Приложение № 2 към чл. 6 от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016
г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019
г.)
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.
„ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД; бул.:204515619, адрес: гр.Смолян, бул. „България №1-з ,
ет. 2
2. Пълен пощенски адрес.
гр.Смолян, П.К. 4700, бул. „България №1-з , ет. 2
3. Телефон, факс и e-mail.
тел.: ******** ; e-mail: ********
4. Лице за контакти.
Росен Трифонов-мениджър, тел.: ********
, Тодор Гешев-еколог по договор, тел: *****
II. Резюме на инвестиционното предложение:
1. Характеристики на инвестиционното предложение:
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват,
оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;
Разширяване обхвата на дейността на фирма „Храбек България“ ЕООД на съществуваща
Площадка и превръщането й в „Площадка за разглобяване на елементи от подкормилната уредба и
за събиране, съхранение, сортиране на неопасни отпадъци от пластмаса и дейности ОЧЦМ.“,
находяща се в: гр. Пазарджик 4400, обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул.”Искра” №1, сграда с площ
950 кв. м., разположена в УПИ XVII-835, по регистрационен документ за дейности с отпадъци № 07РД-392-00 от 28.10.2019г. издаден от РИОСВ Пазарджик. Предвижда се добавяне на нова дейност
на съществуваща Площадка: „Площадка за разглобяване на елементи от подкормилната уредба
и за събиране, съхранение, сортиране на неопасни отпадъци от пластмаса“, която ще се състои
в приемане, сортиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали. Не се предвижда
изграждане на нова инфраструктура- ще се използва съществуваща такава. Халето е функциониращо
и работещо, като фирмата притежава регистрационен документ за дейности с отпадъци № 07-РД392-00 от 28.10.2019г. издаден от РИОСВ Пазарджик. Обекта е присъединен към
електроразпределителната мрежа на EVN България. Водоснабдяването на халето се осъществява от
съществуваща ВИК мрежа на гр. Пазарджик. Отпадъците ще се получават на база писмен договор
от юридически лица, като главно ще са от завода „Костал България Аутомотив“ ЕООД- гр.
Пазарджик. Новата дейност на площадката не предвижда процеси, при които е необходимо
ползването на вода за промишлени цели и съответно не е възможен контакт с води. Не се очаква
отделяне на вредни емисии по време на извършваната дейност. Не се предвижда използване на
разтворители и химично или физикохимично третиране на отпадъците от черни метали.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения;

Фирма „Храбек България“ ЕООД има разрешително за дейности за отпадъци 11-ДО-24503/13.03.2020г. издадено от РИОСВ Смолян с две площадки, а именно: Площадка 1 с
местонахождение: гр. Смолян, обл. Смолян, общ. Смолян, ул. „Тракия“ №2, с идентификатор
67653.923.32, с площ 540 кв.м. и Площадка № 2 с местонахождение гр. Смолян, обл. Смолян,
общ. Смолян, ул. „Коста Аврамиков“ № 53, УПИ № XXIII, кв. 130 по плана на гр. Смолян, сграда
67653.923.556.1 в имот с идентификатор 67653.923.556 с обща площ 885 кв.м, от която ще се
използват 530 кв.м. Фирма „ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД притежава още регистрационен
документ за дейности с отпадъци № 07-РД-392-00 от 28.10.2019г. издаден от РИОСВ Пазарджик.
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;
Не се налага използване на природни ресурси и тяхна експлоатация. Площадката е
съществуваща и функционираща.
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни
води;
Отпадъците, генерирани от разглобяване на елементи от подкормилната уредба и от събиране,
съхранение, сортиране, окрупняване на неопасни отпадъци от пластмаса и черни и цветни метали
ще са с код и наименование съгласно Наредба 2/2014 за класификация на отпадъците както
следва:
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 12

черни метали
цветни метали
пластмаса и каучук
други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на
отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11

Фирма „ Храбек България” ЕООД притежава утвърдени работни листове за тези отпадъци със
становище № УО-07-178-(1)/27.09.2019 на РИСВ Пазарджик. Те се предават за последващо
третиране на оторизирани фирми притежаващи необходимите документи за извършване на
дейности с отпадъци, съгласно чл.35 от ЗУО.
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;
Площадката е функционираща. Новите дейности с отпадъци на площадката няма да доведат
до замърсяване и дискомфорт на околната среда.
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното
предложение;
При реализиране инвестиционното намерение няма риск от големи аварии и/или бедствия.
Производствената сграда е съществуваща, функционираща и оборудвана и осигурява безопасни
условия на труд.
ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху
факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на
Закона за здравето.

Дейностите, които ще се извършват в обекта на ИП не предполагат върху факторите на
жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството.
Площадка с местонахождение Обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр.Пазарджик 4400, ул.”Искра”
№1, сграда с площ 950 кв. м., разположена в УПИ XVII-835. Площадката е съществуваща и
функционираща и няма да има строителни дейности.
3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на
съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към
ЗООС.
Ще се получават и отпадъци от юридически лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО с
код на дейност R-13, както и от юридически лица извършили класификация на отпадъка съгласно
Наредба 2/2014 за класификация на отпадъци, с кодове 12 01 05 и 16 01 22, като се добавят и
кодовете на отпадъци от ОЧЦМ - 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, главно от завода „КОСТАЛ
БЪЛГАРИЯ АУТОМОТИВ“ ЕООД- гр. Пазарджик.
Отпадък с код 16 01 22- Компоненти неупоменати другаде представляват частично разглобена
подкормилна уредба или цяла подкормилна уредба. Ще се извършва ръчно разглобяване и
сортиране на частично разглобена подкормилна уредба или на цяла подкормилна уредба, в
резултат на което ще се образуват отпадъци от платки, лентови кабели, кабели с конвектор,
отпадъци с детайли от черни метали, отпадъци с детайли от цветни метали и други отпадъци.
Получените отпадъци ще се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за тази
дейност.
Отпадък с код 12 01 05- Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси, който ще се получават на
площадката, ще се сортират ръчно според вида на пластмасата и ще се съхранява в октабини и
биг-бегове до предаването му на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за тази дейност.
Новата дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) предвижда да се приемат от
юридически лица, главно от завода „Костал България Аутомотив“ ЕООД, сортират и съхраняват
следните кодове отпадъци съгласно Наредба2/2014:
12 01 01- стърготини, стружки и изрезки от черни метали;
12 01 02- прах и частици от черни метали
12 01 03- стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
12 01 04- прах и частици от цветни метали
Отпадъците от ОЧЦМ ще се приемат и съхраняват, във вида, в които са получени. Ако се налага
и има смесване на отпадъци от черни метали с отпадъци цветни метали, ще се извърши ръчно
сортиране за разделянето им. Ако не се налага сортиране на отпадъците от ОЧЦМ, те ще се
съхраняват във вида на получаването им до предаването на лица, притежаващи документ по
чл. 35 от ЗУО за рециклиране на отпадъци от ОЧЦМ.Няма да се извършва друго третиране на
отпадъци от ОЧЦМ.

Работната програма предвижда се да се получават, съхраняват и третират следните кодове за
дейности за ОЧЦМ съгласно Наредба 2/2014 за класификация на отпадъците получени от
юридически лица :

Код

Наименование

Дейности,кодове

Количест
во

Произход

(тон./год.
)
1

2

3

4

5

12 01 01

стърготини,
стружки и изрезки
от черни метали

R12 – Размяна на отпадъците
за оползотворяване по който и
да е от методите с кодове R1R11 (сортиране)

150

От юридически
лица

R13 – Съхраняване до
извършване на която и да е от
операциите по
оползотворяване от R1 до
R12;/;
12 01 02

прах и частици от
черни метали

R13 – Съхраняване до
извършване на която и да е от
операциите по
оползотворяване от R1 до
R12;/;

50

От юридически
лица

12 01 03

стърготини,
стружки и изрезки
от цветни метали

R12 – Размяна на отпадъците
за оползотворяване по който и
да е от методите с кодове R1R11 (сортиране)

150

От юридически
лица

50

От юридически
лица

R13 – Съхраняване до
извършване на която и да е от
операциите по
оползотворяване от R1 до
R12;/;
12 01 04

прах и частици от
цветни метали

R13 – Съхраняване до
извършване на която и да е от
операциите по
оползотворяване от R1 до
R12;/;

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Площадката е съществуваща и функционираща и не се налага промяна или нова инфраструктура.
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване
Площадката е съществуваща и функционираща и не се налага строителство.
6. Предлагани методи за строителство.
Инвестиционно предложение не предвижда строителни работи.
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Инвестиционното предложение предвижда използването на съществуваща площадка
„Площадка за разглобяване на елементи от подкормилната уредба и за събиране, съхранение,
сортиране на неопасни отпадъци от пластмаса” и превръщането й в „Площадка за разглобяване
на елементи от подкормилната уредба и за събиране, съхранение, сортиране на неопасни
отпадъци от пластмаса и дейности ОЧЦМ”
8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение,
даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както
и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко
разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла
на Закона защитени територии. ИП не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона
за биологичното разнообразие. Най-близката разположена защитена зона е „ BG0000578 Река
Марица“ за опазване на дивите птици обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на министъра
на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010).Към документацията са приложени скици, даващи
информация за физическите, природните и антропогенните характеристики на района.
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на
инвестиционното предложение.
Съществуващо производствено хале е собственост на фирма „Ико Стил” ЕООД. Фирма
„Храбек България“ ЕООД експлоатира площадката въз основа на договор за наем.
10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони,
санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в обхвата на санитарно
охранителни зони около водоизточници, не засяга съоръжения за питейно-битово водоснабдяване
и не се намира около водоизточници на минерални води. Площадката е функционираща.

Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените
територии
Имотът не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие. Най-близката разположена защитена зона е „ BG0000578 Река Марица“ за опазване
на дивите местообитания обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 50/2010), площадката е на около 2 км. отстояние от нея, поради което не
се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху
предмета на опазване в защитената зона.
От изложеното по-горе може да се направи извода, че новите дейности с отпадъци в
границите на имота не се очаква да окажат отрицателно въздействие върху елементите на
Националната екологична мрежа
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно
строителство).
Не се очаква строителство.Съществуващата инфраструктура на площадката напълно ще
задоволи нуждите за новите дейности с отпадъци на площадката.
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
За реализацията на инвестиционното предложение е необходимо издаване на:
 Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС от Директора на
РИОСВ-Пазарджик.
 Изменение на съществуващ и действащ регистрационен документ за дейности с
отпадъци № 07- РД-392-00 от 28.10.2019г. издаден от РИОСВ Пазарджик и издаване
на решение за дейности с отпадъци.
III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже
отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските
райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и поконкретно:
1. съществуващо и одобрено земеползване;
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение се намира в гр.
Пазарджик. Същият представлява урбанизирана територия. ИП няма да засегне в негативен
аспект жителите на гр. Пазарджик и съседните населени места.
2. мочурища, крайречни области, речни устия;
Имота на ул. „Искра“ № 1, гр. Пазарджик не попада в мочурища, крайречни области и речни
устия, поради което не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху тези
водни обекти и свързаните с тях влажни зони.
3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Имотът, предмет на инвестиционното предложение се намира в най-западната част на
Горнотракийската низина и не засяга крайбрежни зони и морска среда.
4. планински и горски райони;
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение се намира в гр.
Пазарджик. Същият представлява урбанизирана територия. В границите му липсва дървесна
растителност, представляваща гора по смисъла на Закона за горите и не засяга планински и
гористи местности
5. защитени със закон територии;
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени
територии по смисъла на Закона за защитените територии или в други защитени със закон
територии.
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
Имотът не засяга елементи от Националната екологична мрежа. Най-близката разположена
защитена зона е „ BG0000578 Река Марица“ за опазване на дивите местообитания обявена със
Заповед № РД-531/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010).
Имотът се намира на разстояние приблизително 2 км от границите й, поради което не се очаква
реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на
опазване в защитената зона.
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
Ландшафтът в района на инвестиционното предложение е индустриална зона и редица
свързани с това съпътстващи дейности на местното население. В границите на имота и в близост
до него липсват обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на
здравна защита.
Засегнатата от инвестиционното предложение територия и района около нея не представлява
обект със специфичен санитарен статут или подлежаща на здравна защита
IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като
се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на
реализацията на инвестиционното предложение:
1.
Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи,
културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта,
климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените
територии.
Инвестиционното предложение предвижда добавяне на нови дейности с отпадъци на
съществуваща и функционираща площадка. Характерът на инвестиционното предложение не
предполага отрицателно въздействие върху населението на гр. Пазарджик и близките населени
места и здравето на хората.
При реализация на инвестиционното предложение не се очаква извършване на строителство.
Не се очаква негативно въздействие върху атмосферния въздух.

Използваните водни количества ще бъдат само за питейни нужди на персонала, поради липса
на производствени дейности с необходимост от производствена вода и няма да окажат влияние
върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми.
Не се очаква отрицателно въздействие върху водните екосистеми вследствие експлоатацията
на инвестиционното предложение, технологичните процеси на площадката ще бъдат механични.
Територията на имота, в което ще се извършва ИП е урбанизирана и застроена и не е свързана
с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.
Имотът не попада в границите на защитена зона „ BG0000578 Река Марица“ за опазване на дивите
местообитания, както е на достатъчно отстояние от реката, поради което не се очаква
реализацията на инвестиционното предложение да окаженегативно влияние върху предмета на
опазване в защитената зона.
2.

Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,
включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Имотът представляват урбанизирана територия.
Имотът не попада в границите на защитени зони. Най-близката разположена защитена зона е „
BG0000578 Река Марица“ за опазване на дивите местообитания обявена със Заповед № РД531/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010). Имотът се намира на
достатъчно разстояние от границите й, поради което не се очаква реализацията на
инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в
защитената зона. Следователно не се очаква отрицателно въздействие върху елементите на
Националната екологична мрежа от реализацията на инвестиционното предложение.
3.

Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

При спазване на необходимите изисквания, риск от аварии, бедствия и инциденти в околната
среда няма да има.Технологичните процеси на площадката са механични.
4.

Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и
отрицателно).

При спазване на законовите изисквания и мерки, експлоатацията на обекта не се очаква да окаже
отрицателно въздействието върху компонентите на околната среда. Генерираните отпадъци ще
се третират съгласно изискванията на ЗУО, поради което не се очаква да окажат отрицателно
въздействие върху компонентите на околната среда. Като цяло въздействието от експлоатацията
на обекта може да се оцени предварително като незначително, без кумулативно действие и
локално в само района на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение.
5.
Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район;
засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно
селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).
Инвестиционното предложение ще се реализира в гр. Пазарджик. Същото има изцяло
положителен ефект – ще се подпомогне социално и икономическото развитие на района и ще се
насърчи устойчивото му развитие с отваряне на нови работни места.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне в негативен аспект жителите на
града и съседните населени места.
6.

Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

При изпълнение на изискванията на екологичното законодателство реализацията на
инвестиционното предложение няма да повлияе отрицателно върху компонентите на околната
среда. Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе върху качеството и
регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района
няма вероятност да бъдат подложени на интензивни и комплексни въздействия, предизвикващи
наднорменото им замърсяване.
7.

Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта
на въздействието.

Инвестиционното предложение не предполага въздействие.Площадката е работеща.
8.

Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения.

Фирма „Храбек България“ ЕООД има разрешително за дейности за отпадъци 11-ДО-24503/13.03.2020г. издадено от РИОСВ Смолян с две площадки, а именно: Площадка 1 с
местонахождение:гр. Смолян, обл. Смолян, общ. Смолян, ул. „Тракия“ №2, с идентификатор
67653.923.32, с площ 540 кв.м. и Площадка № 2 с местонахождение гр. Смолян, обл. Смолян,
общ. Смолян, ул. „Коста Аврамиков“ № 53, УПИ № XXIII, кв. 130 по плана на гр. Смолян, сграда
67653.923.556.1 в имот с идентификатор 67653.923.556 с обща площ 885 кв.м, от която ще се
използват 530 кв.м. Фирма „ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД притежава още регистрационен
документ за дейности с отпадъци № 07-РД-392-00 от 28.10.2019г. издаден от РИОСВ Пазарджик.
9.

Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Площадката е функционираща и не се предполага въздействие.
10.

Трансграничен характер на въздействието.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, не се очакват
трансгранични въздействия по време на извършваната дейност от фирмата.
11.

Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение,
свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на
предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда
и човешкото здраве.

Не се предполага отрицателно въздействие с реализиране на инвестиционното предложение.
Площадката е функционираща и одобрена от РИОСВ Пазарджик.
ИП не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху човешкото здраве.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.
В съответствие с изискванията на чл. 4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на
ОВОС, едновременно с уведомяването на РИОСВ – Пазарджик възложителят ще е информирал

писмено и засегнатата общественост.До настоящият момент не са постъпили писмени или устни
възражения относно инвестиционното предложение

