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ДО
ДИРЕКТОРА
НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК
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.
От ,граждаство- българско- физическо лице
2. Пълен пощенски адрес. област Пазарджик, община Септември,
3. Телефон, факс и e-mail.

4. Лице за контакти.

II. Резюме на инвестиционното предложение:
1. Характеристики на инвестиционното предложение:
„ Разширение площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали,
електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и
пластмасови отпадъци”, в УПИ Х – 314 , кв. 42а по плана на с . Ветрен дол , община
Септември, област Пазарджик.
Според плана за застрояване и изменение на план за регулация инвестиционното
предложение се намира в поземлен имот кв. 42а, УПИ Х- 314, по плана на с. Ветрен дол, с
отреждане на имота „За промишлена и складова дейност”, с показатели за зона „ Пп” –
предимно производствена”. Имотът е
ограден и е предвидено да се постави
видеонаблюдение и сот. За площадката описана в ИП
издадени Решение №ПК-134ПР/2004г. от РИОСВ, доказващи ,че същата и работила със същото предназначение.
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Предвидено е да се събират и съхраняват отпадъци от черни и цветни метали,
електрическо и електронно оборудване от населението, излезли от употреба акумулатори и
неопасни пластмасови и хартиени отпадъци.
Инвестиционното намерение е на горепосочената площадка да се извършва следните
дейности:
 Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
 Съхраняване на отпадъци от метални опаковки
 Временно съхраняване на ИУЕЕО
 Временно съхраняване на НУБА
 Събиране и съхраняване на неопасни пластмасови и хартиени отпадъци
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват,
оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;
Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот, на които намира в с.
Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, в поземлен имот, кв.42а, УПИ Х- 314,
по плана на с. Ветрен дол с площ 500 м2, с отреждане на имота „Производствена и
складова дейност”, с показатели за зона „ Пп” – предимно производствена”. Съгласно
заповед на Кмета на община Септември с № 26/16.05.2018. е одобрен по ПУП-ПРЗ на
УПИ ХI- 314 поземлен имот в кв. 42а се отрежда терен за производствена и складова
дейност.
Начинът на трайно ползване на имота, в който ще се реализира инвестиционното
намерение е „Производствена и складова дейност”, с показатели за зона „ Пп” – предимно
производствена””. Имотът е благоустроен. Източно от него се намира главен път, общинска
собственост, който ще се използва за осигуряване на достъп до имота. Достъпът до сградата
е осигурен чрез асфалтирани пътища, съгласно нормативните изисквания, сградата не е в
близост и не засяга защитени територии за опазване на културното наследство.
Площадката

е

оградена,

с

поставена

трайна

настилка,

осигуряваща

екологосъобразно извършване на предвидените дейности. В имота има построена
производствената

сграда, офиси и битови помещения за персонала. Предвижда се

монтиране на сушилня и котел за производствени и битови нужди .
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За временни дейности по време на строителството няма да бъдат необходими площи,
извън тези на инвестиционното предложение. Уреголирания поземлен имот е с показатели
за зона „ Пп” – предимно производствена, с начин на трайно ползване.
Устроиствената зона е Предимно производствена с параметри:
1. Плътност ( процент) на застрояване (ІІ застр.) -82%;
2. Озеленена част ( ІІ озел.) – 22%;
3. Интензивност на застрояване ( К инт.) – 1,8
Площа на имота е 500 м2. За извършване на дейностите по съхраняване да се
използва бетонирана и чакълирана площадка и складови помещения, които ще се изградят
в имота. Имотът да е ограден, с денонощна охрана и пропусквателен режим и и граничи с
път.
За дейността на площадката и за нуждите на персонала , ще се използват вече изградената
водоснабдителна и канализационна мрежа на В и К , както и електрическо захранване от
съществуващата електропреносна мрежа на EVN.
Води – питейно – битови - за задоволяване на битовите нужди на персонала. За питейни и
битови нужди водата ще бъде осигурена от водопреносната мрежа на гр. Пазарджик. Мексималното
количество използвана вода за битови нужди се очаква да бъде около 200 л/ден (6 куб. м/ мес или
72 куб м./год). Вода ще бъде използвана и за оросяване на площадката в зависимост от
атмосферните условия с цел намаляване на количеството на прахови емисии /макс. 5 куб. м. в сухите
месеци /30 куб. м/год/Включване в съществуващата електропреносна и В и К мрежа.Не се
предвиждат други дейности. Има изградена В и К и електропреносна мрежа.

Инвестиционното предложение не засяга чувствителни зони. То попада в
непосредствена близост до републиканската пътна мрежа – първокласен път І-8 „ПловдивСофия” и няма вероятност да съществуват местообитания на видове – предмет на опазване
на защитени зони. Имотът не попада в границите на защитени зони „НАТУРА 2000“. Найблизката защитена зона е „Яденица” (BG0001386), отстояща на 1,8 км западно от обекта . В
района на инвестиционното предложение няма културно-исторически паметници по НИПК.
В близост до площадката на обекта няма санитарно-охранителни зони (СОЗ) на питейни,
минерални и други водоизточници.
Не се очаква неблагоприятно въздействие върху здравето на хората в с.Ветрен дол.
Няма потенциално засегнато население и територии, зони и обекти със специфичен
хигиенно-охранителен статус.
За обособяването на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и
цветни метали, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни
хартиени и пластмасови отпадъци се използва бетонирана площадка и складови
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помещения изградени в имота. Имотът е ограден, с денонощна охрана, видеонаблюдение и
пропусквателен режим.
На площадката ще се извършва, търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали,
съхраняване на метални опаковки, съхраняване на отпадъци от ЕЕО, съхраняване на
отпадъци от НУБА и събиране и съхраняване на неопасни пластмосови и хартиени отпадъци
ще прилага следните технологии и методи по видове дейности:
 Приемане и съхраняване на ОЧЦМ
На площадките ще се събират и съхраняват отпадъци от:
а) черни и цветни метали, които представляват технологични отпадъци,
получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни
метали и сплавите им, бракувани машини, съоръжения, детайли и конструкции от
производствен, строителен или битов характер и не са опасни отпадъци;
б) черни и цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност
на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях
се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски
обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.
Предвидено е да се обособят следните функционални зони:
 зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и автоматична
везна;
 складова зона, включваща:
-основна зона, върху която ще се осъществява основната дейност по съхраняване на
отпадъците от ЧЦМ, съобразно техния вид и произход;
-спомагателна зона, върху която се осъществява предварително разделяне на ОЧЦМ
преди складирането им за съхраняване;
 обслужваща (административно-битова) зона.
Разделянето на металните отпадъци ще се извършва ръчно, по видове. Разделят се
цветните от черните метали. Цветните се разделят също по видове – мед, алуминий,
олово и т. н. Отпадъците от черни метали ще се разделят по размер – тежкият скрап с
дебелина над 4 мм се разделя от лекия, който е до 4 мм.
 Приемане и съхраняване на ИУЕЕО:

ИУЕЕО ще се съхранява на обособена зона съобразно групите, частите и
компонентите от него. На площадката ще се приемат и съхраняват до предаването им за
оползотворяване:
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1. Големи домакински уреди
2. Малки домакински уреди
Обособената зона ще е съоръжена с непропусклива повърхност, навес и
съоръжения за разливи, съгласно изисккванията на Приложение №5 към чл.38,ал.1 от
Наредбата за ИУЕЕО, ДВ бр.2/2013 год.
Управление на излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване се изразява в:
Приемане и съхраняване и предаване за третиране, оползотноряване и/или
обезвреждане на лица, притежанащи разрешение за извършнане на съответната
дейност с ИУЕЕО по чл. 12, ал. 1 от Закона за управление на отпацъците (ЗУО). Излязло
от употрсба електрическо и електронно оборудване, образувано извън бита, се събира
разделно на мястото на образувапе, т.е. на мястото на бракуването му. Излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване ще се съхранява по начин, който не
възпрепятства повторното му използване, рециклиране и оползотворяване му.


Операции по съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване
 Приемане на ИУЕЕО докарани на площадката за временно съхраняване със
специализирана техника .
 Организира подредбата на ИУЕЕО на площадката за временно съхраняване и
товаро-разтоварните дейности.
 ИУЕЕО ще се съхранява по начин, който не възпрепятства повторното му
използване, рециклиране и оползотворяване му.
 Съдовете за съхранение на отпадък от ИУEЕО ще бъдат корозионно устойчиви
спрямо веществата, съдържащи се в отпадъците от ИУЕЕО, като се вземе под
внимание, че материалът, от който са изработени, не трябва да взаимодейства с
тях.
 Предава за оползотноряване и/или обезвреждане на лица, притежанащи
разрешение за извършнане на съответната дейност с ИУЕЕО, съгласно
изискванията на Закона за управление на отпацъците (ЗУО).
Инвестиционното предложение е бъде съобразено с всички нормативни изисквания и
разрешителни изискващи се за експлоатацията му.
Целта на инвестиционното предложение е финансови ползи от дейности с отпадъци,
при спазване на всички законови и подзаконови нормативни изисквания, регулиращи
такава дейност. Очаква се по време на експлоатацията на територията на инвестиционното
предложение да бъдат извършвани дейности по събиране, съхранение на следните
отпадъци, съгласно класификацията по Наредба №3 за класификация на отпадъците, които
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ще бъдат предмет на търговската дейност на фирмата.
 Приемане на НУБА:
НУБА приети от други лица, ще се съхраняват на обособена зона, която е покрита
с непропусклива и корозионноустойчива настилка и съоръжена с навес. Мястото за
приемане на НУБА е обозначено като събирателен пункт за НУБА и е осигурена
естествена

вентилация.

Съдовете,

в

които

се

съхраняват

акумулаторите

са

корозионноустойчиви. Акумулаторите се приемат само с наличен електролит.

Във връзка с съхраняването на излезлите от употреба батерии и акумулатори, ще се
спазват изискванията на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и
акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори( ДВ
бр.58 /2005г., изм. в ДВ бр. 5/2012г.);
 негодните за употреба батерии и акумулатори се съхраняват в закрито
складово помещение
 в специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания
-да са устоичиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите,
матириалът от които са изработени, да не взаймодеиства с тях;
-да се осигури винтелация на въздух;
-да са обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори”
Съхраняването на негодните за употреба батерии и акумулатори ще става в покрити
складове и съдове, които да бъдат корозивно устойчиви спрямо веществата, съдърхсащи се
в отпадъците от батерии и акумулатори, и материалът, от който са изработени, да не
взаимодейства с тях. НУБА ще се съхраняват с електролита в тях, като ще се спазва стриктно
забраната за нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за
употреба батерии и акумулатори. Няма да се допуска депониране, изгаряне и/или
обезвреждане по какъвто и да е друг начин на негодни за употреба автомобилни батерии и
акумулатори, както и на части или материали от тях, които могат да бъдат рециклирани
и/или оползотворени по друг начин.
Негодните за употреба автомобилни батерии и акумyлатори, се предават за
предварително третиране и рециклиране на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от
Закона за управление на отпадъците (ЗУО) или комплексно разрешително, издадено по реда
на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Във връзка с съхраняването на излезлите от употреба батерии и акумулатори, които се
формират от дейността - ще се спазват изискванията на Наредбата за изискванията за
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пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци
от батерии и акумулатори( ДВ бр.58 /2005г., изм. в ДВ бр. 5/2012г.);
 негодните за употреба батерии и акумулатори се съхраняват в закрито
складово помещение
 в специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания
-да са устоичиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите,
матириалът от които са изработени, да не взаймодеиства с тях;
-да се осигури винтелация на въздух;
-да са обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори”
Съхраняването на негодните за употреба батерии и акумулатори ще става в покрити
складове и съдове, които да бъдат корозивно устойчиви спрямо веществата, съдърхсащи се
в отпадъците от батерии и акумулатори, и материалът, от който са изработени, да не
взаимодейства с тях. НУБА ще се съхраняват с електролита в тях, като ще се спазва стриктно
забраната за нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за
употреба батерии и акумулатори. Няма да се допуска депониране, изгаряне и/или
обезвреждане по какъвто и да е друг начин на негодни за употреба автомобилни батерии и
акумулатори, както и на части или материали от тях, които могат да бъдат рециклирани
и/или оползотворени по друг начин.


Приемане за съхраняване и сортиране на неопасни отпадъци

- Събирането и съхраняването на отпадъци ще се извършва на пожарообезопасена
площадка;
- Предварителното третиране ще се състои във физикомеханични дейности – ръчно
сортиране по вид и цвят;
 за хартиени и картонени отпадъци – сортиране ;
 за пластмасови отпадъци –ръчно сортиране –по вид и цвят.
Технологичният процес на сортиране на приетите неопасни отпадъци от пластмаси и хартия
протича при следната последователност:

Операции по сортиране на отпадъци:
а) Сортирането се извършва ръчно по вид и цвят на материала , като се отделят
едрогабаритните и други неподлежащи на сортиране отпадъци, които се събират в
контейнери и се извозват на депо за ТБО.
Ръчно поставяне на сортираните вече материали ще се предават за последващо третиране.

Операциите по съхраняване се извършва по начин, предотвратяващ разпрашаване и
замърсяване в района на площадката и запазване на възможностите за рециклиране/
възстановяване.
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На площадката ще се извършват дейности по съхраняване до предаване на отпадъци с
местонахождение:
с. Ветрен дол , община Септември, област Пазарджик, поземлен имот УПИ Х - 314, кв. 42а,
по плана на с. Ветрен дол, община Септември, облас

Пазарджик

с отреждане за

„Производствена и складова дейност”. Представен е ПУП – изменение ПРЗ за УПИ Х-314,
КВ.42а, по плана на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик за изменение на
на план за регулация на с. Ветрен дол, общ. Септември, облас Пазарджик. За извършване на
дейностите по съхраняване да се използва бетонирана и чакълирана площадка и складови
помещения, които ще се изградят в имота. Имотът да е ограден, с денонощна охрана и
пропусквателен режим.
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения;
Инвестиционното предложение не засяга чувствителни зони. То попада в
непосредствена близост до републиканската пътна мрежа – първокласен път І-8 „ПловдивСофия” и няма вероятност да съществуват местообитания на видове – предмет на опазване
на защитени зони. Имотът не попада в границите на защитени зони. Отдалечеността на
територията на инвестиционното предложение и неговия характер не предполагат проява на
каквото й да били въздействие върху защитените зони, техни ключови елементи, популации
на видове, местообитания на видове и местообитания. Реализацията на инвестиционното
предложение няма да доведе до фрагментация, комулативен ефект и увреждане на
местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради естеството и
местоположението си.При спазване на нормативните изисквания на действащото
законодателство, от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква
въздействие върху хората, здравето им, флората и фауната в района, която е урбанизирана
територия, почвите, земеползването, качеството на атмосферния въздух и водите, климата (в
т.ч микроклимата) и ландшафта. Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие
върху природните обекти и защитените територии, на исторически и културни паметници.
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;
По време на строителството ще се използват основно горива за строителните машини
и традиционни строителни материали за
административна сграда, доставяни от
лицензирани фирми и търговската мрежа.
По време на експлоатацията ще се използва основно вода и ел.енергия. Водата се
осигурява от селската водопроводна мрежа, експлоатирана от „ВиК-“ ЕООД. Ел.енергията се
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осигурява от съществуващата електропреносна мрежа в района, експлоатирана от ЕВНБългария. За целта ще бъдат сключени договори с експлоатационните дружества.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;
По време на експлоатацията ще се генерират следните отпадъци :
№

Отпадък

Свойства

Количество
т/г

1

2

3

4

1

Опаковки съдържащи остатъци от опасни
веществаили замърсени с опасни вещества

опасни

0,05

2

Абсорбенти ,филтърни материали, кърпи за
изтриване и предпазни облекла, замърсени с
опасни вещества

опасни

0,250

3

Текстилни материали

неопасни

0,400

4

Хартия и картон

неопасни

0,03

5

Отпадъци от механично третиране, съдържащи
опасни вещества

опасни

0,30

6

Флуоресцентни тръби
съдържащи живак

опасни

0,01

7

Битови отпадъци

неопасни

1,2

и

други

отпадъци

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;
Характерът на инвестиционното предложение не предполага отделяне на вредности
и замърсяване на околната среда. По време на строителството ще се предизвика известно
натоварване и дискомфорт на околната среда, свързано с минимално повишаване нивото на
шума в района на площадката на обекта. То ще бъде минимално и кратко по
продължителност, локализирано само в рамките на работната площадка и няма да
предизвика въздействие върху жителите на с. Ветрен дол, растителния и животински свят в
района на обекта.
въздействие върху хората и тяхното здраве
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Не се очаква инвестиционното предложение да влияе върху хората и тяхното здраве.
Характерът на инвестицията и нейното местоположение не предполагат въздействие върху хората и
тяхното здраве. При и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да бъдат използвани
суровини и материали и няма да се генерират отпадъци и емисии, оказващи влияние върху хората и
тяхното здраве.
въздейстиве върху земеползването и материалните активи
Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот с предназначение
Производствена и складова дейност”, с показатели за зона „ Пп” – предимно производствена ,
в урбанизирана територия и няма да окаже въздействие върху земеползването и материалните
активи, предвид характера на дейностите, местоположението и дейностите, осъществяващи се в
съседните имоти.
атмосферен въздух и атмосфера:
Инвестиционното предложение не предвижда неподвижни източници на емисии.
Основен източник на въздействие е от разпрашаване, получено от автомобилния
транспорт по време на строителството и експлоатацията. Тази дейност ще се осъществява
периодично при доставка и товароразтоварни дейности.
Степен на въздействие: пряко, краткотрайно, непостоянно и периодично/в периодите на
доставки и товароразтоварни дейности/, незначително, неравномерно, с малка интензивност,
локално /в границите на площадката/, без акумулиращ ефект, обратимо.
води
Водоснабдяване и канализация.
Водоснабдяване ще се осъществява от общинска водопреносна мрежа. Водите ще са за
питейно-битови нужди на персонала и за оросяване на площадката – при необходимост.
Битово-фекални отпадъчни води -площадката е свързана със селската канализация.
почви
Не се предполага отрицателно въздействие върху почвите в района на
инвестиционното предложение. То няма да оказва влияние и върху почвите в съседните
имоти.Степен на въздействие – непряко, локално /в границите на имота/, постоянно;
еднократно, равномерно, без акумулиращ ефект, необратимо.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното
предложение;
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По време на строителството рискът от инциденти е само за работниците при
неспазване на изискванията по охрана на труда. Не съществува риск от инциденти за
населението на с. Ветрен дол.
По време на експлоатацията рискът от инциденти е само за работния персонал в
предприятието. Рисковите фактори за увреждане здравето на работещите са посочени в
следващата таблица.

Фактор
Шум и
вибрации

Рискови дейности и здравни ефекти
Режещи инструменти и друга техника. Намаление
на слуха, сърдечно – съдови болести.

Ергономични
проблеми

Принудителна
работна
поза.
Физическо
натоварване. Умора. Заболявания на опорно –
двигателния апарат. Опасност от злополуки.
Стриктно спазване на технологията на сортиране и
съхраняване

Опасност
от
заразяване от
животните

Мерки
Използване на ЛПС за
производствен
шум
и
вибрации.
Има места за почивка на
работниците
Поддържане на лична и
производствена хигиена на
работното място. Използване
на работно облекло.

Няма риск от аварии, инциденти и здравен риск за населението на с.Ветрен дол и за
околната среда в района.

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.
здравно-хигиенни аспекти
При нормална експлоатация на бъдещето инвестиционно предложение
практически отсъстват наднормени емитери във въздуха, водите и почвите, които да окажат
отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. Имотът е с площ и зонално
разположение, което дава възможност за съвместяване на вече реализирана дейност и
предлаганата в инвестиционното предложение нова дейност.
Не съществуват рискове за обслужващия персонал и клиентите от екологичен и
здравно-хигиенен характер. Доколкото съществуват рискове, те са предмет на
здравословните и безопасни условия на труд и се проявяват при неспазване на правилата
за безопасност от страна на персонала. Относно рисковете за персонала и клиентите се
предвижда изготвяне на инструкция за безопасност, евакуационен и авариен план, които
ще бъдат поставени на видно място в рамките на обекта.
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2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството.
За площадката описана в ИП издадено Решение №ПК-134-ПР/2004г. от РИОСВ,
доказващи ,че същата и работила със същото предназначение.
Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот, на които намира в с.
Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, в поземлен имот, кв.42а, УПИ Х- 314,
по плана на с. Ветрен дол с площ 500 м2, с отреждане на имота „Производствена и
складова дейност”, с показатели за зона „ Пп” – предимно производствена”. Съгласно
заповед на Кмета на община Септември с № 26/16.05.2018. е одобрен по ПУП-ПРЗ на
УПИ ХI- 314 поземлен имот в кв. 42а се отрежда терен за производствена и складова
дейност.
Начинът на трайно ползване на имота, в който ще се реализира инвестиционното
намерение е „Производствена и складова дейност”, с показатели за зона „ Пп” – предимно
производствена””. Имотът е благоустроен. Източно от него се намира главен път, общинска
собственост, който ще се използва за осигуряване на достъп до имота. Достъпът до сградата
е осигурен чрез асфалтирани пътища, съгласно нормативните изисквания, сградата не е в
близост и не засяга защитени територии за опазване на културното наследство.
Площадката е
оградена, с поставена трайна настилка, осигуряваща
екологосъобразно извършване на предвидените дейности. В имота има построена офиси и
битови помещения за персонала.
За временни дейности по време на строителството няма да бъдат необходими площи,
извън тези на инвестиционното предложение. Уреголирания поземлен имот е с показатели
за зона „ Пп” – предимно производствена, с начин на трайно ползване.
Устроиствената зона е Предимно производствена с параметри:
1. Плътност ( процент) на застрояване (ІІ застр.) -82%;
2. Озеленена част ( ІІ озел.) – 22%;
3. Интензивност на застрояване ( К инт.) – 1,8
Площа на имота е 500 м2. За извършване на дейностите по съхраняване да се
използва бетонирана и чакълирана площадка и складови помещения, които ще се изградят
в имота. Имотът да е ограден, с денонощна охрана и пропусквателен режим и и граничи с
път.
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 ще се извършва, търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали,
съхраняване на метални опаковки, съхраняване на отпадъци от ЕЕО, съхраняване на
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отпадъци от НУБА и събиране и съхраняване на неопасни пластмосови и хартиени отпадъци
ще прилага следните технологии и методи по видове дейности:
 Приемане и съхраняване на ОЧЦМ
На площадките ще се събират и съхраняват отпадъци от:
а) черни и цветни метали, които представляват технологични отпадъци,
получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни
метали и сплавите им, бракувани машини, съоръжения, детайли и конструкции от
производствен, строителен или битов характер и не са опасни отпадъци;
б) черни и цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност
на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях
се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски
обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.
Предвидено е да се обособят следните функционални зони:
 зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и автоматична
везна;
 складова зона, включваща:
-основна зона, върху която ще се осъществява основната дейност по съхраняване на
отпадъците от ЧЦМ, съобразно техния вид и произход;
-спомагателна зона, върху която се осъществява предварително разделяне на ОЧЦМ
преди складирането им за съхраняване;
 обслужваща (административно-битова) зона.
Разделянето на металните отпадъци ще се извършва ръчно, по видове. Разделят се
цветните от черните метали. Цветните се разделят също по видове – мед, алуминий,
олово и т. н. Отпадъците от черни метали ще се разделят по размер – тежкият скрап с
дебелина над 4 мм се разделя от лекия, който е до 4 мм.
 Приемане и съхраняване на ИУЕЕО:
ИУЕЕО ще се съхранява на обособена зона съобразно групите, частите и
компонентите от него. На площадката ще се приемат и съхраняват до предаването им за
оползотворяване:
1. Големи домакински уреди
2. Малки домакински уреди
Обособената зона ще е съоръжена с непропусклива повърхност, навес и
съоръжения за разливи, съгласно изисккванията на Приложение №5 към чл.38,ал.1 от
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Наредбата за ИУЕЕО, ДВ бр.2/2013 год.
Управление на излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване се изразява в:
Приемане и съхраняване и предаване за третиране, оползотноряване и/или
обезвреждане на лица, притежанащи разрешение за извършнане на съответната
дейност с ИУЕЕО по чл. 12, ал. 1 от Закона за управление на отпацъците (ЗУО). Излязло
от употрсба електрическо и електронно оборудване, образувано извън бита, се събира
разделно на мястото на образувапе, т.е. на мястото на бракуването му. Излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване ще се съхранява по начин, който не
възпрепятства повторното му използване, рециклиране и оползотворяване
му.Инвестиционното предложение е бъде съобразено с всички нормативни
изисквания и разрешителни изискващи се за експлоатацията му.Целта на
инвестиционното предложение е финансови ползи от дейности с отпадъци, при
спазване на всички законови и подзаконови нормативни изисквания, регулиращи
такава дейност. Очаква се по време на експлоатацията на територията на
инвестиционното предложение да бъдат извършвани дейности по събиране,
съхранение на следните отпадъци, съгласно класификацията по Наредба №3 за
класификация на отпадъците, които ще бъдат предмет на търговската дейност на
фирмата.
 Приемане на НУБА:
НУБА приети от други лица, ще се съхраняват на обособена зона, която е покрита
с непропусклива и корозионноустойчива настилка и съоръжена с навес. Мястото за
приемане на НУБА е обозначено като събирателен пункт за НУБА и е осигурена
естествена вентилация. Съдовете, в които се съхраняват акумулаторите са
корозионноустойчиви. Акумулаторите се приемат само с наличен електролит.
Негодните за употреба батерии и акумулатори се съхраняват в закрито складово
помещение
 в специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания
-да са устоичиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите,
матириалът от които са изработени, да не взаймодеиства с тях;
-да се осигури винтелация на въздух;
-да са обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори”
Съхраняването на негодните за употреба батерии и акумулатори ще става в покрити
складове и съдове, които да бъдат корозивно устойчиви спрямо веществата, съдърхсащи се
в отпадъците от батерии и акумулатори, и материалът, от който са изработени, да не
взаимодейства с тях. НУБА ще се съхраняват с електролита в тях, като ще се спазва стриктно
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забраната за нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за
употреба батерии и акумулатори. Няма да се допуска депониране, изгаряне и/или
обезвреждане по какъвто и да е друг начин на негодни за употреба автомобилни батерии и
акумулатори, както и на части или материали от тях, които могат да бъдат рециклирани
и/или оползотворени по друг начин.


Приемане за съхраняване и сортиране на неопасни отпадъци

- Събирането и съхраняването на отпадъци ще се извършва на пожарообезопасена
площадка;
- Предварителното третиране ще се състои във физикомеханични дейности – ръчно
сортиране по вид и цвят;
 за хартиени и картонени отпадъци – сортиране ;
 за пластмасови отпадъци –ръчно сортиране –по вид и цвят.
Технологичният процес на сортиране на приетите неопасни отпадъци от пластмаси и хартия
протича при следната последователност:

Операции по сортиране на отпадъци:
а) Сортирането се извършва ръчно по вид и цвят на материала , като се отделят
едрогабаритните и други неподлежащи на сортиране отпадъци, които се събират в
контейнери и се извозват на депо за ТБО.
Ръчно поставяне на сортираните вече материали ще се предават за последващо третиране.

Операциите по съхраняване се извършва по начин, предотвратяващ разпрашаване и
замърсяване в района на площадката и запазване на възможностите за рециклиране/
възстановяване.
.
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
С реализацията на инвестиционното предложение няма да има трансграничен характер на
въздействия.
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване.

6. Предлагани методи за строителство.
7. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи
информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за
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разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко
разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
Предмет на инвестиционното предложение е на Разширение площадка за събиране,
съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно
оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци”, в
УПИ Х – 314 , кв. 42а по плана на с . Ветрен дол , община Септември, област Пазарджик. С
площ 500м2 .

9. 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.
Инвестиционното предложение не засяга чувствителни зони. То попада в
непосредствена близост до републиканската пътна мрежа – първокласен път І-8 „ПловдивСофия” и няма вероятност да съществуват местообитания на видове – предмет на опазване
на защитени зони. Имотът не попада в границите на защитени зони „НАТУРА 2000“. Найблизката защитена зона е „Яденица” (BG0001386), отстояща на 1,8 км западно от обекта . В
района на инвестиционното предложение няма културно-исторически паметници по НИПК.
В близост до площадката на обекта няма санитарно-охранителни зони (СОЗ) на питейни,
минерални и други водоизточници.
Не се очаква неблагоприятно въздействие върху здравето на хората в с.Ветрен дол.
Няма потенциално засегнато население и територии, зони и обекти със специфичен
хигиенно-охранителен статус.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно
строителство).
Площадката е оградена, с поставена трайна настилка, осигуряваща екологосъобразно
извършване на предвидените дейности. В имота има построена офиси и битови помещения
за персонала Инвестиционното предложение не засяга чувствителни зони. То попада в
непосредствена близост до републиканската пътна мрежа – първокласен път І-8 „ПловдивСофия” и няма вероятност да съществуват местообитания на видове – предмет на опазване
на защитени зони. Имотът не попада в границите на защитени зони „НАТУРА 2000“. Найблизката защитена зона е „Яденица” (BG0001386), отстояща на 1,8 км западно от обекта . В
района на инвестиционното предложение няма културно-исторически паметници по НИПК.
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В близост до площадката на обекта няма санитарно-охранителни зони (СОЗ) на питейни,
минерални и други водоизточници.
Не се очаква неблагоприятно въздействие върху здравето на хората в с.Ветрен дол.
Няма потенциално засегнато население и територии, зони и обекти със специфичен
хигиенно-охранителен статус.
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 по-конкретно:
1. 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
На площадката ще се извършват дейности по съхраняване до предаване на отпадъци
с местонахождение: Ветрен дол , община Септември, област Пазарджик, поземлен
имот УПИ Х - 314, кв. 42а, по плана на с. Ветрен дол, община Септември, облас
Пазарджик с отреждане за „Производствена и складова дейност”. Представен е ПУП –
изменение ПРЗ за УПИ Х-314, КВ.42а, по плана на с. Ветрен дол, община Септември,
област Пазарджик за изменение на на план за регулация на с. Ветрен дол, общ.
Септември, облас Пазарджик. За извършване на дейностите по съхраняване да се
използва бетонирана и чакълирана площадка и складови помещения, които ще се
изградят в имота. Имотът да е ограден, с денонощна охрана и пропусквателен режим.
Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или
трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи
Имота е предназначен за производствени дейности. В близост до тях няма
земеделски земи и реализирането на разглежданото ИП няма да внесе изменение в
традиционното земеделие в района на обекта.
3.

Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

Зонирането в района е регламентирано е ПУП – изменение ПРЗ за УПИ Х-314, КВ.42а, по
плана на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик за изменение на на план за
регулация на с. Ветрен дол, общ. Септември, облас Пазарджик. За извършване на
дейностите по съхраняване да се използва бетонирана и чакълирана площадка и складови
помещения, които ще се изградят в имота. Имотът да е ограден, с денонощна охрана и
пропусквателен режим.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да внесе промени и не
противоречи на традиционните земеделски практики в района.
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4.
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 , в който ще се реализира инвестиционното предложение е с № 000518 и е с
обща площ 2 470м2 - собственост на фирмата. Разположен в землището на с. Звъничево,
община Пазарджик, в границите на бившия стопански двор – животновъдна ферма.
Имотът е в близост до:
Инвестиционното предложение не засяга чувствителни зони. То попада в
непосредствена близост до републиканската пътна мрежа – първокласен път І-8 „ПловдивСофия” и няма вероятност да съществуват местообитания на видове – предмет на опазване
на защитени зони. Имотът не попада в границите на защитени зони „НАТУРА 2000“. Найблизката защитена зона е „Яденица” (BG0001386), отстояща на 1,8 км западно от обектаВ
близост няма и не се засягат обекти на културното наследство. Няма обекти, подлежащи на
здравна защита. Не се засягат санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници за
питейно-битово водоснабдяване или на минерални води.
Не се очаква неблагоприятно въздействие върху здравето на хората в с.Ветрен дол.
Няма потенциално засегнато население и територии, зони и обекти със специфичен
хигиенно-охранителен статус.
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси
Дейността по изграждането и експлоатацията на предприятието не оказва
въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение
Предвиденото инвестиционно предложение - изграждане на предприятие за
месодобив и месопреработка е свързано с бъдещото развитие на Възложителя. Имотът,
върху които то ще се реализира е собственост на Възложителя.
Поради тези причини, не се разглеждат други алтернативи за местоположение.
IV.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
1. Въздействие върху:



Хората и тяхното здраве – няма и не се очаква. Обектът е разположен в бивш
стопански двор.
Земеползването – земеползването в земеделските земи не се засяга. В близост
няма земеделски земи.
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Материалните активи – не се засягат;
Атмосферния въздух – качеството на въздуха в района не се засяга съществено,
тъй като няма точкови източници на емисии;
Водите – не се засяга съществуващия режим на повърхностните и подземните
води. Използваните води са от селската водопроводна мрежа. Отпадъчните
битово-фекални в селската канализация.
Почвата – почвите на площадката не са земеделска земя. По време на
строителството хумусът ще бъде събран и ще се използва при оформянето на
зелените площи;
Земните недра – не се засягат;
Ландшафта - не се променя и запазва урбанизирания си характер;
Природните обекти – не се засягат;
Минералното разнообразие – не се засяга;Биологичното разнообразие и
неговите елементи – флората и фауната не се засягат, на площадката на обекта
липсва трайна дървесна растителност и местообитания на редки и защитени
видове;
Защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности –
не се засягат;
Очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси – не
се очаква въздействие;
Различни видиве отпадъци и техните местонахождения – по време на
експлоатацията на обекта се формират отпадъци, които ще се третират по
подходящ начин и няма да доведат до замърсяване на околната среда;
Рискови енергийни източници – шумове, вибрации – незначителни;
Генетично модифицирани организми – не се очаква поява на генетично
модифицирани организми.
















2.

Вид на въздействието – непряко, краткотрайно.

3.
Обхват на въздействието – локален. Няма зесегнато население, растителни и
животински видове.
4.

Вероятност на поява на въздействието – ниска.

5.
Продължителност, честота и обратимост на въздействието – дълготрайна,
постоянна, необратимо.
6.
Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение
свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни
въздействия върху околната среда и човешкото здраве
От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват съществени
отрицателни въздействия по отношение компонентите на околната среда и здравето на
хората. Поради това не са предвидени специални мерки.
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Мерките, които е необходимо да се предвидят за предотвратяване, намаляване на
отрицателните последици и недопускане на негативни въздействия върху отделните
компоненти на околната среда и човешкото здраве, трябва да следват всички етапи от
реализацията и експлоатацията на сушилнята и котелното.Определяне на зоните за
разкомплектоване, складиране и съхранение на различните по вид и свойства отпадъци;
 Осигуряване на денонощна охрана на обекта;
 Поддръжка и редовно почистване на площадката;
 Осигуряване и повишаване на квалификацията на обслужващия
персонал;
 Получаване на регистрационен документ за извършване на
дейности:оползотворяване на отпадъци, съгласно изискванията на Закона за
управление на отпадъците;
 Сключване на договори за предаване на отпадъците за следващо
третиране на други лица, съгласно условията и изискванията на ЗУО.
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
разглеждания обект:

№

Мерки

Период
изпълнение

на

Резултат

Атмосферен въздух
1

2

Поддържане на график
за редов- но измиване на
входно-изходното зона на
площадката

Строителство

Квалифициран
обслужващ персонал

Експлоатация

Експлоатация

Ограничаване разпространението на прахови емисии от
натоварения
републикански
път
Недопускане
на
аварии,съответно замърсяване
на въздуха от дефектирали
машини и съоръжения

Подземни
и
повърхностни води, земи и
почви
3

Да се поддържат в
изправностналичните В и К

Експлоатация

Опазване от замърсяванена
почвите и водоприемника, в

21

проводи и съоръжения
4

т.ч. на ОС

Да
се
предвидят
необходимите мерки за
опазване на почвата и
предпазване
прилежащи

Проектиране
Строителство

Предпазване на почвите в
съседни имоти – пътища и
земеделски земи

на

територии
от
замърсяване
с
нефтопродукти- подходящи
наклони, бордюри и др.
Отпадъци
6

7

8

9

Определяне
на
подходящо
място
за
предварително съхраняване
на отпадъците в подходящи
за целта съдове

Проектиране

Разделно събиране на
оползотворими
и
неоползотворими
отпадъците в съответствие с
притежаваните свойства и
вид

експлоатация

Сключване на договори с
оправомощени фирми за
последващо
третиране/транспортирне
на отпадъците от обекта

експлоатация

Минимизиране отрицателния ефект от отпадъци-

Екологосъобразно оползотворяване на отпадъците

Изпълнение на
изискванията на ЗУО

Осигуряване на ограда и
денонощна охрана

Минимизиране отрицателния ефект от отпадъците

Вредни
физични
фактори, шум, вибрации
10

Направа
на
гладки
бетонова непропусклива

Проектиране
строителство

Намаляване на шумовото
натоварване
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11

Използване
на
материали
с
добри
шумоизолиращи свойства

Проектиране
строителство

Ограничаване
разпространението на шум в
околната среда

8.Трансграничен характер на въздействията.
С реализацията на инвестиционното предложение няма да има трансграничен
характер на въздействия.

Заключение:
Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение.
Въздействията ще бъдат локални, краткотрайни и временни.
При строителството няма да бъдат засегнати и унищожени популации на широко
разпространени тревни, храстови и дървесни видове. При реализирането на
инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати находища на видове лечебни
растения с относително малка численост на популациите, както и няма да бъдат засегнати
находища на редки, застрашени от изчезване и защитени растителни видове, растителни
съобщества и природни местообитания.
При строителството и експлоатацията на обекта няма да бъдат нанесени трайни щети
на фауната в този район на страната, тъй като те няма да доведат до цялостното
унищожаване на местообитанията им, а от там и до изчезването на редки и застрашени от
изчезване видове.
При стриктно спазване на нормативните изисквания и правила за екологосъобразно
управление на отпадъците, не се очаква значително отрицателно въздействие на отпадъците
върху компонентите на околната среда и здравето на хората.
На територията на площадката няма установени паметници на културноисторическото наследство. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже негативно
въздействие върху паметниците на културно-историческото наследство.
Въздействие върху ландшафта се очаква само по време на строителството.
Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие.
Строителните дейности на териториите на площадката няма да доведат до проява на
негативен здравен ефект. Повишеният трафик по време на строителството може да има само
ефект на дискомфорт, който ще има временен характер.
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Не се очаква трансгранично въздействие в резултат на реализиране на инвестиционното
предложение.
V.Обществен интерес
Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС , са
уведомени Кмета на община Септември, Кмета на с. Ветрен дол и засегнатото население.
Отбелязване начина на получаване на изготвения административен акт/краен документ:
лично
по пощата

Прилагам:

1. Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС - един екземпляр на хартиен и един
екземпляр на електронен носител.
2. Документи, доказващи уведомяване на Кмета на община Септември.

3. Документи, доказващи уведомяване на Кмета на с. Детрен дол.
4. Документи, доказващи уведомяване на засегнатото население;
5. Платежно нареждане

Дата:15. 10. 2018г.

