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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

  Министерство на околната среда и водите 
    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.) 
 

РИОСВ–Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за 

инвестиционно предложение:  

   „Въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на пластмаси“ в 

поземлен имот с идентификатор 55155.508.763 (номер по предходен план 10740, кв.4) по 

плана на гр.Пазарджик, общ. Пазарджик обл. Пазарджик 

 

 
с възложител: „ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД 

 

 

 РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосоченото инвестиционно предложение 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., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.) 

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. изм. и доп. с 

ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 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.).  

 Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 

 

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

околната среда (ЗООС 

„Екоинвест“ ЕООД притежава площадка за събиране, сепариране, предварително 

третиране и цех за рециклиране на пластмаси с местонахождение гр. Пазарджик, обл. 

Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. „Мильо войвода” № 18. Площадката е разположена в 

няколко съседни поземлени имота: поземлен имот с идентификатор 55155.508.404, УПИ 

LXXVIII– производство и услуги, инсталация за предварително третиране - сепариране и 

балиране на отпадъци с площ 3 550 м
2
; поземлен имот с идентификатор 55155.508.417, УПИ 

LXXXIV– производство и услуги, инсталация за рециклиране на пластмаси, с площ 4 440 

м
2
;
 
поземлен имот с идентификатор 55155.508.625, УПИ XCI– производство и услуги, 

инсталация за рециклиране на пластмаси с площ 6 911 м
2
; поземлен имот с идентификатор 

55155.508.764, УПИ CCL-403 - за производствена дейност и услуги, инсталация за 

предварително третиране - шредиране, площ 849 м
2
. 

С настоящото ИП възложителят предвижда преместване и въвеждане в експлоатация 

на съществуваща инсталация за рециклиране на отпадъци от пластмаси от поземлен имот с 
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идентификатор 55155.508.417, УПИ LXXXIV– производство и услуги, в нов поземлен имот 

с идентификатор 55155.508.763, УПИ LXXIX - 403, за производствена дейност и услуги, 

което представлява разширение на производствената дейност, изразяваща се в увеличение 

на площта на площадката на фирмата. Имотът е с площ от 750 м
2 

и ще се използва въз 

основа на договор за наем. 

Инсталацията е предназначена за рециклиране на всички видове пластмаси с кодове 

020104; 070213; 120105; 150102;160119; 170203; 190801;191204; 200139. По транспортна 

лента преминават отпадъците, отделят се примесите и се раздробяват. Изпират се със 

студена вода. Смляната пластмаса се разтопява, агломерира и гранулира под вода, след 

което се пълни в биг бегове между 500 и 1 000 кг. 

Инсталацията се състои от: 

- Транспортна лента за отделяне на примеси; 

- Шредер и мелница за раздробяване; 

- Перящ шнек; 

- Екструдер ЕREMA тип RGA 120 TVE/2003 година; 

- лазерен филтър на CDF 300 МАС;  

- Транспортна лента FB 7000/900; 

- Агломератор; 

- Гранулиращо устройство HG 242; 

- Вибрационно сито GS 2000/160; 

- Центробежна сушилня за гранулата GZ 350 

- Инжекторен транспортьор на гранулата IFG 20  

Капацитета на инсталацията: 

- преработени пластмаси  5 000 тона входящ материал годишно 

- готов продукт 3600 тона/годишно - пластмасов регранулат /рециклирани 

пластмаси под формата на гранули/ 

 Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура, т. к. инсталацията е 

част от цех за рециклиране на пластмаси, собственост на възложителя и площадката е 

електрифицирана и водоснабдена. 

 За охлаждане преди гранулиране се използва вода от собствено сондажно 

съоръжение, разположено в ПИ55155.508.404. За изпирането се използва вода от 

обществения водопровод.  Площадката е подсигурена с необходимата товаро-подемна 

техника. 

Отпадъците от пластмаси, получени от третирането с код 19 12 12 в количество 500 

тона годишно, ще се депонират на депо или ще се предават за изгаряне,  

За третирането на отпадъците от черни метали с код 19 12 02 в количество 100 кг на 

година, както и масла други моторни и смазочни с код 13020 в количество 120 кг на година, 

възложителят има сключен договор с фирма „Папир БГ” ООД, притежаваща 

регистрационен документ № 09-РД-286-02/04.01.2017 г. за извършване на дейности с 

отпадъци. 

Отпадъчните води, формирани от експлоатацията на обекта, ще се отвеждат в 

локално пречиствателно съоръжение – решетки на канализационните отвори. 

От представените документи е видно, че поземленият имот с идентификатор 

55155.508.763, УПИ LXXIX – 403 е разположен в Пп - зона, за която са допустими 

производствени и складови дейности, и отговаря на изискванията на чл. 38, ал.1 от Закона 

за управление на отпадъците (ЗУО). В този смисъл в УПИ LXXIX – 403 може да се 

извършват дейности по третиране на отпадъци и е допустима експлоатация на инсталация за 

рециклиране на отпадъци от пластмаси. 

 Така заявено ИП представлява разширение на производствената дейност на фирмата, 

по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което самостоятелно попада в обхвата на т.11, буква „б” от 

Приложение 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване 
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на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е 

Директорът на РИОСВ-Пазарджик. 

 Следващите действия, които трябва да предприемете са: 

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един 

екземпляр от подробно разработена  информация в съответствие с Приложение № 2 от 

Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. Предмет 

на оценката следва да е цялостното  намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, 

които са свързани с основното намерение. 

2. При прегледа на внесената документация не са открити документи за извършено 

от Вас писмено уведомяване, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС на кмета на 

Община Пазарджик и на засегнатото население, чрез средствата за масово осведомяване или 

по друг подходящ начин. Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на 

изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да представите документи доказващи 

извършените уведомления. 

3. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 

интерес по чл. 6, ал. 1 е необходимо: 

 Вие да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 2, чрез 

поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг подходящ начин за най-

малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица.  

 Не по - късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да 

представите копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 

на Община Пазарджик за Вашето инвестиционно намерение.  

В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, 

ал. 4, т. 5 на ЗООС, Вие трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е 

бил проявен и да представите документи доказващи извършените уведомления от 

Община Пазарджик. 

Обръщаме внимание на Община Пазарджик, предвид изискванията на чл. 6, ал. 10 

от Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на информацията по приложение № 

2 да осигурят обществен достъп до същата за най-малко 14 дни, като поставят съобщение 

на интернет страницата (ако има такава) и/или обществено достъпно място в сградата на 

общината за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни от изтичане 

на определения срок Община Пазарджик, изпраща служебно резултатите от обществения 

достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване на РИОСВ-Пазарджик. 

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

разнообразие (ЗБР): 

Горепосоченото ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното 

разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) 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)(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 

30 Ноември 2012 г.). 

Площадката, обект 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 от Закона за защитените 

територии. 

 

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община 

Пазарджик  

   

 

mailto:riewpz@riewpz.org

