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 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:
”КАРСКАТ” ЕООД, ЕИК 202732588, със седалище и адрес на управление:
гр. Пазарджик, ул. ”Осми Март”, № 12,вх.В, ет 3, ап.57, телефон за контакти

- -

2. Пълен пощенски адрес: 4400, гр. Пазарджик, ул. ”Осми Март”, № 12, вх.В, ет 3, ап.57
3. Телефон, факс и e-mail. 4. Лице за контакти: Цветомир

- - -,

karskatpz@gmail.com

Ангелов

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:
Инвестиционното предложение предвижда извършване на дейности по третиране на
отработени керамични и метални катализатори. Планираме общият обем на тези дейности
да бъде около 100 тона годишно. От тези 100 тона, количеството/дялът на отработените
керамични катализатори ще бъде до 90 тана, а количеството/дялът на отработените
метални катализатори до 5 тона.
Инвестиционното предложение ще се реализира на
площадка, представляваща част от сграда, обособена за производствени и ремонтни
дейности, със застроена площ от 116 (сто и шестнадесет) кв.м, находяща се в парцел I –
завод Търговско обзавеждане, кв.39 по плана на град Пазарджик, ул. Александър
Стамболийски №119, ситуирано при граници на имота: изток – улица, север – улица, запад –
дере, юг – промишлена зона. Имотът е отдаден на ”КАРСКАТ” ЕООД посредством сключен
договор за наем на недвижим имот с ”МЕБЕЛСИСТЕМ” АД. – Приложение № 1.
Предвижда се отработените катализатори да се събират и третират с търговска цел.
Дейността ще се извършва на посочената площадка, като за целта ще се обособят зони за
отделните дейности, оборудвани с необходимите машини и съоръжения, аспирационна
система и работна ръка.
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения:
Реализацията на инвестиционното предложение не влиза в противоречие, недопустимост
и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, обекти и дейности.
Действащите устройствени планове в община Пазарджик, не противоречат на предлаганото
инвестиционно предложение и дейностите, които ще се извършват в имота, тъй като той се
намира в промишлена зона на територията на бивш завод ”Търговско обзавеждане”.
Инвестиционното предложение ще влезе в непосредствена връзка с други утвърдени
подробни устройствени планове за площадки за събиране и търговска дейност с отпадъци от
черни и цветни метали, тъй като образуваните от разкомплектоването на катализатори ще
се предават на такива пунктове. За развитие на инвестицията се разчита на връзки с други
автосервизи, автоработилници и вулканизатори за продажба на авточасти втора употреба,
което е основната задача на инициативата. Обектът не е свързан с други съществуващи и
одобрени с устройствен или друг план дейности.
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие:

2
Не се предвижда използване на природни ресурси по време на строителството и
експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие.
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води:
Реализацията на инвестиционното предложение е с цел предотвратяване, намаляване
и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната
среда, и предаване на отпадъците и компонентите от тях за повторна употреба и
последващо рециклиране (възстановяване на суровинните им свойства) и/или обезвреждане,
и/или оползотворяване.
Очаквани генерирани отпадъци:
№ по
ред

Код на
отпадъка

1
1

2
12 01 02

3
Прах и частици от черни метали

2

16 01 17

Черни метали

80

3

16 08 01

Отработени катализатори, съдържащи злато,
сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина
(с изключение на 16 08 07)

18

4

16 08 02*

Отработени катализатори, съдържащи опасни
преходни метали или опасни съединения на
преходни метали

0.1

5

16 08 03

Отработени катализатори, съдържащи преходни
метали или съединения на преходни метали,
неупоменати другаде

1.7

6

20 03 01

Смесени битови отпадъци

Наименование на отпадъка

Общо

Прогнозни
количества
в тона/год.
4
0.2

100

Генерираните след третирането отпадъци се предават на фирми, притежаващи
разрешителни документи, съгласно Закона за управление на отпадъците за последващо
рециклиране (възстановяване на суровинните им свойства) и/или обезвреждане, и/или
оползотворяване.
Отпадъчни води:
Вода за производствени нужди не е необходима и няма да се ползва. При експлоатация
на инвестицията няма да се генерират производствени отпадъчни води. Вода за питейнобитови нужди ще се ползва от съществуващата водопроводната мрежа. Необходимите
количества вода за битови нужди ще са около 9 м3/мес. Битово-фекалните отпадъчни води се
предвижда да се отвеждат в съществуващата
канализационната система на гр.
Пазарджик. .
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда:
Не се предвижда и няма да се допуска замърсяване и вредно въздействие и дискомфорт на
околната среда. От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на
атмосферния въздух и дискомфорт на околната среда. Не се очаква образуване и отделяне на
замърсители или опасни, токсични или вредни вещества, отпадъчни газови емисии, отпадъчни
води и неприятни миризми.
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното
предложение:
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Няма никакви предпоставки и не съществуват никакви рискове от големи аварии и/или
бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение. В близост до обекта няма
предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или
да увеличат риска или последствията от голяма авария.
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:
Няма никакви предпоставки за неблагоприятно въздействие върху факторите на
работната и жизнената среда и не съществуват никакви рискове за човешкото здраве. Не се
очаква образуване и отделяне на химически вещества, отпадъчни газови емисии, отпадъчни
води и неприятни миризми. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск
за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
При експлоатацията на инвестиционно предложения не се очаква отрицателно
въздействие, включително с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух,
водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
Всички дейности по време на реализирането и експлоатацията ще се осъществят
единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с
влиянието си извън работната площадка и границите на имота.
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности
по време на строителството.
Инвестиционното предложение ще се реализира на площадка, представляваща част от
сграда, обособена за производствени и ремонтни дейности, със застроена площ от 116 (сто и
шестнадесет) кв.м, находяща се в парцел I – завод Търговско обзавеждане, кв.39 по плана на
град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119, ситуирано при граници на имота:
изток – улица, север – улица, запад – дере, юг – промишлена зона.
Инвестиционното предложение ще се реализира върху напълно завършена от строителна
гледна точка площадка, с изградена ВиК и електропреносна инфраструктура, поради което
няма да е необходимо изграждането на нови, аналогични съоръжения По време на
експлоатацията няма да бъдат засегнати природните ресурси на района.
На площадката няма да се извъшват строителни дейности, поради което няма
необходимост от площ за временни дейности. Ще се извършат само дейности по монтиране
на нужните за третирането на отработени катализатори машини и съоръжения –
хидравлична преса, 2 бр. спезиализирани топкови мелници, плазмен апарат , прахоулавяща
система и др. Монтажът на машините и съоръженията ще се извърши в посочената по-горе
застроена площ от 116 (сто и шестнадесет) кв.м.
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.
3.1. Постъпване/доставяне на отработените катализатори
Катализаторите се приемат в закрито помещение/склад с бетонова подова настилка.
Сортират и се складират разделно по видове както следва:
- отработени катализатори с код 16 08 01;
- отработени метални катализатори с код 16 08 02*;
- отработени метални катализатори с код 16 08 03
3.2. Третиране на отработени катализатори с код 16 08 01
Катализаторът представлява керамична пита. Всъщност това е възел/блок, който се
състои от керамична пита, затворена в метална тръба/корпус от стомана и заварени към
нея стоманени присъединителни тръби (от черни метали) за монтиране към изпускателната
система на двигателя от едната страна и към ауспуха - от другата страна. Извършват се
следните операции:
- срязване на тръбата/корпуса с намиращата се вътре керамична пита на хидравлична
преса/гилотина. При тази операция керамичната пита се отделя от металната
тръба/корпуса. Към хидравличната преса ще се монтира аспирационна система
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(прахоуловител) за улавяне на евентуално получен/образувал се при срязването прах от
керамичната/катализаторната пита. Целта е:
- недопускане на загуби от катализаторната пита, в която се намират скъпите
благородните метали, които са предмет на третирането;
- недопускане на прахово замърсяване на площадката и извън нея.
Капацитет на хидравличната преса – 95 тона/годишно;
- събиране и съхраняване на керамичните пити в пластмасов контейнер за последваща
обработка/операция;
- събиране и предаване на отпадъците от стоманените тръби/корпуси на фирми,
притежаващи разрешителни документи по Закона за управление на отпадъцте;
- смилане на керамичните пити до финни частици в 2 броя специализирани топкови
мелници. Капацитет на мелниците – 95 тона/годишно;;
- изсипване и пълнене на получения прахообразен продукт в специален бигбег;
- предаване на прахообразния продукт на фирми, притежаващи разрешителни документи
по Закона за управление на отпадъцте.
3.3 Третиране на металните катализатори с кодове 16 08 02* и 16 08 03
Металният катализатор също е възел/блок, който се състои от много тънки плоски,
гофрирани метални листове, които са поставени в метална тръба/корпус и заварени към нея
стоманени присъединителни тръби (от черни метали) за монтиране към изпускателната
система на двигателя от едната страна и към ауспуха - от другата страна. Извършват се
следните операции:
- прецизно изрязване и отстраняване на заварените присъединителни тръби на плазмен
апарат. Целта е единствено отделяне/сепариране на металната тръба/ корпус с намиращия
се там метален катализатор. При тази операция не се допуска никакво докосване или
повреждане на катализатора. В него се намират скъпите благородни метали, които са
предмет на третирането. Металният катализатор остава/се запазва с неговата си
геометрична форма и цялост в качествено и количествено състояние. Операцията ще се
извършва на обособен отсег, който също ще е оборудван с прахоуловителна система.
При изрязването се очаква генериране на около 200 кг. годишен отпадък от прах и
частици от черни метали, който ще се улавя от прахоуловителна система.
Капацитет на плазмения апарат –5 тона/годишно.
- подреждане на металните катализатори в специален бигбег;
- предаване на металните катализатори на фирми, притежаващи разрешителни
документи по Закона за управление на отпадъците.
- предаване на отстранените присъединителни тръби от черни метали и прах и частици
от черни метали на фирми, притежаващи разрешителни документи по Закона за управление
на отпадъците.
3.4. Забележки:
1. Операциите по третирането на отработените катализатори с кодове 16 08 01,
16 08 02* и 16 08 03 ще се извършват отделно, за което ще се води необходимата
документация.
2. На съоръженията и на площадката няма да има опасни вещества от Приложение № 3
към чл.103, ал. 1 от ЗООС.
3. Информация за устройството, действието и структурата на автомобилните
катализатори е дадена в т.7.
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Имотът се намира в урбанизирана територия с промишлено предназначение и с изградена
инфраструктура, като в близост минават първокласни пътища. Няма да се изгражда нова
или да се променя съществуващата пътна инфраструктура. Реализацията на
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ивестиционното предложение не изисква нова схема или промяна на съществуващата пътна
инфраструктура.
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване.
Изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се разгърне само
върху имота. Няма да има никакви промени в компановката и цялостта на съществуващата
сграда/работна площадка. При изграждането и експлоатацията няма да бъдат използвани
природни ресурси като земя, вода, инертни материали и др.
6. Предлагани методи за строителство.
На площадката няма да се извъшват строителни дейности.
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
В последно време един от най-обсъжданите световни проблеми е свързан с опазването
на околната среда. Глобалното затопляне изостря проблема за ограничаване на изхвърляните
в атмосферата отровни вещества като азотният оксид (NO), който има изключително
пагубно влияние върху озоновия слой. Един от основните замърсители на атмосферата в
глобален план е автомобилният транспорт, който генерира вредните емисии. Това доведе до
появата на един ключов компонент, намиращ място във всички съвременни автомобили "Автомобилния каталитичен конвертор", по-известен като катализатор. Катализаторът е
елемент от изпускателната система на автомобила със съществено значение за намаляване
на емисиите от вредните газове, които двигателят отделя в атмосферата.
Устройство и действие
Катализаторът представлява една или няколко керамични или метални пити. Те са
затворени в обшивка от висококачествена стомана. Повърхността на керамичните и
металните пити е покрита с много фин слой (20-60 микрона) от благородни метали, които са
от съществено значение за протичането на химичният процес. Те са от групата на
платината – Pt, Pd, Rh. Платината е предпочитана, защото осигурява добро окисляване на
въглеродния окис и въглеводородите. Допълнително се използват паладий и родий, като
родият е особено полезен за разпадането на азотните окиси. Действието на катализатора се
базира на химична реакция, предизвикана от висока температура. При достигане на
температура в питата на катализатора от 250-300C, стартира реакция на окисляване на
вредните газове: CO – въглероден оксид, HC – въглеводород и NO – азотен оксид. Те биват
неутрализирани чрез добавянето на молекула кислород.Така вредните елементи се превръщат
съответно в: CO2 – въглероден диоксид, N2– азот и H2O – вода.
Разлика в структурите на катализаторите.
Керамичният субстрат има структура на пчелна пита. Отработените газове
преминават през каналите с покритие и достигат благородните метали. Монолитът е
обграден от изолиращ материал (керамични влакна), предназначен за термично изолиране на
катализатора, както и за неговото механично придържане на едно място.
Металният субстрат е направен от много тънки плоски, гофрирани метални листове.
Листовете са подредени на слоеве и са навити в цилиндрична или елипсовидна форма, след
което са притиснати в метален корпус и са споени под висока температура.
Металният и керамичният монолит се различават по форма, размер, тегло и количество
благородни метали, тъй като различните им модели са подходящи за отделните предимства
на двете техники. Заради това са необходими и различни изисквания за рециклирането на тези
компоненти.
Като всяка автомобилна част и автомобилният катализатор има срок на експлоатация.
Ефективността на катализатора е около 10 години, след което той става неефективен поради прегаряне на активната пита, запушване, и др. Тоест, той подлежи на подмяна и се
превръща в отпадък. Тези факти, както и съдържанието на благородни метали обуславят
необходимостта от събиране и третиране на отработените катализатори
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В икономически план, основният стимул за рециклиране на катализаторите са приходите
от благородните метали от групата на платината с висока стойност, които се
възстановяват от монолитите.
.Реализацията на инвестиционното предложение с цел предотвратяване, намаляване и
ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната
среда, и предаване на отпадъците и компонентите от тях за повторна употреба и
последващо рециклиране (възстановяване на суровинните им свойства) и/или обезвреждане,
и/или оползотворяване.
Получените след третирането отпадъци от керамични и метални катализатори както
и черни метали се предават на фирми, притежаващи разрешителни документи, съгласно
Закона за управление на отпадъците.
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.
- Удостоверение № 20 / 18.10.2004 г. за безспорно доказателство за наличие на държавно
приемане на имота; - Приложение № 2;
- Скица на сграда № 7459 / 13.12.2011 г. – Приложение № 3;
- Акт № 7958/04.04.1994 г. за собственост на недвижим имот – Приложение № 4;
- Сгради, които попадат върху имота – Приложение № 5.
9. Съществуващо земеползване по границите на
инвестиционното предложение.

площадката

или

трасето на

Не съществува земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното
предложение.Инвестиционното предложение ще се реализира на площадка, представляваща
част от сграда, обособена за производствени и ремонтни дейности, със застроена площ от
116 (сто и шестнадесет) кв.м, находяща се в парцел I – завод Търговско обзавеждане, кв.39 по
плана на град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119, ситуирано при граници на
имота: изток – улица, север – улица, запад – дере, юг – промишлена зона.
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.
Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от
земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични
условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат
проблеми в околната среда при реализацията на предложението.
Площадката не в близост и не попада в границите на чувствителни и защитени зони.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да осъществява никакво трансгранично
въздействие и не изисква нова схема или промяна на съществуващите пътна, В и К и електро
инфраструктура. Всички дейности по време на реализирането и експлоатацията ще се
осъществят единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да
излизат с влиянието си извън работната площадка и границите на имота.
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно
строителство).
Няма да се извършват никакви други дейности, свързани с инвестиционното предложение:
- няма да се добиват строителни материали;
- няма да се изгражда нов водопровод;
- няма да се извършва добив или пренасяне на енергия;
- няма да се извършва жилищно строителство.
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Не са необходими други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
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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. Съществуващо и одобрено земеползване;
Местоположението на инвестиционното предложение не е съотносимо със
съществуващо и одобрено земеползване. Площадката е на урбанизирана територия,
обособена за производствени дийности и в нея не са включени земеделски земи.
2. Мочурища, крайречни области, речни устия;
Няма такива. Местоположението на инвестиционното предложение не е съотносимо с
мочурища, крайречни области и речни устия.
3. Крайбрежни зони и морска околна среда;
Няма такива. Местоположението на инвестиционното предложение не е съотносимо с
крайбрежни зони и морска околна среда.
4. Планински и горски райони;
Няма такива. Местоположението на инвестиционното предложение не е съотносимо с
планински и горски райони.
5. Защитени със закон територии;
Няма такива. Местоположението на инвестиционното предложение не е съотносимо
със защитени със закон територии. Площадката на ИП не попада и не е в близост до
защитени със закон територии.
6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
Няма засегнати елементи на Националната екологична мрежа.
7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
Площадката е на урбанизирана територия, обособена за производствени дийности. Няма
да има никаква промяна на съществуващия ландшафт. На площадката няма обекти с
историческа, културна или археологическа стойност.
8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на
здравна защита.
Няма такива. На предвижданата площадка и в близост около нея не попадат обекти със
специфичен санитарен статут и/или подлежащи 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.
Не се очаква и няма да има никакво 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.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до инвестиционното предложение.
Не се очаква и няма да има никакво въздействие върху елементи от Националната
екологична мрежа. Няма елементи от Националната екологична мрежа, коита да са
разположенив в близост до инвестиционното предложение.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение
от риск от големи аварии и/или бедствия.
Инвестиционното предложение не е уязвимо от риск от големи аварии или бедствия.
Няма никакви предпоставки и не съществуват никакви рискове от големи аварии и/или
бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение. В близост до обекта няма
предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или
да увеличат риска или последствията от голяма авария.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно,
средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
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4.1. Вид и естество на въздействието върху хората и тяхното здраве
Не се очаква. Няма никакви предпоставки за неблагоприятно въздействие върху
факторите на работната и жизнената среда и не съществуват никакви рискове за
човешкото здраве. Не се очаква образуване и отделяне на химически вещества, отпадъчни
газови емисии, отпадъчни води и неприятни миризми. От здравно-хигиенна гледна точка не се
очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на
инвестиционното предложение.
Евентуалните рискове ще бъдат минимизирани чрез осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд, в това число:
- пълна механо- и електрообезопасеност на работното оборудване;
- разработени и утвърдени правила/инструкции за безопасна работа;
- провеждане на начално и периодично обучение и инструктаж на работещите по
безопасните методи на работа;
- осигуряване на санитарно-битово и медицинско обслужване;
- осигуряване на работно облекло и лични предпазни средства;
- спазване на санитарните норми за параметрите на работната среда;
- обслужване от Служба по трудова медицина;
- оценяване на риска;
- правилното използване на инвентара и работното оборудване.
При експлоатацията на инвестиционно предложения не се очаква отрицателно
въздействие, включително с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух,
водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
Всички дейности по време на реализирането и експлоатацията ще се осъществят
единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с
влиянието си извън работната площадка и границите на имота.
4.2. Вид и естество на въздействието върху земеползването
Не е възможно. Местоположението на инвестиционното предложение не е съотносимо
със съществуващо и одобрено земеползване. Площадката е на урбанизирана територия,
обособена за производствени дийности и в нея не са включени земеделски земи.
4.3.Вид и естество на въздействието върху материалните активи
Не се очаква. Инвестиционното предложение ще се реализира върху напълно завършена
от строителна гледна точка площадка, с изградена ВиК, електропреносна и пътна
инфраструктура, поради което няма да е необходимо изграждането на нови, аналогични
съоръжения
4.4.Вид и естество на въздействието върху атмосферния въздух, атмосферата
Не се очаква. При реализацията и експлоатацията на инвестиционно предложения не се
очаква отрицателно въздействие, включително с кумулативен ефект върху качеството на
атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово
замърсяване на околната среда. Не се очаква образуване и отделяне на замърсители или
опасни, токсични или вредни вещества, отпадъчни газови емисии, отпадъчни води и
неприятни миризми.
4.5.Вид и естество на въздействието върху водите
Не се очаква. Вода за производствени нужди не е необходима и няма да се ползва. При
експлоатация на инвестицията няма да се генерират производствени отпадъчни води. Вода за
питейно-битови нужди ще се ползва от съществуващата водопроводната мрежа.
Необходимите количества вода за битови нужди ще са около 9 м3/мес. Битово-фекалните
отпадъчни води се предвижда да се отвеждат в съществуващата канализационната
система на гр. Пазарджик.
4.6.Вид и естество на въздействието върху почвата – несъотносимо.
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.).

