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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: 

„Извършване на нови дейности по третиране на отпадъци на съществуваща площадка 

за дейности с отпадъци“ в поземлен УПИ II-28, ПИ № 000028, м. „Горни лозя“ в землището на 

с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-

201/05.04.2021 г.  
 

 

с възложител:  „ДИАМАНТ МЕТЪЛС – 74“ 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 инвестиционното предложение е добавяне на нови дейности по третиране 

на (разделяне, шредиране, електростатична сепарация, разделяне на компоненти) на неопасни 

отпадъци от кабели, метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО) и компоненти от ИУЕЕО в две машини за разделяне/белене на кабели и нарязването 

им на размер. 

 Дейностите ще се извършват в рамките на съществуваща площадка за третиране на 

отпадъци в ПИ № 000028, УПИ II-28, м. „Горни лозя“ в землището на с. Говедаре, общ. 

Пазарджик, обл. Пазарджик, за която е издадено решение за преценяване на необходимостта 

от извършване ОВОС № ПК-31-ПР/2013 г. и разрешение за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци на директора на РИОСВ-Пазарджик. 

 Предвижда се извършване на следните дейности по предварително третиране на 

разрешени за събиране и съхраняване на действаща площадка отпадъци:  

- Разглобяване на ИУЕЕО, което не притежава опасни свойства/не съдържа опасни 

компоненти. 
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- Разделяне/ белене и нарязване на кабели от ИУЕЕО, от ИУМПС и др. кабели. 

         Технология за разглобяване на ИУЕЕО 

 Операциите по разглобяване ще стават ръчно и ще се извършват по начин, 

предотвратяващ увреждане на отделените компоненти от ИУЕЕО. Ще се извършва на 

обособено място, под навес и с непропусклива повърхност.  Тази зона вече е устроена във 

връзка с изискванията за събиране и съхраняване на ИУЕЕО, което е предмет на издаденото 

разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

 Ще се монтират две машина за разделяне/ белене на кабели и нарязването им на 

определен размер: 

- Меден гранулатор – това е машина за преработка на всякакви видове стандартни 

кабели и проводници, включително автомобилни, силови, комуникационни, кабели от 

електрическо и електронно оборудване, както и на некласифицирани кабели, които не могат 

да бъдат обработени в машини за предварително сваляне (обелване) на изолацията. 

 Обработват се кабели с напречно сечение от 0,1 до 30 мм в диаметър. Капацитетът на 

машината е  200-300 кг/час.       

 Принцип на работа на машината за рециклиране на скрап от меден кабел: Суровина 

(скрап медна тел) - Раздробяване - Събиране на прах – Разделяне 

- Машина за обелване на изолацията – в нея ще се обработват кабели с напречно 

сечение от 1,5 до 120 мм в диаметър. Извършва се оголване на кабела и разделяне на метала от 

пластмасата или каучука чрез механично белене. Капацитет на машината – 3 - 3,6 т/час. Това е 

машина за предварителна обработка. 

 За осъществяването на новите дейности по предварително третиране на неопасни 

отпадъци ще се използват наличните сгради, инфраструктура, настилки и съоръжения.               

             Площадката е оградена, с обособена входно – изходна зона, кантар и офис.   Работната 

зона е с непропусклива бетонова настилка, снабдена с навеси с оглед непроникване на 

дъждовни води. Изградено е и се поддържа локално пречиствателно съоръжение – 

каломаслоуловител. Наличната инфраструктура е в отлично състояние и достатъчна за 

покриване на минималните технически изисквания за осъществяване на  дейността, 

предвидена с инвестиционното предложение.  

             Осигурено е електроснабдяване, което става чрез съществуващата 

електроразпределителна мрежа на територията на община Пазарджик.             

             Обектът е водоснабден с питейна вода от водопроводната мрежа на община 

Пазарджик. Не се предвижда изграждане на сондажи за черпене на подземни води. Вода за 

производствени нужди няма да се използва. Не се предвижда заустване във водоприемник. 

           Не се налага строителство, реконструкция или разширение на пътната и ВиК мрежи, 

електроснабдяването и др.             

 Не се очаква образуване и отделяне на отпадъчни газови емисии и неприятни миризми.  

            От дейността ще се образуват неопасни отпадъци, които ще се класифицират по реда на 

Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците.                       

 Така заявено инвестиционното предложение представлява разширение по смисъла на 

чл. 93, ал. 1, т. 2, което самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, буква „д“ 

на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 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 
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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 BG0000578 „Река Марица“, от която имота отстои 

на не по-малко от 2.08 км.  

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-201-(3)/20.04.2021 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пазарджик 

и Кметство Говедаре. 
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