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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: 

„Обособяване на нова площадка (Площадка № 3) за временно съхраняване и 

рециклиране на пластмасови отпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

55155.508.405, УПИ № XIX-405, кв. 18  с административен адрес: ул. „Мильо войвода“ № 

18, Индустриална зона по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, 

внесено с уведомление вх. № ПД-01-629/01.12.2020 г. и доп. внесена информация от 

21.12.2020 г.  

 

 

 с възложител: „ПЛАСТTРЕЙД“ 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): 

 Предмет на настоящото инвестиционно предложение е обособяване на нова 

площадка  (Площадка  № 3) за временно съхраняване и рециклиране на пластмасови 

отпадъци“ в ПИ с идентификатор 55155.508.405, УПИ № XIX-405, кв. 18, ул. „Мильо 

войвода“ № 18, Индустриална зона по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик. 

 Предвижда се преместване на съществуващото съоръжение за рециклиране на 

пластмасови отпадъци – екструдер от Площадка № 2, находяща се югозападната част на ПИ 

с идентификатор 55155.508.407, УПИ № I-407, ул. „Мильо войвода“ № 18, общ. Пазарджик 

на предвижданата за целта Площадка № 3, разположена на площ от 330 м2 в ПИ с 

идентификатор 55155.508.405, УПИ № XIX-405, с обща площ  на имота 2 958 м2. 
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 На новата площадката ще се извършва временно съхранение на предварително 

третирани пластмасови неопасни отпадъци (мленки) до влагането им в съоръжението за 

рециклиране на пластмасови отпадъци – екструдер. 

Екструдерът представлява термонагреваем шнек, който загрява пластмасата 

(постъпваща във вид на мленки) до температура 200о С. Получената стопилка излиза под 

формата на спагети през формообразуваща глава, които се нарязват в гранулатори и се 

получава готовия продукт - пластмасов гранулат. Капацитетът на екструдера е 11тона/час 

(28 000 тона/год.).  

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда увеличаване на 

рециклираните количества отпадъци от пластмаси до запълване на капацитета на 

монтирания екструдер (28 000 тона/год.). 

Към настоящия на Площадка № 2 в ПИ с идентификатор 55155.508.407, УПИ № I-

407 с площ 700 м2 се извършват следните разрешени дейности, без рециклиране: 

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 – код R13 и дейности по предварително третиране R12 - сортиране, 

раздробяване/смилане, пране и центрофугиране на отпадъци от пластмаси: 

Сортиране – извършва се в ръчно на лентов транспортьор до дробилката, без 

специализирана сортировъчна инсталация. 

Смилане  

- Мелница за пластмаса S 520/1 350; 

- Мелница за пластмаса М 800/1 200; 

В двете съоръжения се извършва раздробяване и смилане на пластмасовите отпадъци 

преди последващо измиване. Годишният капацитет на монтираните мелници за третиране 

на неопасни пластмасови отпадъци е 2 500 кг/час В издаденото разрешение капацитетът е 1 

800 кг/час. 

Съгласно представената информация в уведомление за ИП, капацитетът от 1 800 

кг/час се променя на 2 500 кг/час. 

Измиване (пране) и центрофугиране 

Измиването се извършва във вана за флотация. При измиването не се използват 

химически вещества, а само вода. Центрофугирането се извършва в центрофуга. 

Отпадъчните води се третират в утаители, заедно с отпадъчните води от площадката на 

„ПМБ Индъстрис“ ООД и след това постъпват в градската канализация, въз основа на 

сключен договор. Капацитетът е 2 500 кг/час. 

 Реализацията на ИП  не е  свързана с изграждане на нова техническа 

инфраструктура. 

 Предвижданата дейност се свежда до временно съхраняване на приетите 

предварително третирани неопасни пластмасови отпадъци и влагането им в съоръжението 

за рециклиране  – екструдер, като не се предвижда генериране на други отпадъци.  

Отпадъчните води се третират в утаители, заедно с отпадъчните води от площадката 

на „ПМБ Индъстрис“ ООД и след това постъпват в градската канализация, въз основа на 

сключен договор. 

Настоящето ИП предвижда монтиране на инсталация (екструдер) за оползотворяване 

(рециклиране) на отпадъци от пластмаса. Ще се извършва дейност 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  и  R 13 -  Съхраняване на 

отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на 
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временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им от 

Приложение №2 към §1, т.13 от ДР на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).  

 В тази връзка заявеното 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):3 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за 

биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изм.) 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. и посл. изм.). 

Площадката, предмет на ИП – имот с идентификатор 55155.508.405 по КККР на гр. 

Пазарджик, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е 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.), от която 

отстои на не по-малко от 0.54 km. 

 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-01-1008(3)/06.01.2021 г. и наш вх. № ПД-01-

629-(8)/06.01.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на 

целите на околната среда и добро състояние на водите при спазване на посочените в 

становището условия. 

Съгласно представената информация (скица на сграда с идентификатор 

55155.508.405.9), ИП попада в границите на две повърхностни тела. 

Повърхностно водно „Река Марица от р. Тополница до вливане на р. Въча и 

ГОК-9 и ГОК II“ с код BG3MA700R143. Във водните тела има определени зони за защита 

на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в 

чувствителна зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.2 от ПУРБ на ИБР. 

Повърхностно водно тяло „Река Селска и притоци и ГОК Чакъша“ с код 

BG3MA700R156. Във водните тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, 

ал. 1, т. 3б от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в чувствителна зона за защита 

на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.2 от ПУРБ на ИБР. 

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 – Порови води в 

Кватернер – Горнотракийска низина. 

В подземните тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3б 

от Закона за водите (ЗВ). ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 

3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. 
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ИП не попада и не граничи с пояси на санитарно-охранителна зона (СОЗ) и в неговия 

обсег няма водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. 

Имотът, в който се предвижда да се осъществи ИП, попада в зоните, които могат да 

бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите 

съгласно чл. 146е (1), точки 1 и 2 от Закона за заводите за район със значителен 

потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_MA_Марица – Пазарджик, от 

определените в ПУРН на ИБР 2016-2021 РЗПРН.  

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-629-(9)/12.01.2021 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Пазарджик и БД ИБР – Пловдив. 
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