
Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС 

(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 05.01.2018 г.) 

 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 
 

I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, търговско 

наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.  

ПЛАСТТРЕИД“ ЕООД, ЕИК 125549399, със седалище и адрес на управлението гр. Пазарджик, 

ул. „Мильо Войвода” № 18 

  

2. Пълен пощенски адрес.  

4400, област Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода” № 18 

 

3. Телефон, факс и e-mail.  

тел. 034/441936, факс: 034/441846, plasttrade@abv.bg 

 

4. Лице за контакти. 

 

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;  

Стартиране на дейност R3 - Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са 

използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична 

трансформация на съществуваща площадка на Пласттрейд ЕООД. 

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

предложения;  

На площадката се извършват следните операции с отпадъци: 

R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11; 

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с 

изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им. 

На площадката е разположена линия за мелене и пране, която включва следните съоръжения: 

шредер S520/1350, мелница М800/1200 и вана за флотация. Линията е с капацитет 1800 кг/час.  

На площадката се приемат, съхраняват и третират отпадъци със следните кодове  

19 12 04 – Пластмаса и каучук до 12 хил. т/год.  

15 01 02 – Пластмасови опаковки – 3 хил. т/год. 



Настоящото инвестиционно намерение е за добавяне на дейност R3 -

Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, 

включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация – гранулиране 

на предварително третираните на площадката отпадъци, както и на предварително третирани 

отпадъци от други фирми. За целта ще се инсталира екструдер, който представлява 

термонагреваем шнек, който загрява пластмасата до температура 2000С. Получената стопилка 

излиза под формата на спагети през формообразуващата глава, които се нарязват със специални 

гранулатори и се получава готовия продукт - пластмасов гранулат, който е готов за повторно 

използване. Капацитета на екструдера е 11т/час. 

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;  

Няма 

 

г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;  

Повреме на монтажа се очаква да се генерират отпадъци от желязо, както и строителни 

отпадъци. Всички те ще бъдат предадени на фирми, които притежават съответното 

разрешително.  

 

След изпълнението на настоящото инвестиционно предложение няма да се генерират директно 

отпадъци от рециклирането.  

Като цяло от производстената дейност (предварително третиране на отпадъци – съществуваща 

дейност и рециклиране) ще се генерират 15 01 04 – метални опаковки (тел от балите с 

пластмасови отпадъци, които постъпват на площадката) и смесени битови отпадъци. 

 

Генерираните отпадъчни води от процеса ще се третират съвместно с отпадъчните води от 

останалата част на площадката, на която са разположени инсталациите на ПМБ Индъстрис ООД 

. Приложен е договор за третирането, между двете фирми. От своя страна ПМБ ИндъстрисООД 

имат сключен договор с ВиК Пазарджик. 

  

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;  

Не се очаква промяна във въздействието върху околната среда, тъй като дейността ще се 

извършва на съществуваща вече площадка. 

 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение;  

Няма риск от големи аварии, тъй като при процеса не се използват химични вещества и горива. 

 

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. 

ИП няма да окажи неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда. При 

процеса не се отделят отпадъчни води и емисии в атмосферата. Не се очаква промяна на 

шумовите нива, също така площадката е разположена в промишлена зона и е оградена с плътна 

ограда. В процеса не се използват химически вещества и смеси. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности 

по време на строителството.  



Площадката е изградена на съществуваща площадка за третиране на отпадъци на адрес 4400, 

област Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода” № 18, на 

югозападната част от поземлен имот с идентификатор 55155.508.407 с площ 700 кв.м. 

обозначена на защрихованата част от приложената скица. Имота е собственост на Екоиндъстрис 

2007 ЕООД . За изграждането на площадката е сключен договор за наем. На останалата част от 

имота е разположена площадка за предварително третиране и рециклиране на пластмасови 

отпадъци на ПМБ Индъстрис ООД.  

Площадката е визуално отделена от останалата част на обекта. Използват се съществуващите на 

площадкови комуникации, като използването е уредено с договор. 

 

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. 

На площадката се извършват следните операции с отпадъци: 

R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11; 

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с 

изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им. 

На площадката е разположена линия за мелене и пране, която включва следните съоръжения: 

шредер S520/1350, мелница М800/1200 и вана за флотация. Линията е с капацитет 1800 кг/час.  

На площадката се приемат, съхраняват и третират отпадъци със следните кодове  

19 12 04 – Пластмаса и каучук до 12 хил. т/год.  

15 01 02 – Пластмасови опаковки – 3 хил. т/год. 

Настоящото инвестиционно намерение е за добавяне на дейност R3 -

Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, 

включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация – гранулиране 

на предварително третираните на площадката отпадъци, както и на предварително третирани 

отпадъци от други фирми. За целта ще се инсталира екструдер, който представлява 

термонагреваем шнек, който загрява пластмасата до температура 2000С. Получената стопилка 

излиза под формата на спагети през формообразуващата глава, които се нарязват със специални 

гранулатори и се получава готовия продукт - пластмасов гранулат, който е готов за повторно 

използване. Капацитета на екструдера е 11т/час. 

Няма наличие на опасни вещества, тъй като в процеса не се използват химични вещества и 

смеси. 

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.  

Няма да се изгражда нова или да се променя съществуващата пътна инфраструктура. 

 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване. 

Не се предвижда извършване на строителство. Площадката е съществуваща. Ще се извърши 

само монтаж на екструдер. 

 

По време на експлоатацията предварително третираните отпадъци на площадката ще се подават 

за производство на регранулат. 

 

Не се предвижда закриване на обекта и прекратяване на дейностите, очакванията на 

инвеститора са за реализация му и ефективна експлоатация. 

 



Като задължителни мерки за превенция, ще се предвидят съответни действия и финансови 

средства, свързани с безопасното ликвидиране на функциите на обекта и възстановяването на 

терена, като мерки във връзка с: 

 

 Освобождаване на площадката от складираните за предварително съхранение отпадъци. 

 Предаването на отпадъците за следващо третиране на лица, имащи право да извършват 

съответните дейности, съгласно изискванията на ЗУО. 

 Почистване на площадката. 

 

6. Предлагани методи за строителство.  

Няма да има строителни дейности, дейността ще се извършва на съществуваща площадка. 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.  

Реализирането на ИП ще затвори цикъла на третиране на отпадъци от пластмаса. До момента на 

площадката се е извършвало само предварително третиране и в последствие отпадъка се е 

предавал за рециклиране на ПМБ Индъстрис ЕООД, чиято площадка е в съседство. Предвид 

нарасналото количество пластмаси, постъпващи за рециклиране това вече не е възможно и 

инсталирането на еструдера е най-добрата алтернатива. 

 

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.  

Приложена е скица, която показва местоположението на имота, в който ще се извършва 

дейността. 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение.  

На всички съседни имоти се извършват промишлени дейности. 

 

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.  

Няма 

 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

Няма 

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.  

Изменение на Разрешително за дейности с отпадъци № 07-ДО-00000342-02/28.03.2018 г. 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействиевърху нестабилните екологични характеристики на 

географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под 

внимание, и по-конкретно:  



1. съществуващо и одобрено земеползване;  

Площадката се намира в промишлена зона 

2. мочурища, крайречни области, речни устия;  

Няма разположени наблизо мочурища, крайречни области, речни устия 

3. крайбрежни зони и морска околна среда;  

Площадката не се намира в крайбрежна зона 

4. планински и горски райони;  

Площадката е в урбанизирана зона 

5. защитени със закон територии;  

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

по-малко от 0,61 км. 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;  

Няма 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;  

Площадката е разположена в промишлена зона. 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 

здравна защита. 

Около площадката няма такива зони 

 

ИП ще се реализира на съществуваща площадка, в промишлена зона 

 

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.  

 

ИП ще се реализира на съществуваща площадка, в промишлена зона 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение.  

 

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

по-малко от 0,61 км. 

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение 

от риск от големи аварии и/или бедствия. 

 

ИП не е уязвимо и рисково по отношение на големи аварии или бедствия. Най-сериозни за 

околната среда могат да бъдат последиците от евентуален пожар, поради отделените емисии в 

атмосферата. 

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно).  

 

Очакваното въздействие може да се оцени като: 

- с малък териториален обхват 



- ниска степен на въздействие 

- продължителност – за експлоатационния период на обекта 

- ниска честота на въздействие 

- кумулативно и комбинирано въздействие – няма. 

 

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.). 

 

Обхватът на въздействие е локален – в границите на имотите. Изграждането и експлоатацията 

на ИП не засяга населени места, обществени сгради, както и обекти със стопанско 

предназначение. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.  

Няма 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта 

на въздействието.  

Няма 

 

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

предложения. 

Няма 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Неприложимо  

 

10. Трансграничен характер на въздействието.  

Няма 

 

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.  

 

Предвидените мерки за предотвратяване, намаляване на отрицателните последици и 

недопускане на негативни въздействия върху отделните компоненти на околната среда и 

човешкото здраве се отнасят за съответните етапи от реализацията на ИП: 

№ Мерки 
Период 

наизпълнение 
Резултат 

Атмосферен въздух 

 

Използване на стандартни 

технологични инсталации и 

съоръжения 

Проектиране 

Експлоатация 

Осигуряват ефективно протичане 

на производствения процес 

 

Квалифициран обслужващ 

персонал 
Експлоатация 

Недопускане на аварии, съотв. 

замърсяване от дефектирали 

машини и съоръжения 

Отпадъци 

 
Навременно извозване на Експлоатация Минимизиране отрицателния ефект 



отпадъците от отпадъците 

 

Внедряване и реализация на 

система за разделно събиране 

на отпадъците в съответствие с 

общинската програма за УО  

Експлоатация 
Екологосъобразно оползотворяване 

на отпадъците 

 

Осигуряване на денонощна 

охрана на обекта 
Експлоатация 

Минимизиране отрицателния ефект 

от отпадъците 

 

Сключване на договори с 

оправомощени фирми за 

оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъците от 

обекта 

Експлоатация 
Изпълнение на изискванията на 

ЗУО 

 
Осигуряване на здрависловни и 

безопасни условия на труд 
Експлоатация 

Изпълнение на изискванията на 

законодателството за здравословни 

и безопасни условия на труд 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

Съгласно изискванията на ЗООС и Наредбата за ОВОС е уведомено засегнатото население и 

кмета на община Пазарджик. Приложени са копия от уведомленията. 


