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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: 

 „Разширяване обхвата на дейността на инсталация за предварително третиране на 

отпадъци, находяща се на площадка за извършване на дейности с отпадъци“ в УПИ I-344,305 

– за производствена и складова дейност, м. „Каменлив път“ по КККР на гр. Ветрен, общ. 

Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-384/12.08.2021 г., внесено с 

уведомление вх. № ПД-01-384/12.08.2021 г. и доп. внесена информация от 20.09.2021 г.; 

13.10.2021 г. и 15.10.2021 г.  
 

 

с възложител: „НИМ БАТ“ 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 разширение на дейността 

на инсталация за предварително третиране на отпадъци, находяща се в УПИ I-344,305 – за 

производствена и складова дейност, м. „Каменлив път“ по КККР на гр. Ветрен, общ. 

Септември, обл. Пазарджик. Инсталацията е за третиране на негодни за употреба батерии и 

акумулатори и е включена в решение № 07-РД-363-02 от 19.07.2019 г. на директора на 

РИОСВ-Пазарджик. За площадката са издадени решения № ПК-43-ПР/2016 г. и № ПК-15-

ПР/2020 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, с характер „да не се извършва ОВОС”. 

 Предмет на ИП е добавяне на нови металсъдържащи отпадъци, в т. ч. кабели /с код 

17 04 11 и 20 01 40 съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците/ към 

съществуващата инсталация, с които ще се извършват дейности по предварително третиране - 
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шредиране /в съоръжение - ножова мелница с максимален капацитет на нарязване 1,8 т на 

денонощие или 500 т. на година/ и сепариране на образуваните фракции.  

 Предварителното третиране на метал съдържащите отпадъци, включително кабели 

ще се извършва при контролиран процес, като за целта отпадъците ще преминават 

последователно през следните операции: 

1. След като отпадъците бъдат сортирани се насочват към инсталацията за 

предварително третиране и с цел последващо оптимално сепариране на образуваните фракции 

се подлагат на шредиране/нарязване чрез ножов механизъм на парченца с големина до 1 см. 

2. Шредираният/нарязан отпадък се отвежда към транспортна лента, оборудвана с 

феро-магнитен сепаратор. Поради достатъчно малкия размер на нарязаните парченца, при 

преминаването по лентата, с помощта на феро-магнитния сепаратор от отпадъчния поток се 

отделя фракцията, съдържаща метали с феро-магнитни свойства. 

3. Остатъкът от транспортната лента постъпва в гравитационен сепаратор, в който 

на база относително тегло на останалите материали се отделя фракция, съдържаща цветни 

метали. Металите са много по-плътни от останалите отпадъци (каучука и пластмасата), което 

позволява да бъдат сепарирани. 

 Общият капацитет на инсталацията за предварително третиране на отпадъци ще 

бъде: 

- 500 тона/год. за предварително третиране на НУБА; 

- 500 тона/год. за предварително третиране на металсъдържащи отпадъци, вкл. 

кабели. 

 Всички дейности по шредиране/нарязване и сепариране се извършват в инсталацията 

напълно автоматизирано без да напускат съоръжението до момента, в който всяка една от 

фракциите е отделена и може да постъпи за съхраняване в биг бегове и/или съдове, 

предназначени за тази цел. Всички биг бегове и/или съдове ще са позиционирани на 

конкретни места за всеки отпадък, обозначени със съответния код на отпадъка.  

 Инсталацията е изградена на специално закрито място на площадката, което е покрито 

с непропускливо и корозивноустойчиво покритие, за да се предотврати замърсяване на 

околната среда и не се изисква монтаж върху фундаменти на земната основа. 

 Реализацията на ИП не налага изграждане не нова техническа инфраструктура. На 

площадката е изградена подходяща инфраструктура, която отговаря на всички необходими 

условия за извършване на дейността на дружеството. Площадката се охранява от денонощна 

охрана и видеонаблюдение. 

 По време на експлоатацията на ИП се предвижда осигуряване на вода за питейни 

цели, чрез общественото водоснабдяване. Не се предвижда използването на вода за цели 

различни от питейно-битови, респективно не се очаква формиране на производствени 

отпадъчни води. 

 От дейността ще се образуват отпадъци с код 19 10 01,19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 19 

12 04, които ще се съхраняват на конкретни места за всеки вид отпадък, обозначени със 

съответния код, след което ще се предават на специализирани фирми, притежаващи 

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

           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 
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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 на Закона за защитените територии. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0000304 „Голак“, от която имота отстои на не 

по-малко от 2.69 км.  

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-384-(6)/04.11.2021 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община 

Септември и Кметство Ветрен. 
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