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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: 

„Събиране и третиране на отработени катализатори“ в парцел I – завод Търговско 

обзавеждане, кв. 39, ул. „Александър Стамболийски“ № 119 по плана на гр. Пазарджик, 

общ. Пазарджик, внесено с уведомление вх. № ПД-01-515/16.09.2020 г. 

 

 

с възложител: „КАРСКАТ“ 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): 

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда извършване на дейности по 

събиране и третиране на отработени керамични и метални катализатори около 100 тона 

годишно в рамките на съществуваща площадка, представляваща част от сграда, обособена 

за производствени и ремонтни дейности със застроена площ от 116 м2, находяща се в парцел 

I – завод Търговско обзавеждане, кв. 39, ул. „Александър Стамболийски“ № 119 по плана на 

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик. 

Отработените катализатори ще се събират и третират с търговска цел на 

предвидената площадка, на която ще се обособят зони за отделните дейности, оборудвани с 

необходимите машини и съоръжения, аспирационна система и персонал. 

На площадката ще се приемат и съхраняват следните видове отпадъци: 16 08 01 - 

отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или 

платина (с изключение на 16 08 07) и 16 08 03 - отработени катализатори, съдържащи 

преходни метали и съединения на преходни метали, които не са упоменати другаде. 

След като керамичните катализатори постъпят в помещението, същите ще се 

нарязват и раздробяват с помощта на хидравлична преса, като се отделя  керамичното тяло 

на катализатора от металния му корпус. Към хидравличната преса ще се монтира 
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аспирационна система (прахоуловител) за улавяне и недопускане на прахово замърсяване на 

площадката и извън нея. Керамичните тела ще се съхраняват в пластмасов контейнер, след 

което ще се смилат до фини частици чрез 2 специализирани мелници. 

Постъпилите метални катализатори ще се изчистват с плазмена машина и ще се 

поставят в специален биг-бег до предаването им на специализирани фирми. За извършване 

на тази манипулация на площадката ще се обособи специализиран отсег, който също ще е 

оборудван с аспирационна система (прахоуловител) за улавяне и недопускане на прахово 

замърсяване в помещението и извън него. 

Реализацията на ИП не налага изграждане на нова техническа инфраструктура. 

Имотът се намира в урбанизирана територия с промишлено предназначение и с 

изградена инфраструктура. Площадката е водоснабдена и присъединена към 

електроразпределителната мрежа, граничаща с първокласен път. 

Получените след преработката отпадъци от черни метали както и изчистените 

метални катализатори се предават на фирми, притежаващи разрешителни документи, 

съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

 Експлоатация на ИП не е свързана с формиране на производствени отпадъчни води. 

Необходимите количества вода за битови нужди ще са около 9 м3/мес. Формираните 

битово-фекални отпадъчни води ще се отвеждат в канализационната система на гр. 

Пазарджик. 

 Така заявеното 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. 

 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 от Закона за защитените 

територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0002069 „Рибарници 

Звъничево“, от която имота отстои на не по-малко от 1.21 км. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-515-(2)/07.10.2020 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община 

Пазарджик.  
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