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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.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпили уведомления за инвестиционно 

предложение: 

„Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и 

оползотворяване на отпадъци от пластмаса“ в поземлен имот с идентификатор 55155.508.417 

(УПИ I-417), кв. 18 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик  

 

с възложител: „ЮНАЙТИД ПЛАСТИК” ООД  

 

  

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.) 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. 12 от 12 

февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г) 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): 
Съгласно представената информация инвестиционното предложение включва извършване 

на дейности по събиране, съхранение и оползотворяване на отпадъци от пластмаса. Дейностите 

ще се извършват на обособена площадка в поземлен имот с идентификатор 55155.508.417 (УПИ 

I-417), кв. 18 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с площ от3600 м2. 

На площадката ще се извършват дейности с код R3, R12 и R13 на следните видове 

отпадъци:  

- 02 01 04 - пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки); 

- 07 02 13 - отпадъци от пластмаси; 

- 12 01 05 - стърготини, стружки и изрезки от пластмаси; 

- 15 01 02 - пластмасови опаковки; 

- 15 01 05 - композитни/многослойни опаковки; 

- 15 01 06 - смесени опаковки; 

- 16 01 19 – Пластмаси; 
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- 17 02 03 – Пластмаса; 

- 19 12 04 - пластмаса и каучук; 

- 19 12 12 - други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране 

на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11; 

- 20 01 39 – пластмаси. 

Отпадъците с код 15 01 05, 15 01 06 и 19 12 12 ще подлежат на дейности с код R13 и R12 

(сортиране). След извършване на сортиране и отделяне на годния за рециклиране материал, 

който ще бъде класифициран с код 19 12 04, ще се извършва дейност R3.   

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтиране на шредер за 

раздробяване, инсталация за сепариране и 2 инсталации (екструдери) за оползотворяване 

(рециклиране) на отпадъци от пластмаса. 

Технологичният процес на рециклиране отпадъците от пластмаса се състои от следните 

етапи: 

Подготовка: 

Предварително ръчно сортиран материал, предназначен за рециклиране постъпва чрез 

подемник в машина за раздробяване (шредер), където се смила на парченца с големина от 10 до 

50 мм. 

Капацитетът на тази линия е около 2 т/час  на 12 часов режим на работа.  

На отделна линия  почистеният и раздробен материал подлежи на сепарация по цветове, за 

отделяне на примеси като гума, силикон и др. и според вида на пластмасата. 

Процес на гранулиране: 

Този процес ще се извършва на две различни линии според изискванията на клиентите за 

вида на гранулите. 

Капацитетът на двете линии за производство на гранулат е до 1 тон на час, като се 

предвижда те да работят на 24 часов режим. 

Генерираните отпадъци от дейността ще се предават на фирми, притежаващи съответния 

документ за дейности с отпадъци. 

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура, 

ще се използват съществуващите площадкови комуникации, на база сключен договор.  

ИП предвижда извършване на дейности по рециклиране/възстановяване на органични 

вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други 

процеси на биологична трансформация – гранулиране, дейност, обозначена с код – R3, както и 

дейности обозначени с код  R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1- R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им и с код R12- размяна на отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове R1- R11 (ръчно сортиране, раздробяване и сепариране) от 

Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО. 

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

буква „б“ 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.   

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. и 

доп. ДВ. бр. 76 от 19 Септември 2017 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 мрежата 

„НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 

територии. Намира се в близост до защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване 

на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда 

и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, 

бр.10/2013г.), от която отстои на не по-малко от 0,54 km. 
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Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-2544-(2)/28.12.2018 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пазарджик 
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