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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: 

„Екологично производство на обувни изделия и устойчива мода – реконструкция и 

преустройство на съществуващи производствени, складови и битово-административни сгради 

на фирма „Ингилиз Груп“ ЕООД в ПИ с идентификатор 56277.501.551, УПИ I-безвредна 

промишленост, кв. 84 по действащ регулационен план на гр. Пещера, общ. Пещера  и 

„Паркинг за служители и работници“ в ПИ с идентификатор 56277.501.122, УПИ IX, кв. 76 по 

действащ регулационен план на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено с 

уведомление с вх. № ПД-01-86/04.02.2021 г. и доп. внесена информация от 12.03.2021 г. и 

31.03.2021 г. 

 

с възложител: „ИНГИЛИЗ ГРУП“ 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): 

 Съгласно представената информация, с настоящото инвестиционното предложение се 

предвижда, в рамките на съществуваща производствена площадка в гр. Пещера, бивш завод 

„Механика“ АД, УПИ I – безвредна промишленост, да се извърши поетапно въвеждане в 

експлоатация на следното обувно производство: 

Първи етап – въвеждане в експлоатация на: 

 Цех за производство на заготовки на калъпи  

 Цех за производство на калъпи; 

Втори етап – въвеждане в експлоатация на: 

 Цех за производство на заготовки  за табани, Цех за производство на табани,  

 Цех за производство на ходила,  
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 Цех (център) за разкрояване, които ще съчетават всички дейности по 

разкрояване на табани, ходила и кожи. На същия етап ще бъде въведен в 

експлоатация и целият отдел производство на обувни изделия. 

 Площадката, предмет на ИП, се намира в гр. Пещера на ул, „Д-р Петър Цикалов“ № 10, 

на която е бил ситуиран бивш завод „Механика“ АД, поради което за осъществяване на ИП не 

се налага изграждане на нова техническа инфраструктура и за целта ще се ползва 

съществуващата такава. 

 Производството на обувки не е свързано с използване на промишлени води. При 

експлоатацията на обекта ще се формират битово-фекални води, които ще се заустват в 

градската канализация. 

От представената допълнителна информация е видно, че от дейността на дружеството 

ще се образуват рециклируеми отпадъци от пластмаса /полиетилен/ в годишно количество от 

103 тона.  

При технологичния процес на производство на обувки ще се образуват следните 

отпадъци от пластмаса: 

- отпадък от полиетиленови стърготини /шума/- от дейността по грубо и фино фрезоване; 

- бракувани заготовки от калъпи, които ще се сепарират ръчно и впоследствие ще се 

отвеждат в цех за заготовка за производство на калъпи. 

Преработката на отпадъците включва следните технологични процеси: 

1. Отпадъкът, представляващ „шума“ постъпва в агромел-машина, където се смила и 

гранулира /вследствие на високите обороти става частично затопяване на мленките, при което 

материалът се гранулира/. Получените гранули се смесват със свеж материал и се подават към 

машината за шприцване на заготовки за калъпи.  

2. Преработката на бракувани калъпи включва: 

- разглобяване на стари калъпи – машинно изваждане на втулки, на щифтове, 

пирони; 

- смилане на калъпите на шредер; 

- складиране на смления материал в бункер; 

- придвижване на смления материал към устройствата за подаване /шнек/ към 

машината за отливане на блокчета. 

Извършен е анализ на отпадъците, които се очаква да бъдат генерирани – видове и 

начин на третиране. 

 ИП предвижда извършване на дейности по третиране /смилане, разглобяване, смесване, 

рециклиране в агромел-машина и шприцване в машина за производство на калъпи за обувки/ 

на неопасни отпадъци от пластмаса. 

 Във връзка с изложеното, 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): 

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

разнообразие (ЗБР) 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.). 

Имотите, предмет на ИП, НЕ ПОПАДАТ в границите на защитени зони от мрежата 

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

територии. Намират се в близост до защитена зона защитена зона BG0001030 „Родопи-

Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в 
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списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ, бр.85 

/2007 г.) и актуализирана с Решение № 811/16 ноември 2010 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 

96/7.12.2010 г.), от която отстоят на не по-малко от 2,91 km. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-86-(5)/15.04.2021 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пещера. 
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