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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: 

 „Разширение на площадка за третиране на ИУМПС, находяща се в УПИ I-123007, 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.4.182 с нова територия – ПИ с идентификатор 

52277.4.183 с площ  1 320 м2“, м. „Широките ливади“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, 

обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-360/21.07.2021 г. и доп. внесена 

информация 18.08.2021 г. 

 

 
 с възложител: „СТАЙКОВ-1“ 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): 

 За ИП „Осъществяване на търговска дейност, услуги и разкомплектоване на излезли от 

употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в УПИ І-123007, „за търговска дейност, 

услуги и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в 

местност „Широките ливади”, землище на гр. Пещера, обл. Пазарджик е издадено решение № 

ПК-40-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС  на директора на 

РИОСВ-Пазарджик. 

 С настоящото инвестиционното предложение се предвижда териториално разширения 

на площадка за дейности по третиране на отпадъци с местонахождение УПИ І-123007 по 

плана на гр. Пещера, общ. Пещера с площ 1 000 м2 с нова съседна площ от 1 320 м2, 

представляваща ПИ с идентификатор 56277.4.183 (номер по предходен план 123008), м. 

„Широките ливади“ по КККР на гр. Пещера, след което общата площ на новообразуваната 

площадка ще е 2 320 м2. 
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 Към настоящия момент капацитета на съществуващата площадка е до 500 т. общо 

ИУМПС (450 т. с код 16 01 04* и 50 т. с код 16 01 06). Изградени са сгради, съоръжения, 

работно хале, бетонирани площадки, каломласлоуловител. Определени са необходимите зони, 

технологията за разкомплектоване на ИУМПС и условията, при които се извършват 

дейностите на площадката, съгласно издадено Решение № 07-ДО-343-00/19.02.2016 г. за 

извършване на дейности с отпадъци на директора на РИОСВ-Пазарджик. 

 На новата площадка не се предвижда дейност по разкомплектоване, а само съхранение 

на ИУМПС до разкомплектоването им на досега използваната площадка. 

 Разширената територия на площадката ще се чакълира и огради, като ще се използва 

пропусквателния пункт на съществуващата до момента площадка, с камери за наблюдение и 

СОТ. Не се предвижда изграждане на нови съоръжения и сгради. Не се предвижда промяна в 

количествата и вида на отпадъците, вкл. дейностите с тях съгласно действащото 

разрешително.  

 Образуваните от дейността опасни отпадъци се събират и съхраняват в подходящи, 

добре затворени съдове, които не могат да взаимодействат с отпадъците. На закрито са 

обособени зони за отработените и отпадъчни масла, акумулаторни батерии, течности, 

адсорбенти и др. Годните за употреба части се съхраняват в съществуващо закрито складово 

помещение. Не се допуска смесване на опасни с неопасни отпадъци. 

 Операциите по разкомплектоване и отделяне ще се извършва само на старата 

площадка. Не се предвижда увеличаване броя на ИУМПС, които ще се разкомплектоват и 

съхраняват на площадката, като на територията ѝ няма да се извършва съхраняване на повече 

от 50 тона опасни отпадъци. 

 Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. За предвижданото 

разширение ще се използват съществуващите ел. и водоснабдителна мрежи на 

съществуващата площадка, инфраструктурата на която е съобразена и отговаря на 

изискванията на нормативната уредба за извършване на дейности с ИУМПС. 

 При реализацията на ИП не се очаква генериране на строителни отпадъци, т. к. няма да 

се извършват значителни строителни дейности. Ще се извърши единствено чакълиране и 

ограждане на новата територия на площадката. Чрез териториалното разширение на  

площадката няма да се увеличат количествата и няма да се промени вида на генерираните до 

момента отпадъци, които се събират и съхраняват на обособени места, в съдове с обозначени 

код и наименование. 

 ИП не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води. Отпадъчните води, 

които ще се генерират от обекта са дъждовни и битово-фекални. Битовата сграда със 

санитарен възел е разположена на съществуващата площадка, като битово-фекалните води от 

нея, чрез площадкова канализационна мрежа се отвеждат в съществуваща водоплътна 

изгребна яма. 

 От разширението на територията (новата част на площадката) ще се формират 

единствено площадкови води, които ще се насочват чрез канализационна мрежа към 

каломаслоуловител, след който ще постъпват във водоплътна изгребна яма. 

 Площадковите води от цялата площадка (след разширението), чрез изградена 

канализационна мрежа, ще преминават през каломаслоуловител и заедно с битово-фекалните 

води ще постъпват във съществуваща водоплътна изгребна яма. Каломаслоуловителят и 

водоплътната изгребна яма са разположени в рамките на съществуващата площадка, като 

водоплътната изгребна яма е с обем достатъчен да поеме генерираните отпадъчни води от 

цялата площадка.  

     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. 
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 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.). 

 Имотът, предмет на ИП, не попада 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 на Закона за защитените територии. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“, от която имота 

отстои на не по-малко от 1.24 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-01-745(3)/31.08.2021 г. и наш вх. № ПД-01-360-

(8)/31.08.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на 

целите на околната среда.  

Според представената информация (ПИ с идентификатор 56277.4.183), мястото на 

реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Стара река от река 

Дериндере до град Пещера“ с код BG3MA700R146. Площта на ИП попада в чувствителна зона 

за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.2 от ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зони за 

защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 

3.5.2 от ПУТБ на ИБР. 

 ИП Попада в рамките на подземно водно тяло BG3G0000PgN020 – Пукнатинни води 

– Пещера – Доспат . 

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 Закона за 

водите. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-360-(9)/08.09.2021 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община Пещера и 

БД ИБР – Пловдив. 
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