма след него. Не се налага заустване във воден 

обект. 

Образуваните неопасни отпадъци ще се класифицират по реда на Наредба № 2/2014 г. 

за класификация на отпадъците. При необходимост ще се извършва предварителна третиране 

– рязане, с цел постигане на удобни за транспорт размери. Рязането ще се извършва с ръчни 
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инструменти – ъглошлайф или резаци. При тези операции се очаква образуване на неопасни 

отпадъци с код:  

- 19 12 02 – черни метали; 

- 19 12 03 – цветни метали. 

 Предвижда се тези отпадъци да се съхраняват на мястото на образуване до предаването 

им за последващо транспортиране и третиране/оползотворяване. 

     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. 

 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 BG0001386 „Яденица“, от която имотите отстоят 

на не по-малко от 1.39 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 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-01-169(4)/11.02.2021 г. и наш вх. № ПД-01-459-

(20)/12.02.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на 

целите на околната среда.  

Според представената информация в уведомлението (скица на поземлени имоти), 

мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река 

Чепинска до устие и р. Грохоча“ с код BG3MA900R184. 

 Попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 – Порови в Кватернер – 

Горнотракийска низина. 

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-01-459-(21)/18.02.2021 г. 

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

Кметство Варвара и БД ИБР – Пловдив. 
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