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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. 67 от 23 август 2019 г.) 
 

 

   РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение (ИП): 

 „Изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на отпадъчни 

тонер касети“ в сграда с идентификатор 55155.508.537.1 по КККР на гр. Пазарджик, находяща 

се в имот с идентификатор 55155.508.537 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик 

 

с възложител:  „ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД 

 

 

 Приемаме представеното уведомление за цитираното по-горе инвестиционно 

предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, 

ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),  чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията 

и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и 

чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложение с предмета и 

целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС). 

 На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС 

Ви уведомяваме за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС):  
Съгласно представената информация от възложителя, предмет на инвестиционно 

предложение е изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на 

отпадъчни тонер касети. 

Общото количество отпадъци, което ще може да бъде третирано в инсталацията ще бъде 

до 9,1 тона на ден, или 3 000 тона на година. 

Отпадъците ще бъдат третирани в предварително изградено съоръжение. Доставчици ще 

бъдат фирми от цялата страна и извън нея. 

 

Предвижда се на площадката да се извършва сортиране на получените отпадъци, което да 

улесни последващото им рециклиране. 

При рециклирането на отпадъчните тонер касети, същите ще се разделят на съставни 

части, като ще се отделят метали, ценни метали, органични материали и тонер, чрез механични 

и физични методи. За рециклирането ще се използва следното технологично оборудване: 

1. Първа конвейерна лента; 

2. Първи шредер; 

3. Втора конвейерна лента; 
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4. Втори шредер; 

5. Трети затворен конвейер; 

6. Система за премахване на желязо 

7. Eddy-current сортираща система; 

8. Прахоуловител; 

9. Въздушен компресор; 

10. Оперативен кабинет. 

 На основание посочената технология, ще се извърши шредиране на тонер касетите 

посредством първи шредер, като големината на частиците ще са до 30-80 mm и при втори 

шредер до 20-50 mm. Шредираните частици, посредством затворен конвейер, ще отидат към 

сортираща система за разделяне на остатъците желязо, алуминий и пластмаса. Остатъчният 

тонер ще се отделя с помощта на прахоуловител, който е свързан чрез тръбопроводна система 

към всички съоръжения, от работата на които би могло да се отдели прахообразен материал. 

Прахообразният отпадък ще се улавя в контейнер за прах и ще се предава на специализирана 

фирма за преработка.  

Системата за рециклиране ще бъде напълно автоматизирана и ще се управлява с PLC 

управление за всяка част от инсталацията. PLC управлението дава възможност и за ръчно 

управление.  

ИП ще се реализира в имот с идентификатор 55155.508.537 по КККР на гр. Пазарджик с 

обща площ 5 852 кв. м. с трайно предназначение на територията - урбанизирана. Ще се 

използват 954 кв. м. от съществуваща промишлена сграда с идентификатор 55155.508.537.1, с 

обща застроена площ 1 651 кв. м. 

От приложената документация е видно, че за имот с идентификатор 55155.508.537 е 

отреден УПИ ХV-536, за произв. дейност в кв. 520, гр. Пазарджик, отреден за производствена 

дейност. 

Инвестиционното предложение не е свързано с извършване на строителни дейности и 

изграждане на нова техническа инфраструктура. Ще се използва наличното електроснабдяване.  

Дейностите, описани в ИП, ще се извършват от двама служители, заети на едносменен 

режим на работа, 8 часов работен ден, 5 дни в седмицата. 

Не се  предвижда изграждане на санитарно-битови помещения. Предвижда се използване 

на химически тоалетни, като почистването им ще бъде осигурено на абонаментен принцип. 

По време на строителството и експлоатацията ще се осигурява вода за питейни цели от 

общественото водоснабдяване. Не се очаква консумация на вода за цели различни от питейно-

битови. 

Не се очаква генериране на отпадъчни води от инсталацията за рециклиране на отпадъчни 

тонер касети, технологията не предвижда използване на вода по време на третирането на 

отпадъчни тонер касети. 

Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на обекта, ще се 

съхраняват и управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО). 

 Така заявено ИП попада в обхвата на т. 11, буква „б” от Приложение 2 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 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 

mailto:riewpz@riewpz.org


 гр.Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 3, ет. 4  
Тел: (+359) 34 401917, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org,, web: https://www.riewpz.org   

 

3 
 

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 0,94 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-01-458 (4)/03.08.2021 г. и наш вх. № ПД-01-207-

(10)/03.08.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021), ЗВ и 

подзаконовите актове към него при спазване на дадените в становището условия.  

Според представената информация (поземлен имот № 55155.508.537), мястото на 

реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „р. Селска и притоци и 

ГОК-Чакъша“ с код BG3МА700R156. Във водните тела има определени зони за защита на 

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

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

 ИП  не попада в границите на зона за защита на водите определена съгласно чл. 119а, 

ал. 1, т. 5от ЗВ, включена в раздел 3, точка 3.5.2. на ПУРБ на ИБР. 

ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2 и т. 4 

от ЗВ. 

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

Кватернер – Горнотракийска низина. 

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

от ЗВ. ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ 

на ИБР. 

Малка част от сграда с идентификатор 55155.508.537.1, в която 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 ЗВ за 

район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)  BG_APSFR_MA_07_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-01-207-(11)/13.08.2021 г. 

 Копие от указателното писмото до възложителя е изпратено до кмета на Община 

Пазарджик и до БДИБР-Пловдив. 
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