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ДО  

ДИРЕКТОРА НА  

РИОСВ-ПАЗАРДЖИК 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
за инвестиционно предложение 

 

                                             от „СОФИЯ АСФАЛТ“ ООД 

  

гр.София район Средец ул.“Рачо Димчев“№8 ет. 1 ЕИК 202739554, представляван от 

управител Йордан Николаев Манлиев  

 

 Лице за контакти: Иван Георгиев тел. 0899863535 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н  ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че „СОФИЯ АСФАЛТ“ ООД  има следното инвестиционно 

предложение: ПЛОЩАДКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПОСТ, което ще се 

реализира в ПИ № 77061.166.8 село Хаджиево, община Пазарджик обл. Пазарджик. 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново 

инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на 

производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

Инвестиционното предложение „Площадка за производство на компост“ 

представлява изменение и разширение на действаща асфалтова база находяща се  в ПИ 

№ 77061.166.8 с площ 22188 кв.м. в  землището на село Хаджиево, п.к.4441, местност 

ГЪРБЕША, на  който съществува действаща асфалтова база. Инвестиционното 



предложение ще се реализира на площ приблизително  5000 – 6000 кв. м. в 

горепосочения имот. Инвестиционното предложение има за цел производството на 

компост от всички допустими  утайки за производство на компост посочени в таблица 

А1-1 Приложение 1 към Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране 

на биоразградимите отпадъци. За целта, в производствената площадка ще се приема 

стабилизирана органична фракция от гореописаните утайки, която ще претърпи 

контролирано аеробно, екзотермично, биологично трансформиране с цел получаване 

на богат на хумус продукт с висока наторителна способност -компост. Компостът ще 

се използва за нуждите в земеделието, градинарството и ландшафнтите дейности.  

 

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 

необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или 

поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от 

изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, 

електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на 

изкопите, ползване на взрив: 

Основният процес, който ще се осъществява е компостиране. За целта в 

производствената база, се предвиждат да се осъществяват следните дейности: 

1. Доставяне и съхраняване на суровината  

2. Доставяне и съхраняване на структурен материал  

3. Смесване на утайките със структурен  материал 

4. Оформяне на купове  

5. Разбъркване   

6. Овлажняване 

7. Зреене  

8. Експедиция и реализация на готовия продукт 

Капацитетът на съоръжението е планиран да бъде съобразен с количеството 

преработени отпадъци, но не повече от 75 тона на денонощие. За реализацията на 

Инвестиционното предложение ще се ползва  изградената инфраструктура на 

асфалтовата база. 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, 

необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда 



на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното 

предложение по реда на специален закон: 

Инвестиционното предложение подлежи на издаване на разрешителен документ по 

ЗУО. 

 

4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се 

посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или 

правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, 

близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), 

обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на 

културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или 

промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 

Инвестиционното предложение ще се реализира в част от ПИ № 77061.166.8 с площ 

22188 кв.м. в  землището на село Хаджиево, п.к.4441, местност ГЪРБЕША, на  който 

съществува действаща асфалтова база на  площ приблизително  5000 - 6000 кв. м.  

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – 

чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или 

ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, 

съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) 

За вода за промишлени и хигиенни нужди ще се използва водовземане от подземни 

води, чрез съществуващо водовземно съоръжение от водно тяло BG3G000000Q013  

„Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина“ с разрешително за водовземане на 

подземни води №31591073/07.02.2017г. Питейната вода ще се осигурява  чрез договор 

за доставка на диспансери и галони за питейна вода.  

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. 

приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с 

води: 

 На площадката не се предвижда да се съхраняват опасни химични вещества съгласно 

приложение 3 към ЗООС.  

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.  



8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното 

третиране: 

Очаква се да се генерират строителни и битови отпадъци.  

Предвижда се строителните отпадъци формирани по време на строителството на 

обекта ще се извозват до депо за строителни отпадъци.  

Предвижда се битовите отпадъци, генерирани по време на експлоатацията да се 

събират в подходящи контейнери. 

При строителството, реализацията и експлоатацията на обекта не се очаква 

замърсяване на прилежащи терени вътре и извън границите на имота. 

Производствената площадка ще бъде оградена  и обозначена и няма да бъде източник 

на значими емисии във въздуха и водите. 

9. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 

промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им 

(пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в 

канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и 

др.)  

Битовите отпадъчни води ще се заустват в точка за заустване  съгласно Разрешително 

за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води 

№33740203/01.08.2017. Дъждовната вода заедно с водите  за съхранението на 

суровините за компоста /инфилтрат/ ще се използват в технологията за производство 

на компост. Електрозахранването е съществуващо. 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката 

на предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на 

опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно 

приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване 

на последствията от тях) 

На площадката на инвестиционното предложение не се предвижда да образуват и 

съхраняват опасни химични вещества, съгласно Приложение 3 към ЗООС. 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да 

предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.  

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, 

без да се извършва преценка. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 



Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 

ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в 

приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или 

програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): 

………………………………………………………………………………………………… 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет 

страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване 

или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или 

административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване 

на инвестиционно предложение. 

2.1. Нотариален акт №31, том 2, рег.№2564, дело№209/2019 

2.2. Скица №15-659050-22.07.2019 

2.3. Разрешитело за водовземане на подземни води, чрез съществуващи 

водовземни съоръжения №31591073/07.02.2017г. 

2.4. Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в 

повърхностни води №33740203/01.08.2017г. 

 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното 

предложение; 

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб. 

4.  Електронен носител – 1 бр.  

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в 

електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната 

услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез 

лицензиран пощенски оператор. 

 

Дата: 20.11.2019                                               Уведомител:……………………….   

                                                                                                    (подпис) 



 


