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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 постъпили уведомления за инвестиционни 

предложения (ИП):  

1. „Изграждане на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 

домакинствата в гр. Стрелча“, в УПИ III-Складова база на БКС, кв. 5а по плана на гр. 

Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, входирано с уведомление, вх. № ПД-01-

154/08.03.2021 г. и допълнителна информация от 02.04.2021 г. и от 28.04.2021 г. 

2. „Обособяване на площадка за ръчно сепариране и отделяне за последващо 

оползотворяване на рециклируеми отпадъци от системата за събиране и транспортиране 

на смесени битови отпадъци, генерирани от територията на община Стрелча“, в УПИ III-

Складова база на БКС, кв. 5а по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, 

входирано с уведомление, вх. № ПД-01-160/11.03.2021 г. и допълнителна информация от 

02.04.2021 г. и от 28.04.2021 г. 

3. „Обособяване на площадка за претоварване на смесени битови отпадъци, генерирани от 

територията на община Стрелча“, в УПИ III-Складова база на БКС, кв. 5а по плана на гр. 

Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, входирано с уведомление, вх. № ПД-01-

186/25.03.2021 г. и допълнителна информация от 20.04.2021 г. 

 

с възложител: Община Стрелча 

 

 

 

 

 

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., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 1 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 

2021г.) 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. 
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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): 

При прегледа на описаните уведомления се установи, че в РИОСВ-Пазарджик са 

входирани по едно и също време три уведомления за ИП, с местоположение един и същ имот, 

от едно и също юридическо лице. 

Имайки предвид, че процедурата по ОВОС има цялостен характер, ИП се разглеждат 

съвместно, особено когато те са свързани, следват едно от друго, или тяхното въздействие 

върху околната среда се припокрива. Предвид това и на основание чл. 82, ал. 3 на ЗООС, 

заявените от Вас три ИП трябва да се разглеждат цялостно. 

Предмет на инвестиционното предложение е в УПИ III-Складова база на БКС, кв. 5а по 

плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с площ от 2472 м2: 

1. Изграждане на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци 

от домакинствата в гр. Стрелча. 

На площадката ще се извършва приемане и съхранение на отпадъци от домакинствата до 

предаването им за последващото третиране на лица с документ по чл. 35 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО). Видовете разделно събрани отпадъци, които ще се приемат 

на площадката са: дрехи, юргани и други вещи от бита, едрогабаритни отпадъци, негодни за 

употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване (ИУЕЕО) и други неопасни отпадъци. Във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 7 от ЗУО на 

площадката ще се определи място за разполагане и временно съхраняване на принудително 

преместени излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) до предаването им на 

лица с документ по чл. 35 от ЗУО. На площадката ще се обособи място за съхранение на 

излезли от употреба гуми (ИУГ) до предаването им на лица с документ по чл. 35 от ЗУО. 

Капацитетът на площадката за всички видове отпадъци е до 200 тона/годишно, за 

опасните отпадъци от бита до 30 тона/годишно. Прогнозни количества по видове: ИУЕЕО – 4 

т/год; НУБА – 1 т/год.; ИУМПС – 20 т/год.; отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) – 5 

т/год.; опасни отпадъци от бита – 0,1 т/год.; строителни отпадъци, едрогабаритни и други 

отпадъци – 170 т/год. 

Неопасните отпадъци ще се съхраняват в откритата част на площадката в контейнери 

и/или в насипно състояние в обособени зони, обозначени с табели с код на отпадъка. Опасните 

отпадъци ще се съхраняват в закритата складова база на площадката в специализирани съдове, 

обозначени с табели с код на отпадъка. 

На площадката ще се извършва дейност по оползотворяване с код R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършването на някоя о дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им, на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата в гр. Стрелча. 

2. Обособяване на площадка за ръчно сепариране и отделяне за последващо 

оползотворяване на рециклируеми отпадъци от системата за събиране и 

транспортиране на смесени битови отпадъци, генерирани от територията на община 

Стрелча. 

Площадката за ръчно сепариране и отделяне за последващо оползотворяване на 

рециклируеми отпадъци от системата за събиране и транспортиране на смесени битови 

отпадъци, генерирани от територията на община Стрелча ще се обособи в закритата складова 
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зона в имота, със застроена площ от 400 м2. На нея ще се приемат и съхраняват до 7 

тона/денонощие или 1700 тона/год. смесени битови отпадъци, които след сепариране и 

отделяне на рециклируемите отпадъци ще се извозват периодично от лица, притежаващи 

документ по чл. 35 от ЗУО по определен график. Капацитетът на площадката е до 20 тона. За 

балиране ще се използва балираща машина с капацитет до 3 тона/дневно. Работно време – 8 

работни часа на ден и средно 245 работни дни годишно. Капацитетът на дейността по ръчно 

сортиране на СБО е до 800 кг/час. От представената информация е видно, че за 1 работен ден от 

8 часа на площадката ще се извършва ръчно сортиране на 6,4 тона смесени битови отпадъци. 

На площадката ежедневно ще остава количество от 0,6 тон/ден смесени битови отпадъци, което 

няма да бъде ръчно сортирано. Количеството на СБО ще се увеличава всеки ден с натрупване 

от остатъка от несортираните битови отпадъци от предходния ден и ще надвишава 7 

тона/денонощие.  

На площадката ще се извършва дейност по съхраняване с код D15 – съхраняване до 

извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D14, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им съгласно 

Приложение № 1 към §1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на ЗУО на смесени битови 

отпадъци. 

3. Обособяване на площадка за претоварване на смесени битови отпадъци, генерирани 

от територията на община Стрелча. 

На площадката ще се извършва претоварване на постъпващите от сметосъбиращата 

система смесени битови отпадъци от една сметосъбираща машина на друга ГАЗ 66, с която 

могат да се транспортират само 4 кубикови контейнери и временно съхранение на отпадъците 

до предаването им за последващо третиране. 

От представената допълнителна информация е видно, че с ИП се предвижда 

сметосъбираща машина марка „Мерцедес”, с маса 12 кубика и товароносимост до 5 тона да 

изсипва събраните на територията на община Стрелча смесени битови отпадъци в УПИ III-

Складова база на БКС, кв. 5а по плана на гр. Стрелча и да продължава сметосъбирането на 

територията на общината. Ръчно, по възможност машинно, изсипаните отпадъци ще се товарят 

в контейнери, които ще се извозват с контейнеровоз ГАЗ 66 с товароносимост до 2 тона до 

РДБО-Панагюрище. Сметосъбиращата машина марка „Мерцедес” ще извършва по един курс 

дневно, а машината ГАЗ 66 ще транспортира три до четири контейнера дневно, до изчистване 

на площадката. От представената информация в уведомлението с изх. № С-2917/25.03.2021 г. и 

от допълнителната информация от 20.04.2021 г. е видно, че предназначението на площадката е 

площадка за съхраняване на отпадъци по смисъла на §1, т. 42 от допълнителните разпоредби на 

ЗУО, обн. ДВ бр. 53/2012 г. 

 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, 

буква „д“ на Закона за опазване на околната среда (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.  

Във връзка с гореизложеното и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, считаме за 

целесъобразно провеждането на една обединена процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС, включваща: инвестиционното предложение, описано в 

уведомление, с вх. № ПД-01-154/08.03.2021 г. и допълнителна информация от 02.04.2021 г. и от 

28.04.2021 г.; инвестиционното предложение, описано в уведомлението, с вх. № ПД-01-

160/11.03.2021 г. и допълнителна информация от 02.04.2021 г. и от 28.04.2021 г. и 

инвестиционното предложение, описано в уведомлението, с вх. № ПД-01-186/25.03.2021 г. и 

допълнителна информация от 20.04.2021 г. и предоставена допълнителна информация от 

16.07.2021 г. и 03.09.2021 г. 

 ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 
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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 BG0001389 „Средна гора”, от която имота отстои 

на не по-малко от 507 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 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-01-565(3)/21.09.2021 г. и наш вх. № ПД-01-154-

(15)/21.09.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021), ЗВ и 

подзаконовите актове към него при спазване на дадените в становището условия.  

Според предоставената информация (УПИ III – Складова база на БКС, гр. Стрелча), 

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

Стрелчанска Луда Яна от извори до град Стрелча“ с код  BG3МА700R153. Във водните тела 

има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описана в Раздел 3, на 

ПУРБ на ИБР. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описана в Раздел 3, 

на ПУРБ на ИБР.  

ИП не попада в границите на зона за защита на водите определена съгласно чл. 119а, ал. 

1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.5.2. на ПУРБ на ИБР.  

ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, т. 1, т. 2 и т. 4 от 

ЗВ.  

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000Pt044 – „Пукнатинни води- 

Западно – и централнобалкански масив“.  

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 

3а от Закона на водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите 

включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. 

Най-близко разположени водовземни съоръжения за подземни води с издадено 

разрешително се намират на около 30 м и 50 м южно от ИП. Това са два ТК за напояване на 

земеделски култури и други цели. 

ИП попада в проектен пояс III-ти на санитарно-охранителна зона (преписка за 

провеждане на процедура за учредяване на СОЗ № СОЗ-14/2014 г.) около водоизточниците 

С1ХГ, С2ВКП, КЕИ и С3ВКП от находище на минерални води (НМВ) – изключителна 

държавна собственост - № 87 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от ЗВ „Стрелча“, гр. Стрелча, 

общ. Стрелча, обл. Пазарджик. На около 520 м южно от площадката се намират КЕИ и С3ВКП, 

на около 560 м южно С2ВКП и на около 580 м южно С1ХГ от НМВ „Стрелча“, гр. Стрелча. 

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-01-154-(16)/23.09.2021 г. 
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