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
ПЛАСТТРЕЙД ЕООД, ЕИК 125549399
обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Мильо войвода“ № 18.
2. Пълен пощенски адрес
обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Мильо войвода“ № 18.
3. Телефон, факс и e-mail
Телефон: 034/44 19 36
Факс: 034/44 18 46
ел. поща (е-mail): plasttrade@abv.bg
4. Лице за контакти
Звезделин Байлов
II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1. Характеристики на инвестиционното предложение:
“Обособяване на нова площадка (Площадка № 3) за временно съхраняване и рециклиране на
пластмасови отпадъци с местонахождение: обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр.
Пазарджик 4400, ул. „Мильо войвода“ № 18, Индустриална зона, поземлен имот с
идентификатор 55155.508.405, УПИ № XIX-405, в кв. 18 по плана на гр. Пазарджик с площ
330 кв.м. от общата площ на имота 2 958 кв.м.”.
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват,
оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост:
Инвестиционното предложение предвижда преместване на съществуващото съоръжение за
рециклиране на пластмасови отпадъци - екструдер от Площадка № 2, с местонахождение:
обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Мильо войвода“ № 18, на
югозападната част на поземлен имот с идентификатор 55155.508.407, УПИ № I-407 с площ
700 кв.м. на Площадка № 3, с местонахождение: обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр.
Пазарджик 4400, ул. „Мильо войвода“ № 18, Индустриална зона, поземлен имот с
идентификатор 55155.508.405, УПИ № XIX-405, в кв. 18 по плана на гр. Пазарджик с площ
330 кв.м. от общата площ на имота 2 958 кв.м..
Капацитетът на екструдера е 11тона/час (28 000 тона/год.).
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б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения:
Към настоящия момент “ПЛАСТТРЕЙД” ЕООД извършва дейности по временно
съхраняване, предварително третиране и оползотворяване на пластмасови отпадъци на две
площадки:
Площадка № 1 с местонахождение: гр. Пазарджик 4400, област Пазарджик, община
Пазарджик, ул. «Христо Смирненски» № 52, Индустриална зона - планоснимачен №
55155.12.157, УПИ № III-111 по плана на гр. Пазарджик, площ 1898 кв.м.
Площадка № 2 с местонахождение: гр. Пазарджик 4400, област Пазарджик, община
Пазарджик, ул. «Мильо Войвода» № 18, на югозападната част от поземлен имот с
идентификатор 55155.508.407, УПИ № I-407 с площ 700 кв.м. от общата площ на имота 2 254
кв.м.
За конкретните дейности дружеството има издадено Решение № 07-ДО-342-04 от
25.03.2020г.
С настоящото инвестиционно предложение не се предвижда промяна на вида на приеманите
отпадъци и извършваните дейности с тях. То е свързано единствено с преместването на
рециклиращото съоръжение (екструдер) на площадка, граничеща с Площадка № 2 (където е
ситуирано понастоящем) и запълване на капацитета му.
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие:
Инвестиционното намерение не предвижда извършване на строителни действия. Сградата в
която ще се монтира екструдера е съществуваща и е с трайна настилка бетон, т.е. по време на
монтажните дейности няма да се използват природни ресурси.
В процеса на експлоатация на съоръжението ще се използват следните природни ресурси:
електроенергия.
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни
води:
Преместването на рециклиращото съоръжение на съседна площадка не е свързано с
генериране на отпадъци, а отпадъчните води от дейностите по измиване на Площадка № 1 и
Площадка № 2 остават непроменени и са подробно описани в издаденото Решение № 07-ДО342-04 от 25.03.2020г.
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда:
Инвестиционното предложение предвижда преместване на съществуващото съоръжение за
рециклиране на пластмасови отпадъци - екструдер от Площадка № 2, с местонахождение:
обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Мильо войвода“ № 18, на
югозападната част на поземлен имот с идентификатор 55155.508.407, УПИ № I-407 с площ
700 кв.м. на Площадка № 3, с местонахождение: обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр.
Пазарджик 4400, ул. „Мильо войвода“ № 18, Индустриална зона, поземлен имот с
идентификатор 55155.508.405, УПИ № XIX-405, в кв. 18 по плана на гр. Пазарджик с площ
330 кв.м. от общата площ на имота 2 958 кв.м. Двете площадки са в близост една до друга,
като са разделени единствено от вътришно заводски път.
Територията на инвестиционното предложение се характеризира със следното качество на
околната среда:
Община Пазарджик е разположена в централната част на Горнотракийската низина. На север
е Същинска Средна гора, на запад Ихтиманска Средна гора, на юг районът е ограничен от
предпланините на Родопите, а на изток от Чирпанските възвишения. Административният
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център на общината е град Пазарджик. Река Марица разделя града на северна градска част и
южна промишлена зона.
Климатът на общ.Пазарджик е преходен, между умерено-континентален и континентално0

средиземноморски. В допълнение към географската ширина, която за Пазарджик е 42.4 и
близостта на Средиземно море, от важно значение за климатичните особености са релефа и
наличието на речния басейн на р. Марица.
Определящи за качеството на атмосферния въздух са посоката и скоростта на вятъра,
стратификацията на атмосферата и валежите, които от своя страна са свързани и зависят от
останалите метеорологични елементи: слънчева радиация, слънчево греене, облачност,
влажност и др.
Информацията за вятъра се основава на наблюдения в климатична станция Пазарджик.
Наблюденията са извършвани 3 пъти в денонощието (7, 14 и 21 часа) с ветромер на „Вилд”,
с точност 1м/с и праг на чувствителност 1м/с. В таблицата е дадена честотата на вятъра по
посока и скорост.
посока
скорост [м/с]

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

общо
в
интервала

1-5

6.0

42.4

2.7

7.2

0.5

2.2

1.0

34.9

96.8

6-10

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

2.2

3.1

11-15

0.2

0

0

0.1

0

0

0

0.2

0.5

16-20

0.4

0

0

0

0

0

0

0

0.4

0

0

0

0

0

0

0

42.6

2.8

7.4

0.6

2.3

1.1

37.3

>20

0

общо над 1м/с по посоки 6.8

0

Наблюдават се добре изразени особености в посоката на вятъра. Преобладават
североизточни (42.6%) и северозападни (37.3%) ветрове. На Фиг.2.1.1- а е дадена розата на
вятъра (разпределение по посока) за всички стойности на скоростта на вятъра по-големи от
прага на чувствителност (1м/с). В 96.8% от случаите скоростта на вятъра е между 1 и 5
м/с. По тази причина розата на ветровете в този интервал (Фиг.2.1.1-б) почти повтаря тази
от Фиг.2.1.1-а. На фигури 2.1.1-в-д е представена розата на вятъра за останалите интервали :
6-10, 11-15, 16-20м/с, чиято повторяемост общо е около 4%.
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Фиг.2.1.1-а

Роза на вятъра за всички

скорости по-големи от 1м/с.

Фиг. 2.1.1-б Роза на вятъра за скорости в
интервала 1-5м/с.

Фиг. 2.1.1-в Роза на вятъра

Фиг. 2.1.1-г Роза на вятъра Фиг. 2.1.1-д Роза на вятъра

за скорости 6-10м/с

за скорости 11-15м/с

за скорости 16-20м/с

Скорости на вятъра по-големи от 20 м/с не са наблюдавани. Случаите на безветрие
(скорост на вятъра по-малка от 1м/с), които са от особено значение за качеството на
атмосферния въздух са 20.5%, а тяхното разпределение през годината е дадено в
следващата таблица:
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

XI

XII

Год.

тихо 23.3 18.3 18.7 19.9 18.6 19.9 19.0 20.0 20.5 23.8 22.7 20.1 20.5
Забележка: Честота [%] на случаите със слаби ветрове (по-малка от 1м/с) – разпределение по месеци.

В годишното разпределение на посоката на вятъра не се наблюдават особености, различни от
гореизложените:
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX X

XI

XII

Год.

7.8

6.8

8.8

6.6

6.1

6.6

6.0

5.5

4.6

5.4

5.4

5.9

6.3

40.7

39.3

44.5

47.6

44.4

37.7

35.3

42

42.0

44.6

49.4

43.8

42.6

1.9

2.5

3.3

4.0

2.4

3.1

3.9

2.8

3.3

2.4

1.9

2.1

2.7

2.4

3.4

5.7

6.7

8.9

10.2

11.8

11.6

9.8

8.5

5.3

2.9

7.3

0.2

9.2

9.4

0.6

0.7

1.1

0.8

0.5

0.5

0.5

0.2

0.1

0.5

SW

1.9

2.7

1.6

2.2

3.1

3.9

2.3

2.2

2.3

1.9

1.5

1.8

2.3

W

0.6

1.2

0.8

1.2

1.6

1.5

1.4

0.9

0.8

0.5

0.6

1.3

1.0

NW

44.6

43.8

35.0

31.1

32.7

35.8

39.5

34.5

36.8

36.2

35.7

42.0

37.3

NE
E
SE
S

Забележка: Честота [%] на вятъра по посока – разпределение по месеци.

Валежите за района са 548 мм годишно с максимум през пролетта - 160 мм и минимум
през зимата – 112 мм. Годишния ход на средно-месечните валежни суми е:

валежи в мм

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

41

29

41

47

72

58

51

36

38

42

51

42

548

Основен проблем, влияещ върху качеството на атмосферния въздух и за град Пазарджик са
ФПЧ.
Контролът на качеството на атмосферния въздух на гр. Пазарджик се осъществява от
стационарен пункт за мониторинг, включен към Националната система за екологичен
мониторинг, подсистема “Въздух имисии”, на територията на РИОСВ - Пазарджик за
ръчнопробонабиране, намиращ се на площад “Васил Левски” № 5. Ръчният пункт за
мониторинг на въздуха работи само в светлата част на денонощието (4÷6 пробовземания на
ден, 5 дни в седмицата). Пробите се изследват по основни показатели: общ прах, серен
диоксид, азотен диоксид, сероводород, фини прахови частици и оловни аерозоли.
Фините прахови частици се изпускат в атмосферата директно от транспорта, енергетиката и
бита. Замърсяването с ФПЧ10 в град Пазарджик продължава да бъде основен проблем за
качеството на атмосферния въздух. Измерените високи нива по този показател са резултат от
масовото използване на твърди горива за отопление през зимния сезон, интензивния
автомобилен трафик, състоянието на пътната и прилежащата инфраструктура и малък дял на
промишлеността. За високите нива допринасят също и специфичните метеорологични
условия в района. Регистрираните стойности в пункта за мониторитг през годините показва
трайна тенденция за тяхното увеличаване. Отчетени са по-високи стойности през зимните
месеци. Измерените нива за ФПЧ10 са в пряка връзка с увеличеното потребление на твърди
горива за отопление в битовия сектор.
Основни източници на серен диоксид SO2 са индустрията, енергетиката и отоплителните
централи. През последните години не са регистрирани превишения на СДН. Отчетените нива
на серен диоксид показват трайно намаляване на стойностите.
Основни източници на азотен диоксид в атмосферния въздух са главно емисиите от
автомобилния транспорт, следвани от горивните и производствени процеси. Отчетените нива
на азотен диоксид показват трайно намаляване на стойностите.
Озонът е газ, естествено съдържащ се в атмосферата. Концентрацията му е свързана с
фотохимични реакции на замърсители. Най-силно се проявява при силна слънчева

5 /29

ултравиолетова радиация и при условия на застой, както и при транспорт на първични
замърсители.
Направеният анализ, посредством десперсионното моделиране в Актуализираната програма
за управление на КАВ на Община Пазарджик отчита тенденция за влошаване качеството на
въздуха на ФПЧ10. Основен фактор за замърсяването е битовия сектор. Значението на
транспорта е второстепенно, а влиянието на промишлеността е незначително.
Характеристика на предвидените с инвестиционното предложение източници
на атмосферно замърсяване (ПРОГНОЗА)
Тъй като инвестиционното предложение не е свързано с извършване на строителноремонтни дейности, а ще се извърши само монтаж, въздействието на обекта върху
атмосферния въздух до момента на експлоатация ще се формира единствено от товарните
транспортни средства, които ще доставят необходимото оборудване и техниката за товароразтоварни дейности. Основни замърсители на въздуха ще бъдат вредните вещества в
отработени газове на автомобилите – въглероден оксид, серни и азотни оксиди,
въглеводороди, твърди неизгорели частици от горивата и др.
Количеството на емисиите на вредни вещества от автотранспорта и строителната
механизация ще зависят в голяма степен от това, конкретно какви машини ще се използват –
типа, техническото състояние на машините, качеството и вида на използваните горива. При
използването на тежка механизация с катализатори за изгорелите газове ще се постигне
намаляване на емисиите на вредни вещества.
Като цяло монтажните дейности ще продължат не повече от няколко дни, така че и
вредностите от автотранспорта и товаро-разтоварната механизация ще са малки по
количество, за ограничено време и на малка площ, отдалечени от жилищни зони.
Процедурата по монтаж ще започне след получаване на необходимите разрешения.
По време на експлоатацията:
На територията на дружеството няма да се извършват горивни процеси.
Неорганизирани емисии ще се отделят в атмосферния въздух от тежкотоварните
автомобили, доставящи пластмасови отпадъци и транспортиращи третираните отпадъци
(мленки или бали) – ще се емитират основно прах, азотни и серни оксиди, СО, летливи
органични съединения /ЛОС/, аерозоли. Въздействието ще е пряко, временно и
краткотрайно.
Въздействието през периода на монтаж и експлоатация е прогнозно оценено като:







Допустимо като степен;
Краткотрайно по време;
С малък териториален обхват;
С висока честота на повторяемост;
Възстановимо;
Без съществен кумулативен и комбиниран ефект.

Повърхностни и подземни води
В района на община Пазарджик водните ресурси се формират от подземни и повърхностни
водоизточници, които се подхранват от падналите валежите.
Главната водна артерия за района на община Пазарджик е р. Марица с притоците и. Тя
разделя на две части Пазарджишкото поле. Ляв приток на р. Марица е р. Тополница, която е
приемчик на водите от реките Медетска, Берейска, Мътивир, Павел, Бунувска и Златишка.
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Язовир Тополница е изграден на р. Тополница, като същият се използва за напояване и
добив на енергия. Друг ляв приток на р. Марица е р. Луда Яна, която събира водите на
реките Молей, Магарешка река, Свинарско дере, а по-надолу Банска и Стрелченска реки. Р.
Луда Яна се влива в р. Марица при с. Мирянци. Водите на р. Луда Яна понякога са много
замърсени, поради това, че реката приема непречистените отпадъчни води от гр.
Панагюрище, гр. Стрелча и други по-малки населени места, разположени по течението й.
Благоприятните топографски, климатични, хидроложки условия и почвеното плодородие в
поречието на р. Марица са създали предпоставки за интензивно развитие на земеделието,
значително и разнообразно хидротехническо строителство и висока степен на усвояване и
използване на наличните водни ресурси. Тук са изградени големи водостопански системи с
комплексно използване на водите – най-крупните хидроенергийни каскади в страната и едни
от най-големите напоителни системи. Контролен мониторинг на повърхностни води при
град Пазарджик се извършва в два пункта - р. Тополница, гр. Пазарджик преди устието и р.
Марица, гр. Пазарджик. В тези пунктове се извършва биологичен и физико-химичен
мониторинг за определяне на екологичното и химичното състояние.
Недостатъкът на р.Марица и всичките й притоци е, че тяхното изобилие на вода при
Пазарджик е през зимата 29% и пролетта – 45%, а маловодието – през лятото – 16% и есента
– 10%. Следователно през лятото, когато речната вода е най-необходима за изкуствено
напояване, тя е в по-малко количество. Важен източник на вода са подпочвените и
подземните води. Те са резултат от валежите и се разполагат в няколко пласта на
водоносните хоризонти.
Районът на община Пазарджик е добре изследван в хидрогеоложко отношение. На
територията на района разпространение имат шест подземни водни тела (ПВТ) с пресни
подземни води: 1. Подземно водно тяло BG3G000000Q013 (Порови води в Кватернер –
Горнотракийска низина) 2. Подземно водно тяло BG3G00000NQ018 (Порови води в Неоген Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район) 3. Подземно водно тяло BG3G00000Pt037
(Карстови води - Малко Белово) 4. Подземно водно тяло BG3G00000Pt041 (Карстови води Централно Родопски масив) 5. Подземно водно тяло BG3G00000Pt044 (Пукнатинни води Западно- и централнобалкански масив) 6. Подземно водно тяло BG3G00000Pt047
(Пукнатинни води - Западно Родопски комплекс)
Очаквани въздействия при реализиране на инвестиционното предложение
Град Пазарджик има изградена канализационна система.
Теренът, обект на инвестиционното намерение е с изградено сградно канализационно
отклонение, което се включва в градската канализационна мрежа.
Инвестиционното предложение “Преместване на съществуващото съоръжение за
рециклиране на пластмасови отпадъци - екструдер от Площадка № 2, с местонахождение:
обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Мильо войвода“ № 18, на
югозападната част на поземлен имот с идентификатор 55155.508.407, УПИ № I-407 с
площ 700 кв.м. на Площадка № 3, с местонахождение: обл. Пазарджик, община Пазарджик,
гр. Пазарджик 4400, ул. „Мильо войвода“ № 18, Индустриална зона, поземлен имот с
идентификатор 55155.508.405, УПИ № XIX-405, в кв. 18 по плана на гр. Пазарджик с площ
330 кв.м. от общата площ на имота 2 958 кв.м.” не е свързано с генериране на отпадъчни
води и заустване на води във воден обект.
Не се предвижда да се извършват дейности и мероприятия, които могат да засегнат зони за
защита на водите, както следва:
 зони с води за къпане;
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 зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително
уязвими зони, чувствителни зони;
 зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми;
 защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични
видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е
важен фактор за тяхното опазване.
При експлоатацията на съоръженията на дружеството се генерират два вида отпадъчни води:
 Битово фекални води от жизнената дейност на обслужващия персонал. Генерираните
количества ще се заустват в съществуващата градска канализация на Пазарджик.
 Технологични отпадъчни води.
От дейностите по предварително третиране (измиване на мленките в метална вана) на
Площадка № 1 и Площадка № 2 се генерират производствени води.
Площадка № 1
Третиране на пластмасови неопасни отпадъци.
Използват се метални вани с вместимост 8 куб.м. и 6 куб.м. и с капацитет 2500 кг./час
Годишния капацитет на металните вани за измиване на мленки от неопасни пластмасови
отпадъци при непрекъснат режим на експлоатация е 19200 тона.
Измиване и центрофугиране се извършва на вече сортирани и смлени отпадъци (отпадък с
код 19 12 04).
При измиването не се използват химически вещества, а само вода. Центрофугирането се
извършва в центрофуга. Отпадъчните води се третират в два броя четирисекционни утаителя,
оборудвани с решетки за недопускане попадането на плаващи вещества в канализационната
система и след това постъпват в градската канализация, въз основа на сключен договор.
Третиране на пластмасови отпадъци от опаковки на препарати за растителна защита
(отпадък с код 150110*).
Използва се метална вана с вместимост 6000 литра.
Отделянето на водата от мленките става в хоризонтална центрофуга с капацитет 800 кг/ч.
Смлените, измити и центрофугирани отпадъци се съхраняват в полипропиленови торби от 25
до 30 кг. или т.н. “big bags”(гъвкави контейнери от полипропилен).
Производствените отпадъчни води, които се формират в затворена система, периодично се
извозват със специализиран транспорт до градска пречиствателна станция – гр. Пазарджик за
пречистване, въз основа на сключен писмен договор.
Площадка № 2
Измиването се извършва във вана за флотация. При измиването не се използват химически
вещества, а само вода. Центрофугирането се извършва в центрофуга. Отпадъчните води се
третират в утаители, заедно с отпадъчните води от площадката на „ПМБ Индъстрис“ ООД и
след това постъпват в градската канализация, въз основа на сключен договор.
Капацитетът е 1800 кг/час.
Експлоатацията на съоръженията на дружеството за предварително третиране на отпадъци
от пластмаси няма да доведе до замърсяване на подпочвените води.
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Геоложка основа
Според сеизмичното райониране на Р.България територията на общината попада
сеизмичен район, който е с интензитет ІХ степен и сеизмичен коефициент 0,27.

в

Забележка: Източник - Национален план за защита от бедствия.
На територията на община Пазарджик има находища на нерудни полезни изкопаеми. Найразпространени са мраморите и доломитите. Добре разработено е находището на варовик в
близост до с.Огняново, където се добива каменно брашно, чакъл, негасена и хидратна вар и
пепелина. Кариери за добив на скални облицовъчни материали има в землището на
с.Величково - от тях не са достатъчно проучени и разработени запасите от гранит, скалит и
габро. Големи са залежите от инертни материали (речен пясък и филц), които са проучени,
но не се експлоатират. Основни деградационни опасности за почвите и почвеното
плодородие са: почвената ерозия, намаляването на органично вещество, загуба на почвеното
биоразнообразие, замърсяването на почвите, засоляването и вкисляването, уплътняването на
почвите, запечатването на почвите и хидро-геологичните рискове (наводнения и свлачища).
Очаквани въздействия при реализиране на инвестиционното предложение
Сградата, в която ще се монтират съоръженията е изградена и не се предвижда извършване
на изкопни работи. Не се очаква дейността на дружеството по предварително третиране и
рециклиране на отпадъци от пластмаси да предизвика вредно въздействие върху
устойчивостта на терените и да влоши физико-механичните показатели на земната основа и
намали общата устойчивост. Не се очаква кумулативно въздействие.
Биоразнообразие
На територия община Пазарджик се намират няколко защитени зони, една от които са
Бесапарските ридове, част от българската и европейска екологична мрежа Натура 2000,
обявена със заповед на МОСВ от 2008 г. с цел опазване и поддържане в благоприятно
състояние на защитени и застрашени видове грабливи птици и техните местообитания. От
2005 г. зоната е обявена от BirdLife International за орнитологично важно място.
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Бесапарските ридове са включени в Европейската консервационна програма „Корини
биотопи“. В границите на Бесапарските ридове се намират няколко растения, чийто ареал е
локално-ендемичен като например текирската мишорка (Gypsophila tekirae). Друг такъв
ендемит е румелийска жълтуга ((Hipericum remelicum). Тук са разположени и българските
ендемити Lromus moesiacus vel., Genista rhodopea vel., Medicago rhodopea vel., Medicago
bondevi koz., Centaurea managettae podp., Centaurea pseudoaxillaris. Могат да се намерят и
много балкански ендемити, както и редки и застрашени растения, като 4 вида реликтни
орхидеи. Особеност на зоната са ниските варовити безлесни хълмове с надморска височина
между 350-536 м. Специфичните климатични и орографски особености на Бесапарските
ридове са причина за изключително богата флора на местността. Там са открити 586 вида
растения, като това е 1/5 от растителното многообразие в страната, което за площта и
орографията на Бесапарските ридове ги прави уникални биотопи. Най голям брой реликтни,
ендемични и редки видове растения се срещат в защитената територия „ОгняновскоСинитевски рид“. В община Пазарджик има четири защитени дървесни вида, всички на
територията на град Пазарджик: - Черна топола - Populus nigra l., с височина 28 м, обиколка
на ствола 4,65 м., на възраст 240 год., находяща се на територията на парк-остров
„Свобода“. (м. „Острова“). Обявена е с Постановление № 1169/18.03.1950 г. - Ливански
кедър – Gedrus libanii a.rich, с височина 12 м на възраст 70 год., находящ се на ул. „Орлово
гнездо“ № 6 в частен имот. Обявен е със Заповед № 197/ 11.03.1987 г. на КОС (ДВ,
бр.25/1987 г.)
- Дървесният вид - дръжкоцветен дъб (летен дъб) – quercus pedunculiflora,
е на възраст 200 год., с височина 25 м и обиколка на ствола 3,45 м. Намира се в имот УПИ
ІІ-5015, кв.399, кад. район 503, град Пазарджик (ул. „Мария Луиза” № 86). Обявен със
Заповед № РД-648/ 05.09.2006 г. (ДВ, бр.85/2006г.) на Министъра на околната среда и
водите - Секвоя, с височина 18 м и обиколка на ствола 2,57 м. Намира се в гр. Пазарджик, м
„Чуренска градина“ (на изхода на гр. Пазарджик). Обявена е с Постановление №
1169/18.03.1950 г.
Въпреки въздействието на човека върху околната среда, местообитанието си са запазили
определени животински видове, срещат се невестулка и лалугер. В землището на с.
Юнаците има колония на обикновен пчелояд. Рибарниците на селата Звъничево и Алеко
Константиново са орнитоложки зони на мониторинг за средно зимно преброяване на
зимуващите птици. Тук са наблюдавани орел-рибар, малък корморан и ням лебед. Други
зимуващи птици, които са наблюдавани в региона са голяма сива чапла, сива чапла, голям
синигер, кълвачи, ястреб-врабчар и ветрушка. Най-голямата колония на Балканите на
брегова лястовица се намира на сгуроотвала, в източната част на град Пазарджик. Срещат се
нощните птици бухал, ушата сова, кукумявка.
На територията, предмет на инвестиционното предложение и в контактните зони няма
местообитания на редки или застрашени от изчезване растителни видове.
Разположението на обекта в промишлената зона на гр. Пазарджик е причина за
непривлекателността на района за мигриращи птици.
Експлоатацията на обекта няма да окаже съществено въздействие върху факторите,
обуславящи жизнените условия на средата и респективно на представители на фауната,
срещани в рамките на контактните райони.
Почви
От гледна точка на почвеногеографското райониране, общината попада в Южнобългарска
ксеротермална зона; Среднобългарска подзона на канелени горски почви и смолници;
Тракийско-Тунджанска провинция; Западен Тракийски низинен и хълмист район.
Преобладават алувиални и алувиално-ливадни почви. В района на гр. Пазарджик и при
с.Мало Конаре има нискодолинни /мощнохумусни/ силно излужени до слабо оподзолени
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/лесивирани/ почви. При Синитово се откриват рендзини - хумусно-карбонатни почви, а при
Черногорово - излужени смолници. Характерен механичен състав на почвите – средно
песъчливо-глинести с Q под 1. Почвената реакция е неутрална до слабо кисела отгоре,
средно кисела отдолу в границите на 5,8 – 7,8 рН.
Хумусът е мощен – 40-50 см., с обемно тегло 1,25 -1,5 т/куб.м. и порьозност 47-55%. Тези
почви имат преобладаващо лек механичен състав и рохкав строеж, което ги прави
подходящи за интензивно и високо рентабилно земеделие. Сравнително ниско е
съдържанието на общ фосфор и азот. Съществуват и отделни райони от ливадни черноземни,
заблатени, ливадно-канелени и др. почви.
От общата територия на област Пазарджик 4 456 917 дка. земеделските земи са 1 580 924дка,
от които обработваемата земя е 1 212 733 дка. Населените места и урбанизираните територии
заемат 121 482 дка. Горските площи се простират на територия от 2 438 893 дка., а заетата от
водни течения и водни площи земя е 114 750 дка. Площта на която се извършва добив и
първична преработка на подземни богатства е 174 581 дка.
Сравнително по-слабо разпространени са ливадните, черноземните, заблатените, ливадноканелените и др. почви.
Плодородните алувиални и делувиални почви около реките и алувиалните и делувиално
ливадните в страни от тях са с голямо стопанско значение за Пазарджишкото поле. Те заемат
половината от неговата площ. Алувиалните и делувиалните ливадни почви са светло
жълтеникави, глинесто песъчливи и пясъко-глинести, богати на органични хранителни
вещества (хумус 1,5% и повече)., които често се опресняват от нови наноси. Това са топли,
възсухо проницаеми и лесно водопроницаеми, затова имат нужда от чести напоявания, както
и от торене. Благоприятни и плодородни са за много ценни земеделски култури: зеленчуци,
овощни дървета, особено ябълките, люцерна, жито и др. В района на тези почви се намират
по-големи или по-малки площи от плодородни тъмни ливадно блатно почви. Те се дължат на
хлътване на полето, на стари легла на реките или на изобилно изкуствено напояване в
миналото. Такива има по р. Марица, по р. Тополница, североизточно и източно от Пазарджик
и на др. места. В Пазарджишкото поле има много засолени почви. Те се намират северно от
Пазарджик. В периферията на Пазарджишкото поле и в подножието на Родопите (особено в
землищата на с. Црънча и с. Паталеница) са развити слабо подсолени горски почви, които са
подходящи за отглеждане на ориенталски тютюни.
Очаквани въздействия при реализиране на инвестиционното предложение
Целият разглеждан терен е с трайна настилка – асфалт или бетон, т.е. липсва естествена
почвена покривка. Съседните имоти са също силно урбанизирани.
Реализирането на инвестиционното предложение не би могло да окаже въздействие върху
почвите.
Отпадъци
Община Пазарджик поддържа постигната система за организирано събиране и
транспортиране на отпадъците, обхващаща 100% от населението на общината - град
Пазарджик и 31 села от територията на общината, като подобрява качеството на
предлаганата услуга. Цялата територия на община Пазарджик по данните от ПУО е
обхваната от системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на БО.
Събраните от организираното сметосъбиране и сметоизвозване отпадъци се депонират на
Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, което притежава Комплексно
разрешително № 509-Н0/2015 г.
Напълно изградени са системите за събиране на негодните за употреба батерии и
акумулатори (НУБА) и излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
(ИУЕЕО). На територията на община Пазарджик действат 6 центъра за комплектоване на
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излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), собственост на частни лица.
Липсва система за събиране и предаване за оползотворяване/ обезвреждане на опасни
отпадъци от домакинствата, както и на биоразградими отпадъци. Строителните отпадъци на
територията на общината са предимно от строителна дейност на юридически лица, малка
част от отпадъците са вследствие ремонтни дейности на физически лица.
Очаквани въздействия при реализиране на инвестиционното предложение
Инвестиционното предложение “Преместване на съществуващото съоръжение за
рециклиране на пластмасови отпадъци - екструдер от Площадка № 2, с местонахождение:
обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Мильо войвода“ № 18, на
югозападната част на поземлен имот с идентификатор 55155.508.407, УПИ № I-407 с
площ 700 кв.м. на Площадка № 3, с местонахождение: обл. Пазарджик, община Пазарджик,
гр. Пазарджик 4400, ул. „Мильо войвода“ № 18, Индустриална зона, поземлен имот с
идентификатор 55155.508.405, УПИ № XIX-405, в кв. 18 по плана на гр. Пазарджик с площ
330 кв.м. от общата площ на имота 2 958 кв.м.” не е свързано с генериране на отпадъци.
Вредни физични фактори
РЗИ гр.Пазарджик има утвърдена Програма за мониторинг на шума в урбанизираната
територия на град Пазарджик. Мониторингът се извършва по показател L - (усреднено
еквивалентно) дневно ниво на шума, определящ степента на дискомфорт през дневния
период на денонощието (7.00-19.00 ч.).
Извършените измервания показват, че допустимите шумови нива са превишени в 11 бр. от
контролните пунктове в гр. Пазарджик, което представлява 73,3 % от общия брой
контролирани зони. Измерванията на шума в околната среда се провеждат в съответствие с
методите посочени в Наредба № 6 от 26.06. 2006 г. за показателите за шум в околната
среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието,
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на
стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на
населението.
На пунктовете, разположени на територии, подложени на въздействието на интензивен
автомобилен трафик са извършени 36 измервания, като всички резултати надвишават
граничната стойност - 60 dB(А) (гранична стойност на дневното ниво на шума в територии,
подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик, съгласно Наредба №6 от
26 юни 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт
през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в
околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните
ефекти от шума върху здравето на населението). Измерените стойности варират в
диапазона от 65,50dB(А) до 69,50 dB(А). За сравнение през 2019 г най – ниската измерена
стойност е 65,33 dB(А), а най – високата 68,50 dB(А). В жилищните зони и територии
измерванията на шум са 18, като измерените стойности варират в диапазона от 57,33 dB(А)
до 64,83dB(А). Всички надвишават 55 dB(А) (гранична стойност на дневното ниво на шума
в жилищни зони и територии, съгласно горепосочената наредба). През изминалата 2020
година тези стойности варират от 57,00 dB(А) до 64,50dB(А). В зона за обществен и
индивидуален отдих има един пункт, в който всички измервания надвишават граничната
стойност 45 dB(А). В зона за лечебни заведения и санаториуми има също един пункт, в
който всички измервания надвишават граничната стойност 45 dB(А). В производствено –
складовите територии и зони измерванията са 24 и варират от 54,83dB(А) до 68,17 dB(А).
Всички измерени стойности са под нормата 70 dB(А).
Очаквани въздействия при реализиране на инвестиционното предложение
Разглежданата територия на ПИ № 55155.508.405, УПИ № XIX-405, в кв. 18 се намира в
промишлена зона, ул.„Мильо войвода“ № 18, гр.Пазарджик и е с площ 330 кв.м. от общата
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площ на имота 2 958 кв.м. Сградният фонд, в който ще се монтира и експлоатира екструдера
е съществуващ, т.е. не се налага извършването на строителни дейности, а само монтаж и
експлоатация.
Достъпът до имота се осъществява чрез съществуващата транспортна инфраструктура.
Разглежданият имот граничи на:
 североизток – с второстепенна ул. „Мильо войвода“;
 северозапад- през второстепенна улица, теренът на ПЛАСТТРЕЙД ЕООД, в който
към този момент се експлоатира екструдера;
 юг/югоизток – рециклираща фирма за отпадъци от хартия и пластмаси;
 юг/югозапад – територия на транспорта за линии на релсовия транспорт.
Теренът е шумово натоварен, тъй като в непосредствена близост до него са разположени:
 улици;
 производствено-складови територии и зони.
Съгласно табл. 2 на приложение № 2 от Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в
околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието,
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на
стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на
населението за производствено - складови зони и територии допустимите шумови нива са до
70 dB.
По литературни данни генерираният шум от оборудването (екструдера) на мястото му на
излъчване е от 79 до 85 dB(А), т.е. в работната среда. Излъчваният шум извън работните
помещения се очаква да е значително под допустимите шумови нива за производствено складови зони и територии - до 70 dB. Предвиденото инвестиционно предложение няма да
промени съществуващото положение и да предизвика шумово натоварване в разглежданата
територия. Не се очаква кумулативно въздействие.
В резултат от реализацията на инвестиционното предложение се очаква временно
нарушаване на комфорта в района. Този дискомфорт ще се прояви по време на монтажните
работи, като завишаване на шумовите нива, запрашеност от техниката и транспортните
машини с материалите за обекта, но няма да се окаже значително въздействие върху
околната среда.
На територията на дружеството не се извършват горивни процеси. Емисиите на вредни
вещества във въздуха са в резултат единствено на транспортната техника.
При спазване на нормативните изисквания в процеса на монтажните дейности и
експлоатация на обекта не се очаква да има замърсяване и дискомфорт на околната среда.
До настоящия момент не са констатирани шумови и атмосферни замърсявания в следствие
на дейността на дружеството.
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното
предложение:
Всяка монтажна дейност крие потенциална опасност от инциденти. За намаляване на риска
от такива ще бъде създадена организация на монтажния процес, като всеки вид дейност ще
се изпълнява от квалифицирани работници.
Съхраняването на доставените отпадъци се извършва на обособени площи с ограничен
достъп, които са с положена трайна настилка и непропусклива повърхност. Обозначени и

13 /29

маркирани са съгласно изискванията на нормативната уредба. Създадена е организация за
безопасното третиране на получаваните отпадъци.
Приемането и предаването на отпадъците ще се извършва въз основа на писмен договор и
водене на необходимата отчетност, съгласно Наредба № 1 от 4 юни 2014г. за реда и
образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за
водене на публични регистри.
Съгласно становище на Басейнова дирекция Източно беломорски район с център Пловдив,
разглежданият имот попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на
района под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е (1), т.1 и 2 от Закона за
водите за район със значителен потенциален риск от наводнения.
В най-общия случай наводнения могат да възникнат от по-бързо или по-бавно повишаване
нивото на водата от заливна висока вълна. В първия случай наводненията причиняват
наноси, повреда на материали, съоръжения и инсталации, което води до временно спиране
дейността на дружеството до спадане нивото на водата. Във втория случай, към всичко това
се добавя и разрушителното действие на водната вълна, което довежда до разрушение на
сгради и съоръжения. При първите сигнали за такова бедствие незабавно се предприемат
следните дейности:
 преустановява се действието на съоръженията;
 изключва се ел. захранването;
 затварят се всички кранове на съоръженията (ваните за измиване на мленките) и
тръбопроводите;
 евакуиране на персонала.
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:
Очакваните рискови фактори за увреждане здравето на засегнатото население са:
- ауспухови газове от транспортните средства;
- шум от транспортните средства и монтираните съоръжения.
Посочените рискови фактори могат да предизвикат неблагоприятни въздействия върху
човешкото здраве единствено при много високи концентрации или нива, които обаче няма
как да бъдат създадени при реализиране на инвестиционното предложение.
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството
Предлаганата площадка се намира в производствената зона на гр.Пазарджик - ул. „Мильо
войвода“ № 18, поземлен имот с идентификатор 55155.508.405, УПИ № XIX-405, в кв. 18 по
плана на гр. Пазарджик с площ 330 кв.м. от общата площ на имота 2 958 кв.м. Трайното
предназначение на територията е „урбанизирана“, а начинът на трайно ползване е „за друг
вид производствен, складов обект“.
С инвестиционното предложение не се планират строителни дейности. Монтажните
мероприятия ще се извършват единствено в съществуващата сграда върху площ от 330м2.
Достъпът до имота се осъществява чрез съществуващата транспортна инфраструктура.
Теренът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена
територия по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по
смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
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Разглежданият имот граничи на:
 североизток – с второстепенна ул. „Мильо войвода“;
 северозапад- през второстепенна улица, теренът на ПЛАСТТРЕЙД ЕООД, в който
към този момент се експлоатира екструдера;
 юг/югоизток – рециклираща фирма за отпадъци от хартия и пластмаси;
 юг/югозапад – територия на транспорта за линии на релсовия транспорт.
В близост до имота няма обекти и сгради, подлежащи на специална защита.
Площадката е далеч от елементи на националната екологична мрежа.
Най-близката защитена територия в района е BG0002057 „Бесапарски ридове“.
Разглежданият имот отстои от нея на не по-малко от 0,54 км.
Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с промяна на съществуваща
или изграждане на нова пътна инфраструктура.
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
В дейностите по временно съхраняване, предварително третиране и рециклиране на
пластмасови отпадъци „Пласттрейд“ ЕООД не употребява опасни химични вещества и
смеси.
Площадката, предмет на инвестиционното предложение (Площадка № 3) е разположена на
съществуваща площадка за третиране на отпадъци. Имотът е собственост на „ПМБ
Индъстрис“ ООД и се ползва от дружеството съгласно сключен писмен договор. На
останалата част от имота е изградена площадка за предварително третиране и рециклиране
на пластмасови отпадъци на „ПМБ Индъстрис“ ООД.
Площадката на „Пласттрейд“ ЕООД е ясно обособена и отделена от площадката на „ПМБ
Индъстрис“ ООД.
На територията на Площадка № 3 ще се извършват следните дейности:
Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с
изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до
събирането им – код R13
Приетите за третиране отпадъци са балирани или опаковани в т.н. “big bags“ (гъвкави
контейнери от полипропилен.
Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като
разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична
трансформация – код R3
Екструдера представлява термонагреваем шнек, който загрява пластмасата (постъпваща във
вид на мленки) до температура 200 оС. Получената стопилка излиза под формата на спагети
през формообразуваща глава, които се нарязват в гранулатори и се получава готовия продукт
- пластмасов гранулат.
Капацитетът на екструдера е 11тона/час (28 000 тона/год.).
На първите две площадки на дружеството дейностите са съществуващи и подробно описани
в издаденото Решение № 07-ДО-342-04 от 25.03.2020г. и са както следва:
Площадка № 2
Площадката е разположена на съществуваща площадка за третиране на отпадъци. Имотът е
собственост на „Екоиндъстрис 2007“ ЕООД и се ползва от дружеството съгласно сключен
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писмен договор. На останалата част от имота е изградена площадка за предварително
третиране и рециклиране на пластмасови отпадъци на „ПМБ Индъстрис“ ООД.
Площадката на „Пласттрейд“ ЕООД е ясно обособена и отделена от площадката на „ПМБ
Индъстрис“ ООД.
Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с
изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до
събирането им – код R13
Приетите за третиране отпадъци са балирани или опаковани в т.н. “big bags“ (гъвкави
контейнери от полипропилен.
Дейности по предварително третиране R12 - сортиране, смилане, измиване или
балиране на отпадъци от пластмаси:
Сортиране: Извършва се в ръчно на лентов транспортьор до дробилката, без
специализирана сортировъчна инсталация.
Смилане: Шредер S520/1350, мелница М800/1200. В двете съоръжения се извършва
раздробяване и смилане на пластмасовите отпадъци преди последващо измиване.
Капацитетът на съоръженията е 1800 кг/час.
Измиване (пране) и центрофугиране: Измиването се извършва във вана за флотация. При
измиването не се използват химически вещества, а само вода. Центрофугирането се
извършва в центрофуга. Отпадъчните води се третират в утаители, заедно с отпадъчните
води от площадката на „ПМБ Индъстрис“ ООД и след това постъпват в градската
канализация, въз основа на сключен договор.
Капацитетът е 1800 кг/час.
Предварително съхраняване на отпадъци: Смлените, измити и центрофугирани отпадъци
се съхраняват в полипропиленови торби от 25 до 30 кг или т.н. “big bags“ (гъвкави
контейнери от полипропилен).
Площадка № 1
Третиране на пластмасови неопасни отпадъци:
Дейности по предварително третиране R12 - сортиране, смилане, измиване или
балиране на отпадъци от пластмаси:
Сортиране: Извършва се в сепарираща инсталация с 12 работни места. Получените
отпадъци се разделят по видове пластмаса.
Смилане:
- Мелница за пластмаса М500/800 с капацитет 1000 кг./час;
- Мелница за пластмаса М800/1200 с капацитет 2500 кг./час;
Смлените отпадъци се съхраняват в полипропиленови торби от 25 до 30 кг. или т.н. “big
bags”(гъвкави контейнери от полипропилен).
Годишния капацитет на монтираните мелници за третиране на неопасни пластмасови
отпадъци при непрекъснат режим на експлоатация е 26880 тона.
Измиване (пране) и центрофугиране: Използват се метални вани с вместимост 8 куб.м. и 6
куб.м. и с капацитет 2500 кг./час
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Годишния капацитет на металните вани за измиване на мленки от неопасни пластмасови
отпадъци при непрекъснат режим на експлоатация е 19200 тона.
Измиване и центрофугиране се извършва на вече сортирани и смлени отпадъци (отпадък с
код 19 12 04).
При измиването не се използват химически вещества, а само вода. Центрофугирането се
извършва в центрофуга. Отпадъчните води се третират в два броя четирисекционни утаителя,
оборудвани с решетки за недопускане попадането на плаващи вещества в канализационната
система и след това постъпват в градската канализация, въз основа на сключен договор.
Балиране: Използва се хидравлична преса за балиране с капацитет 1440 т/год. Извършва се
когато дружеството само сортира и не раздробява получените пластмасови отпадъци, с цел
по-лесното им транспортиране.
Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с
изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до
събирането им – код R13
На територията на площадката, неопасните отпадъци се съхраняват временно до
последващото им третиране на площ от 1460 кв.м (от които 500 кв.м. закрита площ и 960
кв.м. открита площ), с капацитет за едновременно съхранение 300 тона.
Третиране на пластмасови отпадъци от опаковки на препарати за растителна защита
(отпадък с код 150110*):
Дейности по предварително третиране R12- смилане, измиване и центрофугиране на
отпадъци от пластмаси:
Доставените отпадъци с код 150110* се получават сортирани.
Смилане: Мелница за пластмаса М500/800 с капацитет 1000 кг./час. Годишния капацитет на
мелницата за третиране на отпадъци с код 150110* е 2560 тона. Заявените количества
отпадъци с код 150110* за третиране са 2000т/год.
Измиване: Използва се метална вана с вместимост 6000 литра.
Центрофугиране: Отделянето на водата от мленките става в хоризонтална центрофуга с
капацитет 800 кг/ч.
Смлените, измити и центрофугирани отпадъци се съхраняват в полипропиленови торби от 25
до 30 кг. или т.н. “big bags”(гъвкави контейнери от полипропилен).
Производствените отпадъчни води, които се формират в затворена система, периодично се
извозват със специализиран транспорт до градска пречиствателна станция – гр. Пазарджик за
пречистване, въз основа на сключен писмен договор.
Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с
изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до
събирането им – код R13
На територията на площадката, опасните отпадъци с код 15 01 10* се съхраняват временно
до последващото им третиране на закрита площ от 200 кв.м, с капацитет за едновременно
съхранение 50 тона.
Преработените отпадъци се предават за последващо третиране въз основата на сключен
договор на „ПМБ ИНДЪСТРИС“ ООД за рециклиране (получаване на гранулат) или на
фирми, притежаващи съответното разрешение.
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4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура
За целите на настоящото инвестиционно предложение не се налага промяна (подобряване) на
съществуващите транспортни връзки.
Подходът до имота ще се осигурява от съществуващ и добре подържан път, граничещ
западно с площадката.
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване
На този етап инвеститорът планира стартирането на монтажните да започне след
получаване на всички разрешителни документи от органите, отговорни за одобряването на
инвестиционното предложение – община Пазарджик, РИОСВ – Пазарджик и т.н.
Очаква се монтажните дейности да бъдат извършени за няколко дни.
В бъдеще няма идея да бъде прекратена експлоатацията на обекта.
6. Предлагани методи за строителство
Инвестиционното предложение не предвижда извършване на строителни и ремонтни
дейности.
Ще бъде извършен само монтаж на съоръжение за рециклиране на пластмасови отпадъци екструдер.
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
Пластмасите стават все по-разнообразни и тяхната употреба се разширява, което води до все
по-голям обем отпадъци и нарастващо взаимодействие с други материали и съединения.
Пластмасите се натрупват в големи количества и могат да останат в околната среда стотици
години, замърсявайки почвата и убивайки живите организми, предизвиквайки токсични
реакции и освобождавайки в екосистемите вещества, нарушаващи функциите на
ендокринната система, вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за
възпроизводството, частици с наноразмери и упорити органични замърсители.
Един от най-важните резултати от рециклирането са: запазване на природните ресурси,
икономия на енергия и по-малко замърсяване. Всички тези ефекти произтичат от факта, че
преработените материали заместват новите, чието производство е свързано с разходи на
ресурси, енергия и замърсяване. Ето защо пластмасите вече не следва да се считат само за
отпадък, а вместо това следва да се разглеждат като ресурс.
Разширяването на дейността по механично третиране на пластмасови отпадъци
кореспондира със стратегическите цели, заложени в действащата Национална програма за
управление на отпадъците:
 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци;
 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и
транспортиране на отпадъците;
 Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите „отговорност на
производителя” и „замърсителят плаща” при интегрирано управление на отпадъците;
 Осигуряване на база данни на отпадъците.
Реализирането на предложението ще доведе до създаване на устойчиво управление на
отпадъците от пластмаси, при спазване на действащото законодателство в областта на
управлението на отпадъците.
Осъществявайки настоящото инвестиционно предложение "ПЛАСТТРЕЙД" ЕООД ще
увеличи производствения си капацитет. В допълнение, фирмата предвижда да открие нови
работни места.
Горецитираните характеристики и предимства, определя целесъобразността
необходимостта от реализацията на инвестиционното предложение.

и
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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
В картовия материали се показва разположението и границите на инвестиционното
предложение и предоставя информация за характеристиките на средата и територията за
реализация.
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В близост до имота няма обекти и сгради, подлежащи на специална защита.
Площадката е далеч от елементи на националната екологична мрежа.
Най-близката защитена територия в района е BG0002057 „Бесапарски ридове“ .
Разглежданият имот отстои от нея на не по-малко от 0,54 км.
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9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на
инвестиционното предложение
Територията, върху която ще се изгради ИП е вече урбанизирана. Има изградени сгради, в
които ще се монтира оборудването. Инвестиционното предложение не влиза в противоречие
с настоящото и бъдещото ползване на други земи в района.
На предлаганата площадка пряко граничещите съседни парцели са на:
 североизток – с второстепенна ул. „Мильо войвода“;
 северозапад- през второстепенна улица, теренът на ПЛАСТТРЕЙД ЕООД, в който
към този момент се експлоатира екструдера;
 юг/югоизток – рециклираща фирма за отпадъци от хартия и пластмаси;
 юг/югозапад – територия на транспорта за линии на релсовия транспорт.
10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони,
санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична
мрежа:
Площадката, предмет на инвестиционно предложение, не попада в границите на защитени
територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени
зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената
защитена зона е BG0002057 „Бесапарски ридове“ . Разглежданият имот отстои от нея на не
по-малко от 0,54 км.
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Защитена зона „Бесапарски ридове" (код BG0002057) е обявена със Заповед № РД786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 106/2008 г. Бесапарските
ридове са разположени в югоизападната част на Тракийската низина в близост до гр.
Пазарджик в подножието на Родопите. Мястото обхваща ниски варовити безлесни хълмове и
съседните открити пространства на запад до пътя за Пещера, на изток до река Въча. Северна
граница е река Марица, а южната преминава през землищата на селата Радилово, Бяга и
Козарско и достига до град Кричим. На територията на мястото попадат и рибарниците до
село Триводици. Бесапарските ридове са с надморска височина между 350 и 536 м. Около
90% от територията им е заета от калцифилни и топлолюбиви тревни съобщества и
обработваемите площи. Има отделни петна широколистни и смесени гори. Найразпространените тревни съобщества са доминирани от белизма /Dichantium ischaemum/,
поради факта, че видът е много издържлив на паша, утъпкване и особено на ерозия. Малък
процент от територията е заета от храсти и ниски дървета. Срещат се и изолирани площи със
широколистни и смесени гори. Варовитите хълмове се характеризират със специфична
растителност, което определя тяхното значение като убежище на редки, ендемични и
реликтни видове. На хълмовете расте един локален ендемичен растителен вид - текирската
мишорка /Gypsophila tekirae/. От бозайниците, лалугерът /Spermophilus citellus/ заслужава
особено внимание, тъй като представлява основен хранителен ресурс за хранещите се тук
дневни грабливи птици, някои от които много редки и застрашени. В Бесапарските ридове
са установени 86 гнездящи видове птици, от които 15 са включени в Червената книга на
България (1985). От срещащите се видове 43 са от европейско природозащитно значение
(SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са
включени 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 12 вида, в
SPEC3 - 29 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 25 вида, включени в
приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални
мерки за защита. От тях 22 са вписани в приложение I на Директива 79/409 на ЕС.
Бесапарските ридове са от световно значение за опазването на застрашения от изчезване на
планетата царски орел /Aquila heliaca/ и е едно от най-важните места в България от значение
за Европейския съюз за гнездящите тук полска бъбрица /Anthus campestris/, белоопашат
мишелов /Buteo rufinus/, ловен сокол /Falco cherrug/ и дебелоклюна чучулига /Melanocorypha
calandra/. Тъй като мястото предоставя богата хранителна база, то поддържа значителни
гнездови популиции и на други видове грабливи птици като малкия креслив орел /Aquila
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pomarina/, орела змияр /Circaetus gallicus/, скалния орел /Aquila chrysaetos/, сокола скитник
/Falco peregrinus/ и др. Видове, характерни за откритите тревни местобитания, като сивоокия
дъждосвирец /Burchinus oedicnemus/, къопръстата чучулига /Calandrella brachydatyla/ и други
също гнездят в района в значителна численост.
Бесапарските ридове са разположени в Южния ценрален район, който е втори в България по
гъстота на населението - 70,7жители/км2. Селищата около мястото имат средно над 2100
жители на селище, което показва демографска стабилност. Инфраструктурата е добре
развита. Околните райони са обект на непрекъсната урбанизация. Това прави мястото лесно
достъпно и подложено на натиск от разнообразни човешки дейности. Бесапарските ридове се
характеризират с добро съчетание между запазена природа и традиционни земеделски
практики. Добре развити са отглеждането на зеленчуци и култивирани растения, а така също
и животновъдството. Има няколко инициативи за земеделски борси, които стимулират
парниковото отглеждане на зеленчуци, като се увеличава интереса към биологичното
земеделие. В района на Бесапарските ридове, поради климатичните условия, малката
надморска височина и големия процент обработваеми земи само 10% от храната на
домашните животни се осигурява чрез паша и косене на естествени пасища. Най-сериозният
проблем водещ до загуба на ценни местообитания, е постепенното превръщане на пасищата
и ливадите в лозови масиви. Откриването и експлоатацията на кариери за инертни материали
е ключов за района фактор, водещ до унищожаване на тревни местообитания. Въпреки че
районът не е подходящ за залесяване, тази дейност се планира и на практика се осъществява
тук. Други заплахи, влияещи отрицателно на качеството на местообитанията са употретбата
на пестициди в обработваемите земи, както и опожаряването на стърнищата. Потенциална
заплаха както за птиците, така и за местообитанията им е изграждането на ветроенергийни
паркове. Такива паркове ще ограничат достъпа на грабливите птици до ловните им
територии и ще са причина за гибелта им. Практиката в Испания показва напълно изчезване
на уязвими видове птици от техните гнездови територии след построяването на ветрови
генератори. Изсичането на дървесната и храстовата растителност по бреговете на Марица,
залесяването с неприсъщи за района видове и изграждането на пясъчни кариери влошава
местообитанията, които са важни за малкия корморан и за други видове привързани към тях.
Обща заплаха за грабливите птици е прякото избиване на лалугера, който е основен
хранителен ресурс, и унищожаване на местообитанията му. Преки заплахи за птиците са
бракониерството (вземането на малки и на яйца от гнездата на грабливите птици,
отстрелване на грабливи птици), безпокойство в следствие на делта- и парапланеризъм,
горско-стопански дейности през гнездовия период, движение с моторни превозни средства
(включително т.нар. "off road") и други.
По-малко от 1% от територията на Бесапарските ридове е поставена под законова защита
съгласно националното природозащитно законодателство. Около 35% от територията е
определена за КОРИНЕ място през 1998 г., поради европейското и значение за опазването на
редки и застрашени местообитания, растения и животни. През 2005 година територията е
обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
Защитената зона е създадена с цел:
 Опазване и поддържане на местообитанията на описаните по-долу застрашени видове
птици съгласно чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие, по време на
гнездене и миграция за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;
 Поддържане на типове местообитания (псевдостепни тревни съобщества на варовити
терени), важни за опазването на застрашените видове птици и на други
консервационно значими видове и съобщества;
 Възстановяване и поддържане на естествените крайречни гори по поречието на
Марица и естествения характер на реката за осигуряване на благоприятни условия за
малкия корморан и земеродното рибарче;
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 Възстановяване на местообитанията разрушени в резултат от добива на строителни и
инертни материали;
 Осигуряване на защита на уязвимите места от ключово значение за видовете, обект на
опазване;
 Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като предпоставка за
стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природозащитен статус и
жизнеспособността на популациите на видовете, обект на опазване;
 Природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на
общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, обект
на опазване.
Със заповедта за обявяване на ЗЗ са въведени следните забрани:
 Премахването на характеристики на ландшафта - синори и единични и групи дървета
при ползването на земеделските земи като такива;
 Залесяването на ливади, пасища, мери, както и превръщането им в обработваеми земи
и трайни насаждения;
 Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
 Разкриване на нови кариери за добив на подземни богатства с изключение на такива,
за които има стартирала процедура за предоставяне на разрешение за търсене и/или
проучване, издадено разрешение за търсене и/или проучване; регистрирано търговско
откритие, стартирала процедура за предоставяне на концесия или предоставена
такава.
Съгласно Заповед № РД-786 от 29 октомври 2008 на МОСВ видовете птици, предмет на
опазване в защитената зона са общо 34 по чл. 6, ал.1, т.3, определени в приложение 2 на
Закона за биологичното разнообразие:
- видове по чл.6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие: Малък корморан
(Phalacrocorax pygmeus); Черен щъркел (Ciconia nigra); Бял щъркел (Ciconia ciconia); Орел
змияр (Circaetus gallicus); Тръстиков блатар (Circus aeruginosus); Малък креслив орел (Aquila
pomarina); Скален орел (Aquila chrysaetos); Малък орел (Hieraaetus pennatus; Късопръст
ястреб (Accipiter brevipes) Белоопашат мишелов (Buteo rufinus); Царски орел (Aquila heliaca);
Сокол скитник (Falco peregrinus); Ловен сокол (Falco cherrug); Турилик (Burhinus
oedicnemus); Земеродно рибарче (Alcedo atthis); Синявица (Coracias garrulus); Сирийски
пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus); Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra);
Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla); Горска чучулига (Lullula arborea); Полска
бъбрица (Anthus campestris; Червеногърба сврачка (Lanius collurio); Черночела сврачка
(Lanius minor Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria); Градинска овесарка (Emberiza
hortulana);
- видове по чл.6, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие: Зеленоглава патица (Anas
platyrhynchos); Голям ястреб (Accipiter gentilis); Малък ястреб (Accipiter nisus; Обикновен
мишелов (Buteo buteo); Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus; Сокол орко (Falco
subbuteo); Речен дъждосвирец (Charadrius dubius); Пчелояд (Merops apiaster); Брегова
лястовица (Riparia riparia).
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Съгласно становище на Басейнова
дирекция Източно беломорски район с
център Пловдив, разглежданият имот
попада в рамките на подземно водно
тяло BG3G000000Q013 – Порови води в
Кватернер – Горнотракийска низина.
Територията
на
инвестиционното
предложение попада в уязвима зона за
защита на водите, включена в Раздел 3,
т.3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Имотът не
попада и не граничи с пояси на СОЗ и в
неговия обсег нямо водоизточници за
питейно-битово водоснабдяване.
Разглежданата площадка попада в
границите на две повърхностни тела –
„Река Марица от р.Тополница до
вливане на р.Въча и ГОК-9 и ГОК П“ с
код BG3MA700R143 и „Река Селска и
притоци и ГОК Чакъша“ с код
BG3MA700R156. Площта на ИП попада
в чувствителните зони и на двете
повърхностни водни тела. Съгласно
становище на Басейнова дирекция
Източно беломорски район с център
Пловдив, разглежданият имот попада в
зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на района под заплаха от
наводнения, при сценариите съгласно чл.146е (1), т.1 и 2 от Закона за водите за район със
значителен потенциален риск от наводнения.
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно
строителство)
Не се предвиждат други дейности, свързани с инвестиционното предложение.
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение
Ще се предприемат необходимите мерки за допълнение и изменение на издаденото
Разрешение № 07-ДО-342-04 от 25.03.2020г., издаден от РИОСВ – Пазарджик.
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:
Имотът предмет на инвестиционно намерение е ситуиран в Индустриална зона по плана на
гр.Пазарджик.
Трайното предназначение на територията е „урбанизирана“, а начинът на трайно ползване е
„за друг вид производствен и складов обект“.
2. мочурища, крайречни области, речни устия:
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В непосредствена близост до имота, предмет на инвестиционно намерение, няма мочурища,
крайречни области, речни устия.
Разглежданата площадка попада в границите на две повърхностни тела – „Река Марица от
р.Тополница до вливане на р.Въча и ГОК-9 и ГОК П“ с код BG3MA700R143 и „Река Селска
и притоци и ГОК Чакъша“ с код BG3MA700R156.
3. крайбрежни зони и морска околна среда:
В близост до имота, предмет на инвестиционно намерение, няма крайбрежни зони и морска
околна среда.
4. планински и горски райони:
В близост до имота, предмет на инвестиционно намерение, няма планински и горски райони.
5. защитени със закон територии:
В близост до имота, предмет на инвестиционно намерение, няма защитени със закон
територии.
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа:
В близост до имота, предмет на инвестиционно намерение, няма засегнати елементи от
Националната екологична мрежа.
Площадката е далеч от елементи на националната екологична мрежа - най-близката
защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 е G0002057 „Бесапарски ридове“ . Разглежданият
имот отстои от нея на не по-малко от 0,54 км.
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност:
С инвестиционното предложение няма да бъде засегнат ландшафт и обекти с историческа,
културна или археологическа стойност. Не се засягат ландшафти с особена защита.
Територията, на която се предвижда да бъде реализирано инвестиционното предложение,
представлява антропогенно повлияна територия, поради което площадката следва да се
причисли към ландшафтите, върху които вече е оказвано антропогенно въздействие.
ИП не предвижда мероприятия, които да доведат до поява на нови, значими по количество
замърсители в разглежданата територия. Имайки предвид настоящото състояние на
ландшафта в разглеждания район може да се твърди, че преместване на съществуващото
съоръжение за рециклиране на пластмасови отпадъци - екструдер от Площадка № 2, с
местонахождение: обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Мильо
войвода“ № 18, на югозападната част на поземлен имот с идентификатор 55155.508.407,
УПИ № I-407 с площ 700 кв.м. на Площадка № 3, с местонахождение: обл. Пазарджик,
община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Мильо войвода“ № 18, Индустриална зона,
поземлен имот с идентификатор 55155.508.405, УПИ № XIX-405, в кв. 18 по плана на гр.
Пазарджик с площ 330 кв.м. от общата площ на имота 2 958 кв.м. няма да доведе до
негативни изменения в състоянието на ландшафта.
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или
подлежащи на здравна защита:
С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати територии и/или зони и обекти
със специфичен санитарен статут 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:
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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
Реализацията на инвестиционното намерение няма да окаже съществено 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
включително на разположените в близост до инвестиционното предложение

мрежа,

Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвиква въздействие върху
елементите на Националната екологична мрежа.
Въздействието върху защитената зона по “Натура 2000” ще е следното:
Прогноза за въздействието върху съществуващата растителност:
При реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху растителността в
района. ИП няма да засегне площи с естествена растителност. Унищожаване на рудералната
растителност няма да се реализира. Няма да бъдат унищожени типове природни
местообитания, включени в Приложение № 1 на ЗБР.
Прогноза за въздействието върху животинския свят:
Върху представителите на херпетофауната няма да бъде оказано значително негативно
влияние. Размножаването им няма да се подтисне, тъй като не се очаква прогонващ ефект,
който да повлияе върху числеността и плътността на популациите, предвид сходния характер
на прилежащите територии. От видовете с природозащитен статус на територията за
реализация не са установени екземпляри.
На територията, където ще се реализира инвестиционното предложение няма условия за
гнездене и укриване на птици, тъй като в близост до площадката няма влажни биотопи и
няма подходящи условия за изхранването на прелетните и зимуващите птици.
Не се очаква негативно въздействие върху представителите на бозайната фауна, тъй като
числеността на популациите им е ниска и е свързана главно с антропогенната дейност,
предвид разположението върху антропогенно повлиян терен.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия
При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не съществуват
рискове от големи аварии.
Съгласно становище на Басейнова дирекция Източно беломорски район с център Пловдив,
разглежданият имот попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на
района под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е (1), т.1 и 2 от Закона за
водите за район със значителен потенциален риск от наводнения. Ако се създаде такава
бедствена ситуация, производствените мощности временно ще спрат да функционират, ще се
извършат отводнителни мероприятия, почистване на площадката и възстановяване на
работния цикъл.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и
отрицателно)
Ако има вредно въздействие се очаква да бъде временно, краткотрайно, без съществен
кумулативен ефект.
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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.)
Териториалният обхват е ограничен и локален - в част от недвижим имот с идентификатор
55155.508.405, УПИ № XIX-405, в кв. 18 по плана на гр. Пазарджик, който е ситуиран в
Промишлената зона на града. Товаро-разтоварните дейности се извършват в закрит склад.
Площадката е разположена далече от жилищни и учебни територии.
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието
Малка вероятност за поява на въздействието.
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на
въздействието
Временно и обратимо.
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения
Естеството на установените вредни фактори е такова, че не се очаква проявяване на
комбинирано, комплексно и кумулативно действие.
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията
Съгласно становище на Басейнова дирекция Източно беломорски район с център Пловдив,
разглежданият имот попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на
района под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е (1), т.1 и 2 от Закона за
водите за район със значителен потенциален риск от наводнения. С цел намаляване и
ефективно ограничаване на потенциалните последици, фирмата планира да извърши
вътрешно обучение на наличния персонал и се проиграят следните действия:
 преустановяване действието на съоръженията;
 изключване на ел. захранването;
 затваряне на всички кранове на съоръженията (ваните за измиване на мленките) и
тръбопроводите;
 евакуиране на персонала.
10. Трансграничен характер на въздействието
Не се очаква.
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
 С цел недопускане на запрашаване, в сградата и прилежащите й територии ще се
извършва периодично почистване и оросяване;
 Ограничаване движението и скоростта на транспортни средства в рамките на
терена, предмет на инвестиционното предложение. Това ще минимизира
запрашаването на площадката и прилежащите територии.
V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
До внасяне на настоящата информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС,
няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на
инвестиционното предложение.
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