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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. 3 от 5.01.2018 г., в сила 

от 9.01.2018 г., изм. и доп. бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г., изм. и доп. 

ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП): 

„Събиране и третиране на отработени катализатори“ на площадка в ПИ с идентификатор 

551.55.12.156 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „АУС-Р“ 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/(ДВ 

бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 

22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., 

изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 

от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 

Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. 

бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 16 Октомври 

2019г. изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. 

бр.54 от 16 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 1 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 

2021г.) и чл. 4, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. 

изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 12 от 12 февруари 2016 г., 

изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 

от 12 Април 2019г., 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 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., 
изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).  

 

Във връзка с това 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 събиране и третиране на отработени 

катализатори, на площадка със застроена площ от 45 м2, която е част от сграда с идентификатор 

55155.12.156.3 (едноетажна сграда със застроена площ от 220 м2), находяща се в ПИ с 
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идентификатор 551.55.12.156 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. 

Имотът е урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ и с площ 

от 4651 м2. 

В зоната за приемане на отпадъци ще се извършва оглед на приетите катализатори. След 

като керамичните катализатори постъпят в помещението, ще се нарязват и раздробяват с 

помощта на хидравлична преса,  при което ще се отделя керамичното тяло на катализатора и 

металният му корпус. Към пресата ще се монтира аспирационна система (прахоуловител) за 

улавяне и недопускане на прахово замърсяване на площадката и извън нея. Керамичните тела 

ще се съхраняват в контейнер, ще се смилат до фини частици чрез специализирана мелница. 

Получената прахообразна продукция ще се съхранява в биг-бегове до предаването ѝ (продажба) 

за по-нататъшно оползотворяване. 

Металните катализатори, постъпващи в помещението ще се почистват и изрязват с резаци. 

Рязането ще се извършва с ръчни инструменти – ъглошлайф или резаци. Отработените 

катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходни метали, които не са 

упоменати другаде ще се поставят в биг-бегове до предаването на специализирани фирми за 

последващо оползотворяване. 

Получените след преработката на отработените катализатори, отпадъци от черни и цветни 

метали, както и почистените метални катализатори ще се предават на фирми, притежаващи 

разрешение за дейности с отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на  отпадъци.   

Капацитетът на площадката по събиране, съхраняване и третиране на отработени 

керамични  и метални  катализатори е 20 т/год.  

На площадката ще се обособят следните функционални зони: 

 - зона за приемане на отработени катализатори с контролно-пропусквателен пункт; 

 - основна зона - за нарязване и раздробяване на катализаторите; 

- складова зона за съхранение на  керамичните и метални катализатори в биг-бегове;  

- товаро-разтоварна зона; 

- обслужваща (административно - битова) зона. 

Площадката е оградена, с обособена входно-изходна зона, съществуващ обслужващ път 

и офис. Предвижда се да се осигури видеонаблюдение. 

Обектът е с изградена техническа инфраструктура. Електрозахранването на имота е от 

съществуващата електропреносна мрежа. Водоснабдяването с вода за питейно-битови нужди е 

от водопроводната мрежа на гр. Пазарджик. Вода за производствени нужди няма да се 

използва. Отпадъчните води, генерирани от жизнената дейност на персонала и клиентите, ще се 

отвеждат в съществуващата канализационна мрежа на гр. Пазарджик. 

Настоящото ИП предвижда дейности по третиране на отпадъци, обозначени код  R13 - 

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 и  с код  R12- размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове 

R1- R11 (рязане, раздробяване, смилане, почистване) от Приложение №2 към §1, т.13 от ДР на 

ЗУО  

Във връзка с гореизложеното ИП попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, буква 

„д“ 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): 

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. 

106 от 15 Декември 2021 г.). 
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Съгласно наличните в РИОСВ-Пазарджик и картни и GIS данни, имотът предмет на ИП 

е определен за Предимно производствена (Пп) зона по действащия ОУП на Община 

Пазарджик. 

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 BG0000578 „Река Марица“, от която ИП отстои на не по-малко 

от 2.55 км. 

 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-290-(3)/06.06.2022 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено за сведение до Община 

Пазарджик 
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