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.
„ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД
Седалище: гр. Пазарджик, бул./ул. „Найчо Цанов“ № 11
2. Пълен пощенски адрес.
Област Пазарджик, Община Пазарджик, гр. Пазарджик,
бул./ул. „Найчо Цанов“ № 11
3. Телефон, факс и e-mail.
4. Лице за контакти.
Александър Коцев
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 (ИП) се отнася за „Изграждане и въвеждане в
експлоатация на инсталация за рециклиране на отпадъчни тонер касети“ в
производствена сграда с идентификатор 55155.508.537.1 по КККР на гр. Пазарджик,
находящо се в поземлен имот № 55155.508.537 по плана на гр. Пазарджик. Съгласно
подробния устройствен план на имота същия е отреден за промишлена дейност.
„ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД има правата на възложител за ИП съгласно предварителен
договор за наем от 05.03.2021 г.
Имот с идентификатор 55155.508.537 по КККР на гр. Пазарджик е отреден за УПИ ХV536, за производствена дейност в кв. 520, гр. Пазарджик, отреден за производствена
дейност.
Общата площ на сградата е 1651 m2 съгласно скица № 15-250470-10.03.2021 г.
Инсталацията за рециклиране на отпадъчни тонер касети на „ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“
ООД ще бъде разположена на площ от 954 m2. Всички други съпътстващи дейности
като товарене, разтоварване и временно съхранение ще се извършват в рамките на тази
площ. За ползването на гореспоменатата площ е сключен предварителен договор за
наем от 18.06.2021 г.
Приложение № 1 – Предварителен договор за отдаване под наем от 05.03.2021;
Приложение № 2 - Предварителен договор за отдаване под наем от 18.03.2021;
Приложение № 3 – Скица на имот 55155.508.537;
Приложение № 4 - Скица на сграда с идентификатор 55155.508.537.1.
Инвестиционното предложение е ново по смисъла на т. 31г, буква а) от § 1 на ДР на
Закон за опазване на околната среда (ЗООС).
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Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква б) съгласно
приложение № 2 към ЗООС.
Планираните дейности включват извършване на следните дейности по оползотворяване
съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закон за
управление на отпадъците:
- R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R
11 (предварителни дейности преди оползотворяването, включително
предварителна обработка, като, inter alia, разглобяване, сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане,
разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с
кодове R1 - R11);
- R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове
R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до събирането им) (Временно съхраняване означава
предварително съхраняване по смисъла на § 1, т. 27 от допълнителните
разпоредби).
Предвижда се оползотворяване на следните видове отпадъци:
Вид на отпадъка
Код

Наименование

16 02 13*

излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3),
различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12

16 02 14

излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16
02 09 до 16 02 13

16 02 15*

опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване

16 02 16

компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от
посочените в 16 02 15

20 01 35*

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3);

20 01 36

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от
упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35

Общото количество отпадъци, което ще може да бъде третирано в инсталацията е до
9,1 тона на ден, или 3000 тона на година.
На площадката има всички необходими условия за извършване на дейността, без да се
допуска замърсяване на околната среда и увреждане здравето на хората. Отпадъците ще
бъдат третирани в предварително изградено съоръжение. Доставчиците ще бъдат
фирми от цялата страна и извън нея. При приемане ще се измерва количеството на
отпадъците и ще се извършва визуална проверка качеството на отпадъка.
Вътрешната площадка за престой на колите ще бъде оборудвана с мотокар за
извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците. Площадката за
приемане на отпадъците ще бъде снабдена с кантар. Тя също е бетонирана и включена
в общата ограда на имота.
Отпадъците ще се складират разделно. В сградата на закрито ще има обособени места
за събиране и временно съхраняване на различните видове отпадъци.
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Всички отпадъци, генерирани от дейността на Инсталацията за рециклиране на
отпадъчни тонер касети ще се предават за последващо третиране, оползотворяване
и/или обезвреждане на фирми, притежаващи разрешителни документи за извършване
на дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Товаро-разтоварните дейности се изпълняват при стриктно спазване на правилата за
охрана на труда и плана за ликвидиране на аварии, възникнали по време на събиране,
временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци.
Площадката ще се охранява от денонощна охрана и видеонаблюдение.
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения;
Имотът, върху който се предвижда реализацията на инвестиционното предложение
попада в рамките на зона, предвидена за индустриално развитие съгласно
предвижданията на общия устройствен план на община Пазарджик. Имотът и
териториите около него са спердивени за развитие на предимно производствена
дейност.
В близост са разположени площадки са събиране, съхранение, сортиране на неопасни
отпадъци и дейности с черни и цветни метали. Предвид, че при извършване на
горепосочените дейности е оценено, че не се очаква значително въздействие върху
компонентите на околната среда, както и характеристиките на настоящото
инвестиционно предложени, не се очаква кумулиране на въздействието на ИП на
„ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД и съществуващи и/или одобрени други инвестиционни
предложения в близост.
Дейността на съседните на терена имоти няма да бъде засегната от реализирането на
инвестиционното предложение.
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията
на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;
Не се предвижда използване на природни ресурси по време на строителството и
експлоатация на земните недра, почвите и биологичното разнообразие.
По време на строителството и експлоатацията се предвижда осигуряване на вода за
питейни цели чрез общественото водоснабдяване. Не се очаква консумация на вода за
цели различни от питейно-битови.
Ще се използва наличното електроснабдяване.
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и
отпадъчни води;
Преди стартиране на инсталацията за рециклиране на отпадъчни тонер касети ще се
извърши класификация на генериращите се отпадъци в съответствие с разпоредбите на
Наредба № 2 за класификация на отпадъците.
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№

Вид на отпадъка
Код

Наименование

1

2

1.

19 10 02

отпадъци от цветни метали

2.

19 12 02

черни метали

3.

19 12 03

цветни метали

4.

19 12 04

пластмаса и каучук

5.

08 03 18

отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17

Отпадъците, които ще се приемат с цел извършване на дейности с кодове R 12 и R13 на
площадката, са:
№

Вид на отпадъка
Код

Наименование

Количест
во
(тон/год.)

1

2

4

2.

16 02 13*

излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни
компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от
16 02 09 до 16 02 12

500

3.

16 02 14

излязло от употреба оборудване, различно
упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

от

500

4.

16 02 15*

опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба
оборудване

500

5.

16 02 16

компоненти, отстранени от излязло от употреба
оборудване, различни от посочените в 16 02 15

500

6.

20 01 35*

излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20
01 23, съдържащо опасни компоненти (3);

500

7.

20 01 36

излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01
21, 20 01 23 и 20 01 35

500

Не се очаква генериране на отпадъчни води от Инсталацията за рециклиране на
отпадъчни тонер касети.
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;
Строителство
Не се очаква в етапа на реализация на инвестиционното предложение да бъде негативно
повлиян микроклиматът на работната площадка. Не се очакват и преки или косвени
въздействия върху климата в района.
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По време на строителство няма да се генерират отпадъчни води. Не се очаква
въздействие върху повърхностните и подземните води по време на строителство.
Експлоатация
Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано с отделянето на
големи количества прахови емисии, които биха повлияли по какъвто и да е начин върху
климатичните или микроклиматичните условия в района.
Инвестиционното предложение няма да доведе до генерирането на води, които да се
заустват в повърхностни/подземни водни обекти или в градската канализация.
По време на експлоатацията всички дейности, свързани с управлението на
генерираните от производството отпадъци, ще бъдат в съответствие с изискванията на
ЗУО и неговите поднормативни актове. Не се очаква замърсяване на почвите и от
отпадъци.
Характерът на инвестиционното предложение е такъв, че възникналите възможни
аварии по време на производствения процес не могат да бъдат източник на замърсяване
на почвите.
Дейностите предвидени при реализиране на инвестиционното предложение не
предполагат използването на природни ресурси или каквото и да е въздействие върху
земните недра. Няма да се извършват строителни дейности, които пряко да повлияят
върху земните недра.
Поради изложените по-горе причини може да се заключи, че при реализирането на
инвестиционното предложение в етапите на строителство, експлоатация и закриване
няма да се създадат условия, които да окажат негативно или каквото и да е друго
въздействие върху земните недра.
Закриване и рекултивация
Не се очаква въздействие върху атмосферата в етапа на закриване и рекултивация в
обхвата на инвестиционните предложения.
Провеждането на мониторинг на водите в отделните етапи на реализация на
инвестиционното предложение ще помогне за намирането на подходящи механизми за
адекватни реакции при евентуално отклонение от нормалните условия.
Изводи:
Представените данни показват, че реализацията на инвестиционното предложение
„Изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на отпадъчни
тонер касети“ на „ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД, при реализиране върху поземлен имот №
55155.508.537 по плана на гр. Пазарджик няма да окаже въздействие върху
микроклимата в района.
Териториален обхват: локален
Степен на въздействие: Не се очаква неблагоприятно въздействие
Продължителност: Не се очаква
Честота: Не се очаква
Кумулативен и синергичен ефект: Не се очаква
Трансгранично въздействие: Не се очаква
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е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното
предложение;
При експлоатацията на обекта, в съответствие с условията предвидени в проекта, не се
очаква възникването на големи аварийни ситуации с последствие за околната среда и
човешкото здраве.
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.
По време на строителството и експлоатация на инвестиционното предложение
факторите на жизнената среда, описани в т. § 1, 12 от допълнителните разпоредби на
Закона за здравето, няма да търпят промени над допустимите законови норми.
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството.
Имотът, върху който се планира реализацията на инвестиционното предложение се
намира в зона, предвидена за предимно производствени дейности съгласно общия
устройствен план на община Пазарджик. Одобрен е подробен устройствен план,
съгласно който имот с идентификатор 55155.508.536, УПИ XV-536, кв. 520 е отреден за
производствена дейност.
Предвижданията на плана съответстват на инвестиционните планове на възложителя.
Предвижда се инвестиционно предложение да се реализира в рамките на 954 m2, част
от сграда с обща площ от 1651 m2, находяща се в имот с идентификатор 55155.508.537
по КККР на гр. Пазарджик. Същия е отреден за УПИ ХV-536, за производствена
дейност в кв. 520, гр. Пазарджик. Всички други съпътстващи дейности като товарене,
разтоварване и временно съхранение ще се извършват в рамките на тази площ.
Площадката се намира в района на железопътната гара на град Пазарджик, в близост до
пътна артерия, свързваща гр. Пазарджик със с. Главиница, на изхода на града.
Най-близко разположените жилищни сгради са на отстояние от около 650 м в посока
гр. Пазарджик (север-североизток) и около 550 м в посока с. Главиница (югоизток). И в
двете посоки между местоположението на инвестиционното предложение и жилищните
сгради има пътни артерии с многолентово движение и влакови линии. Най-близкото
отстояние от жилищни сгради в с. Мокрище (запад) е над 1000 метра.
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.
Описание на основните процеси
Събиране на отпадъците
Всички отпадъци ще се доставят с транспорт на фирмата доставчик или чрез превозвач,
притежаващ регистрационен документ по чл. 78, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците.
Доставчици на отпадъци могат да бъдат юридически лица от цялата страна, които
притежават разрешение по чл. 35, ал. 1 за извършване на дейности по третиране на
отпадъци, както и лица, имащи право да притежават отпадъци съгласно по чл. 35, ал. 2,
т. 1, и физически лица при изпълнение изискванията на чл. 39 от ЗУО.
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Площадката за събиране на отпадъците ще бъде снабдена с ограда по цялата си
дължина и широчина.
Ще бъдат поставени ясни надписи за предназначението на площадката, вида на
отпадъците, които се съхраняват на нея, фирмата, която я експлоатира и работното
време. Обособената вътрешна площадка за престой на колите ще се обслужва от
мотокар за извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците.
Приемането на отпадъците за временно съхраняване ще се извършва по предварително
направена и приета заявка уточнена между оператора на площадката и притежателя на
отпадъците.
При приемането ще се извършва проверка на придружаващата отпадъците
документация, визуална проверка на отпадъците с оглед установяване на
съответствието с представената документация и измерване на количеството на
приеманите отпадъци.
Приемане на отпадъци
Приемането на отпадъците ще се извършва по предварително направена и приета
заявка, уточнена между оператора на площадката и притежателя на отпадъците. Ще се
води 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.
При приемането ще се извършва проверка на придружаващата отпадъците
документация, визуална проверка на отпадъците с оглед установяване на
съответствието с представената документация и измерване на количеството на
приеманите отпадъци.
При необходимост ръчно ще се извърши предварително сортиране с оглед отделяне на
отпадъците, които не са подходящи за третиране в Инсталацията за рециклиране на
отпадъчни тонер касети.
Временно съхраняване на отпадъци
Местата и вместимостите за временно съхраняване на различните по вид отпадъци ще
са закрити, обозначени и разположени на достатъчно големи разстояния едни от други.
Товаро-разтоварните дейности ще се изпълняват при стриктно спазване на
технологичните инструкции, правилата за охрана на труда и плана за ликвидиране на
аварии, възникнали по време на събиране и временно съхраняван на отпадъците.
Временното съхраняване на отпадъците ще се осъществява на палети в съответния
сектор от склада с бетонна настилка, с оглед безопасното им съхраняване и защита на
околната среда от замърсяване.
Площадката ще е бетонирана и включена в общата ограда на площадката. След
измерване количеството на отпадъците колите ще преминават на площадката за
престой, където ще се извършват разтоварните дейности. Площадката за престой на
колите ще е разположена в непосредствена близост до склада за временно съхранение.
В склада за временно съхранение на отпадъците ще има пожарогасители.
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Съхраняване на отпадъчни тонер касети
Участъкът от площадката, обособен за съхраняване на отпадъчни тонер касети ще бъде
покрит с непропускливо покритие, а съхраняването на отпадъчните тонер касети ще се
извършва в затворени контейнери, когато е необходимо.
Отпадъчните тонер касети ще се съхраняват по начин, който гарантира оптимални
условия за подготовката за рециклирането и оползотворяването им, както и улавянето
на опасните вещества.
Площадката ще е оборудвана с везна за измерване теглото на приеманото и
предаваното количество отпадъци.
Предварително третиране на отпадъци
Предвижда се на площадката, при необходимост, да се извършва ръчно сортиране на
получените отпадъци, което да улесни тяхното последващо рециклиране.
Отпадъчни тонер касети
Събраните тонер касети от принтери се съхраняват в определения за това участък на
площадката.
Тонер касетата съдържа пластмаса, желязо, алуминий, мед, мек материал и тонер.
Рециклирането на отпадъчния тонер означава да се раздели на съставни части, като се
отделят метали, ценни метали, органични материали и тонер, чрез механични и
физични методи, за да се намали замърсяването на околната среда.
Основното оборудване ще бъде както следва:
1
Първа конвейерна лента
2
Първи шредер
3
Втора конвейерна лента
4
Втори шредер
5
Трети затворен конвейр
6
Система за премахване на желязо
7
Eddy-current сортираща система
8
Прахоуловителна система
9
Въздушен компресор
10
Оперативен кабинет
Чрез първата транспортна лента отпадъкът се подава към първата степен на шредиране
на отпадъчния материал. След разкомплектоването на отпадъка в първата степен на
шредиране, големината на частиците на изход ще бъде 30 ÷ 80 mm.
Втората транспортна лента подава излизащия от първата степен на шредиране материал
към втория шредер. Третираният материал на изход от него е с големина на частиците
20 ÷ 50 mm. От там, вече в затворен конвейр, с цел предотвратяване на замърсяването в
работната среда, шредираният материал се отвежда към сортираща система, в която
материалът се разделя на желязо, алуминий и пластмаса. Остатъчният тонер се отделя с
помощта на прахоуловителната система, който е свързан чрез тръбопроводна система
към всички съоръжения, от работата на които би могло да се отдели прахообразен
материал. Системата работи при условия на засмукване. Всичкият прахообразен
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отпадък се улавя в колектора за прах, след което се предава на специализирани фирми
за по-нататъшна преработка.
Цялата система е напълно автоматизирана и се управлява с PLC управление за всяка
част от инсталацията. PLC управлението дава възможност и за ръчно управление.
В същата инсталация има технологичната възможност за третиране на други видове
отпадъци, а именно разкомплектоване и сепариране на фракции на излязло от употреба
електронно и електрическо оборудване с ограничение за максималните размери на
постъпващия за третиране отпадък. При подходящите настройки в Инсталацията за
рециклиране на отпадъчни тонер касети могат да бъдат третирани и други видове
отпадъци.
На фигура № 1 е представена схема на разположение на Инсталацията в рамките на
промишленото хале с площ 954 m2.

Фиг. № 1. Схема на разположение на Инсталацията за рециклиране на отпадъчни
тонер касети на „ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД в промишлена сграда с идентификатор
55155.508.537.1
На фигура № 2 е представен общ изглед на Инсталацията
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Фиг. № 2. Общ изглед на Инсталацията за рециклиране на отпадъчни тонер касети на
„ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД
Капацитет
Общата използвана площ след реализиране на инвестиционното предложение ще бъде
954 m2.
Капацитетът на съхранение на опасни отпадъци на площадката е под 50 тона
едновременно.
Капацитетът на инсталацията за рециклиране на отпадъчни тонер касети ще бъде до 9,1
тона на ден, или 3000 тона на година.
Не се предвижда съхранение на опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
До площадката има изградена инфраструктура, която ще бъде използвана –
електрозахранване, съществуваща пътна комуникация.
Не се предвижда изграждането на допълнителна инфраструктура свързана с
реализацията на инвестиционното предложение.
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите
на закриване, възстановяване и последващо използване.
Периодът на експлоатация на инвестиционното предложение е по-голям от 20 години,
което към момента не предполага изготвяне на работен проект за извеждане от
експлоатация на производствените мощности и рекултивация.
Идейните проекти за закриване и рекултивация на отделните инсталации и съоръжения
ще бъдат разработени и съгласувани с компетентните органи по време на
експлоатацията на инвестиционното предложение, като процесът ще завърши с
Окончателен проект за закриване и рекултивация, изготвен непосредствено преди края
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на експлоатацията. Този документ ще представя подробно стратегията, включително
плана за закриване и рекултивация на всички засегнати площи в съответствие с
начините на земеползване, целите и разпоредбите за последващите грижи, съгласувани
с компетентните органи и след необходимите консултации с местното население и
неправителствени организации.
6. Предлагани методи за строителство.
Инвестиционното предложение не е свързано с извършване на строителни дейности и
изграждане на нова техническа инфраструктура.
Предвижда се монтажът на оборудването да се извърши чрез анкериране на
съоръженията единствено с цел минимизиране на евентуални вибрации, генерирани по
време на експлоатацията на Инсталацията за рециклиране на отпадъчни тонер касети.
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Широко разпространена практика е използваните тонер касети да се подлагат на
частично възстановяване с цел многократната им употреба. Въпреки модерните
технологии, използвани при презареждането и възстановяването на използваните тонер
касети и привеждането им в състояние за повторна употреба, жизнения цикъл на този
консуматив е ограничен и след определен брой пъти употреба тонер касетите трябва да
се предадат за извършване на дейности по оползотворяване.
Отпадъчните тонер касети са специфичен отпадъчен поток, представляващ композитен
отпадък т.е. съдържа различни материали, които, за да могат да се върнат в суровинния
баланс е необходимо да бъдат управлявани по начин, гарантиращ разделянето на
отпадъците, генерирани при разкомплектоването и последващото сепариране, така че
да улеснят от една страна извършването на дейностите по окончателно рециклиране на
получените материали, а от друга – да повишат процента на материалите, които могат
да се влагат като вторични суровини и подлежат на рециклиране, вместо поради липса
на друга техническа възможност, да бъдат предавани за обезвреждане.
За постигане на по-добри резултати е необходимо въвеждането на нови и все поусъвършенствани технологии за подобряване качеството на получавания материал,
както и повишаване обема на преработвания отпадък при осигурена най-висока степен
на защита здравето на хората и компонентите на околната среда.
Във връзка с горното отчитаме необходимост от въвеждане нови технологични
мощности в България, които да осигурят екологосъбразно третиране на отпадъчния
поток от използвани и негодни за повторна употреба тонер касети.
Технологията описана с инвестиционното предложение на „ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД
отговаря на високите изисквания за екологосъобразно третиране на този отпадъчен
поток, осигурявайки високо качество на получените материали, като по този начин ще
се осигури по-правилното им крайно оползотворяване.
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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.
Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 55155.508.537
по КККР на гр. Пазарджик с обща площ 5 852 m2 с трайно предназначение на
територията – урбанизирана. Ще се използват 954 m2 от съществуваща промишлена
сграда с идентификатор 55155.508.537.1 с обща застроен площ от 1 651 m2. Имотът е
отреден УПИ XV-536, за производствена дейност.
На фигура № 3 е представено местоположението на площадката на инвестиционното
предложение спрямо най-близките жилищни сгради.

Фиг. № 3. Местоположение на площадката спрямо най-близко разположените
жилищни сгради
От запад, север и изток имотът граничи с урбанизирани територии, а от южната страна
е съседен на друг земеделска земя, който го отделя от ведомствен път и железопътна
линия. Разстоянието между границата на имота и железопътната линия е около 50
метра.
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Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони
от мрежата „Натура 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за
защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0002057
„Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД786/29.10.2008 г., от която отстои на не по-малко от 940 м.
Не се засягат елементи на Националната екологична мрежа. Реализацията на ИП няма
да доведе до засягане на защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии и защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Фиг. № 4. Местоположение на площадката спрямо защитена зона е BG0002057
„Бесапарски ридове“
Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „р.
Селска и притоци и ГОК-Чакъша“ с код BG3MA700R156. Във водните тела има
определени зони за защита на водите по цл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за
водите. Площта на ИП попада в чувствителна зона за защита на водите, включена в
раздел 3, т. 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.
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Фиг. № 5. Граници на повърхностно водно тяло „р. Селска и притоци и ГОК-Чакъша“
с код BG3MA700R156
Повърхностно водно тяло с код BG3MA700R156 е определено като силно
модифицирано тяло в умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние.
Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите
на Глава Х, Раздел III на Закона за водитее постигане на добър потенциал по
Макрозообентос, БПК, Р общ до 2021 г. и постигане на добро състояние или опазване на
доброто химично състояние и предотвратяване на влошаването.
Състоянието на повърхностно водно тяло с код BG3MA700R156, съгласно последната
годишна оценка през 2020 г., определено като СМВТ е умерен екологичен потенциал и
лошо химично състояние. Промяната на състоянието спрамо състоянието по т. 1.3.1. се
изразява в изготвена оценка за химичното състояние на водното тяло, но тази оценка е
лошо химично състояние.
ИП не попада в границите на зона за защита на водите определена съгласно чл. 119а,
ал. 1, т. 5 то Закона за водите, включена в раздел 3, точка 3.5.2. на ПУРБ на ИБР.
ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2 и т. 4
от Закона за водите.
ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q13 – Порови води в
Квартернер – Горнотракийска низина.
Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2. и 4.2.3. от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код
BG3G000000Q13 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на
фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г.
за проучване, ползване и опазване на подземните води и добро количествено състояние.
За водно тяло BG3G000000Q13 е определена по-малко строга цел по показатели
фосфати, нитрати и калций.
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Фиг. № 3. Подземно водно тяло BG3G000000Q13 – Порови води в Квартернер –
Горнотракийска низина
В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т.
3а от Закона за водите. ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в
Раздел 3, точка3.3.1. от ПУРБ на ИБР.
Малка част от сграда с идентификатор 55155.508.537.1, в която се предвижда да се
осъществи ИП, попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на
районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е (1), точки 1 и 2
от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения
BG_APSFR_MA_07_Марица – Пазарджик, от определените н ПУРН на ИБР 2016 –
2021 РЗПРН.
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на
инвестиционното предложение.
От запад, север и изток имотът граничи с урбанизирани територии, а от южната страна
е съседен на друг земеделска земя, който го отделя от ведомствен път и железопътна
линия. Разстоянието между границата на имота и железопътната линия е около 50
метра.
Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна в
ситуацията по отношение ползвателите на съседните земи.
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.
Подземни води
Най-близко разположени водни обекти, източници на подземни води за питейно-битово
водоснабдяване в района на ИП са:
- На около 530 метра източно от площадката на ИП се намира ТК1а на ПС
„Гарата“ за питейно-битово водоснабдяване в Индустриална зона на гр.
Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с оператор „Водоснабдяване
и канализационни услуги“ ЕООД – Пазарджик. За водовземното съоръжение
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-

има учредена санитарно-охранителна зона със Заповед № СОЗ – М –
394/03.06.2021 г. ИП попада в III-ти пояс на тази СОЗ;
На около 900 метра южно от площадката на ИП се намира ТК-2а на ПС
„Главиница“ за питейно-битово водоснабдяване на с. Главиница, община
Пазарджик, област Пазарджик, с оператор „Водоснабдяване и канализационни
услуги“ ЕООД – Пазарджик. За водовземното съоръжение има внесена преписка
за провеждане на процедура за учредяване на санитарно-охранителна зона с вх.
№ СОЗ-39/2016 г.;
Други водовземни съоръжения за подземни съоръжения за подземни води в
радиус от 1000 метра се ползват за охлаждане, промишлени цели и други цели,
като най-близко се намира ТК за промишлени цели – 75 метра северозападно от
ИП.

Минерални води
Площадката на инвестиционното предложение не попада в СОЗ на водоизточниците на
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
Защитени зони Натура 2000
Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони
от мрежата „Натура 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за
защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0002057
„Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД786/29.10.2008 г., от която отстои на не по-малко от 940 м.
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,
жилищно строителство).
Не се предвижда извършване на допълнителни дейности, освен посочените в
характеристиките на инвестиционното предложение.
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното
предложение.
За въвеждане в експлоатация на Инсталацията за рециклиране на отпадъчни тонер
касети ще бъде необходимо наличие на разрешение, издадено по реда на глава пета,
раздел I на Закон за управление на отпадъците.
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;
Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 55155.508.537
по КККР на гр. Пазарджик с обща площ 5 852 m2 с трайно предназначение на
територията – урбанизирана. Ще се използват 954 m2 от съществуваща промишлена
сграда с идентификатор 55155.508.537.1 с обща застроен площ от 1 651 m2. Имотът е
отреден УПИ XV-536, за производствена дейност.
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От запад, север и изток имотът граничи с урбанизирани територии, а от южната страна
е съседен на друг земеделска земя, който го отделя от ведомствен път и железопътна
линия. Разстоянието между границата на имота и железопътната линия е около 50
метра.
Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна в
ситуацията по отношение ползвателите на съседните земи.
2. мочурища, крайречни области, речни устия;
Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно
въздействие върху мочурища, крайречни области и речни устия, поради значителната
отдалеченост от такива обекти.
3. крайбрежни зони и морска околна среда;
Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно
въздействие върху крайбрежни зони и морска околна среда, поради значителната
отдалеченост от такива обекти.
4. планински и горски райони;
Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно
въздействие върху планински и горски райони, поради значителната отдалеченост от
такива обекти.
5. защитени със закон територии;
Имайки предвид разположението на инвестиционното предложение и отдалечеността
на защитените територии от предвидената за реализиране на инвестиционното
предложение площадка, както и, че не се очакват замърсители в атмосферата и водите
се счита, че при етапите на строителство, експлоатация и закриване не се очакват преки
или непреки негативни въздействия върху природните обекти.
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
Инвестиционното намерение не попада в защитени територии по Натура 2000 и не
граничи с такива.
По отношение ЗЗ по Натура 2000 инвестиционното предложение няма да има
негативно въздействие, тъй като се намира на значително разстояние от най-близко
разположените такива.
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очакват
въздействия върху ландшафтните компоненти от замърсен въздух, води, отпадъци и др.
Неорганизирани газови емисии ще се формират от изгорелите газове на двигателите с
вътрешно горене - СО, NО x , СН 4 , SO 2 , въглеводороди и от запрашването при
транспортирането. Не се очаква замърсяване на ландшафтните компоненти, тъй като
емисиите ще бъдат ограничени по обем, в рамките на работния ден.
Отпадъчните води, които ще се формират по време на екплоатацията на
инвестиционното предложение, ще бъдат с битов характер. Не се предвижда заустване
на отпадъчни води.
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По време на строителството на инвестиционното предложение въздействие ще има
основно върху ландшафтните компоненти геоложка основа и почви. То ще бъде
предимно механично и е свързано с товаро-разтоварните дейности и монтажа на
съоръженията. По време на строителството социално-икономическите функции на
ландшафта няма да бъдат променени.
По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очакват
въздействия върху ландшафта.
След спиране на експлоатацията на инвестиционното предложение следва да се
разработи проект за рекултивация на нарушените терени и възстановяване на
естествения ландшафт.
Не се очакват преки въздействия върху археологическите паметници на територията по
време на експлоатация на обекта, при положение, че по време на строителството са
спазени препоръките на базата на анализите и оценките.
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или
подлежащи на здравна защита.
В близост до местоположението на ИП няма и/или зони и обекти със специфичен
санитарен статут или подлежащи на здравна защита и не се очаква въздействие върху
такива обекти.
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.
1.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве
При експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване на
атмосферния въздух в района на гр. Пазарджик, с. Главиница и с. Мокрище.
Отдалечеността на обекта от населените места изключва шума като рисков фактор по
отношение на населението.
Увеличаването на транспортния поток ще е незначително, като няма да повлияе
количеството на неорганизираните емисиите от моторните превозни средства.
В заключение може да се каже, че експлоатацията на инвестиционното предложение
няма да доведе до негативни промени в здравното състояние на населението. Напротив,
разкриването на нови работни места ще се отрази благоприятно на социалното
положение на населението и ще има благоприятен ефект.
1.2. Атмосфера
а) Монтаж и експлоатация
Монтажът и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано с
отделянето отпадъчни газове, които биха повлияли по какъвто и да е начин върху
климатичните или микроклиматичните условия в района.
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б) Закриване и рекултивация
Не се очаква въздействие върху атмосферата в етапа на закриване и рекултивация в
обхвата на инвестиционното предложение.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху
микроклимата в района.
Териториален обхват: локален;
Степен на въздействие: Не се очаква неблагорпиятно въздействие;
Продължителност: Не се очаква;
Честота: Не се очаква;
Кумулативен и синергичен ефект: Не се очаква.
Трансгранично въздействие: Не се очаква.
1.3. Атмосферен въздух
Източници на замърсители
Технологичната схема предвижда отделеният тонер, под режим на засмукване, да бъде
отвеждан в прахоуловителна система, оборудвана с циклони и прахоуловител.
Системата работи с помощта на вентилатор, като очистения въздух преминава през
вентилатора и се отвежда в атмосферата през изпускащо устройство, ситуирано над
него. Цялата обезпрашаваща система е разположена извън работното пространство на
промишленото помещение.
Височината на изпускащото устройство ще бъде проектирано съгласно изискванията на
Наредба № 1 от 27.2.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници
на емисии, а именно: "височината на изпускащото устройство или устройства на даден
неподвижен източник трябва да превишава с не по-малко от 5 m най-високата
обитавана сграда, разположена в радиус 50 m от него". Най-близката обитавана сграда е
на отстояние повече от 50 м от предвиденото местоположение на изпускащото
устройство. Предвижда се височината му да е 5 м над кота терен.
Териториален обхват на въздействие: локално
Степен на въздействие: незначителна
Продължителност на въздействието: периода на експлоатация
Честота на въздействието: през целия период на експлоатация
Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват
Трансгранични въздействия: не се очаква въздействие
1.4. Води
Не се предвижда използването на води за цели различни от битово водоснабдяване предвижда се използването на химически тоалетни, като почистването им ще бъде
осигурено на абонаментен принцип от доставчика на услугата. Не се предвижда
генериране на промишлени отпадъчни води от работата на Инсталация за рециклиране
на отпадъчни тонер касети на „ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД. Технологията не предвижда
използване на вода по време на третирането на отпадъчните тонер касети. Съответно не
се очаква да се отделят замърсени промишлени отпадъчни води. Отпадъкът е сух и
също не носи със себе си риск от отделяне на замърсени води;
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Териториален обхват на въздействие - локално
Степен на въздействие - незначителна.
Продължителност на въздействието - периода на експлоатация, при случване на
аварии;
Честота на въздействието – при аварии.
Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда - Не се очакват
Трансгранични въздействия – Не се очакват
1.5. Почви
Характерът на инвестиционното предложение е такъв, че по време на извършване на
дейностите, както и възникналите възможни аварии не могат да бъдат източник на
замърсяване на почвите.
Териториален обхват на въздействие: Обща площ - 954 m2. По време на
строителство и експлоатация на обекта няма да бъдат засегнати територии извън
закритите площи в рамките на промишлена сграда с идентификатор 55155.508.537.1.
Степен на въздействие: Незначително
Продължителност на въздействието: В периода на строителството и 20 годишен
период на експлоатация на производствените мощности
Честота на въздействието: Временно, до завършване на строителството и
експлоатацията
Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: Не се очакват.
1.6. Земни недра
Дейностите предвидени при реализиране на инвестиционното предложение не
предполагат използването на природни ресурси или каквото и да е въздействие върху
земните недра. Няма да се извършват строителни дейности, които пряко да повлияят
върху земните недра.
Поради изложените по-горе причини може да се заключи, че при реализирането на
инвестиционното предложение в етапите на строителство, експлоатация и закриване
няма да се създадат условия, които да окажат негативно или каквото и да е друго
въздействие върху земните недра.
Изводи:
Не се очаква въздействие върху земните недра при реализацията на инвестиционното
предложение.
Териториален обхват на въздействие: не се очаква въздействие
Степен на въздействие: не се очаква въздействие
Продължителност на въздействието: не се очаква въздействие
Честота на въздействието: не се очаква въздействие
Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда - не се очаква
въздействие
Трансгранични въздействия – не се очаква въздействие
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1.7. Ландшафт
По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очакват
въздействия върху ландшафтните компоненти от замърсен въздух, води, отпадъци и др.
Неорганизирани газови емисии ще се формират от изгорелите газове на двигателите с
вътрешно горене - СО, NОx, СН 4 , SO 2 , въглеводороди и от запрашването при
транспортирането на отпадъците. Не се очаква замърсяване на ландшафтните
компоненти, тъй като емисиите ще бъдат ограничени по обем, в рамките на работния
ден.
Отпадъчните води, които ще се формират по време на екплоатацията на
инвестиционното предложение, ще бъдат с битов характер – предвижда се
използването на химически тоалетни, като почистването им ще бъде осигурено на
абонаментен принцип от доставчика на услугата. Не се предвижда заустване на
отпадъчни води. Не се предвижда генериране на промишлени отпадъчни води от
работата на Инсталация за рециклиране на отпадъчни тонер касети на „ЕКОБУЛ
ПАРТНЕР“ ООД. Технологията не предвижда използване на вода по време на
третирането на отпадъчните тонер касети. Съответно не се очаква да се отделят
замърсени промишлени отпадъчни води. Отпадъкът е сух и също не носи със себе си
риск от отделяне на замърсени води
По време на строителството на инвестиционното предложение въздействие ще има
основно върху ландшафтните компоненти геоложка основа и почви. То ще бъде
предимно механично и е свързано с изкопно-насипните работи. По време на
строителството социално-икономическите функции на ландшафта няма да бъдат
променени.
По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очакват
въздействия върху ландшафта.
След спиране на експлоатацията на инвестиционното предложение следва да се
разработи проект за рекултивация на нарушените терени и възстановяване на
естествения ландшафт.
В заключение от направени анализ на предполагаемите въздействия върху ландшафта
може да се обобщи, че реализацията на инвестиционното предложение ще има
следното въздействие:
Териториален обхват на въздействие: Обща площ - 954 m2 закрита площ. По време
на строителство и експлоатация на обекта няма да бъдат засегнат ландшафта на и около
площадката.
Степен на въздействие: Незначително.
Продължителност на въздействието: В периода на строителството.
Честота на въздействието: Временно, до завършване на строителството.
Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: Не се очакват.
1.8. Природни обекти – защитени територии
Имайки предвид разположението на инвестиционното предложение и отдалечеността
на защитените територии от предвидената за реализиране на инвестиционното
предложение площадка, както и, че не се очакват замърсители в атмосферата и водите
се счита, че при етапите на строителство, експлоатация и закриване не се очакват преки
или непреки негативни въздействия върху природните обекти.
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Изводи:
Не се очаква въздействие върху природните обекти при реализацията на
инвестиционното предложение.
Териториален обхват на въздействие: не се очаква въздействие
Степен на въздействие: не се очаква въздействие
Продължителност на въздействието: не се очаква въздействие
Честота на въздействието: не се очаква въздействие
Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда - не се очаква
въздействие
Трансгранични въздействия – не се очаква въздействие
1.9. Минерално разнообразие
При реализацията на инвестиционното предложение в етапите на строителство,
експлоатация и закриване не се предвижда извършването на дейности, имащи
отношение към компонента минерално разнообразие. Следователно не се очакват
въздействия върху разглеждания компонент.
Изводи:
Предвиденото за реализация инвестиционно предложение няма отношение към
компонента „минерално разнообразие”
Териториален обхват на въздействие: не се очаква въздействие
Степен на въздействие: не се очаква въздействие
Продължителност на въздействието: не се очаква въздействие
Честота на въздействието: не се очаква въздействие
Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очаква
въздействие
Трансгранични въздействия – не се очаква въздействие
1.10. Биологично разнообразие
1.10.1. Флора
При експлоатацията се очаква въздействие само и единствено върху растителността в
площадката на инвестициионното предложение. Въздействие може да се очаква и от
неорганизираните газови емисии от изгорелите газове на ДВГ и от запрашването при
транспортирането на отпадъците. Очакваните основни замърсители на въздуха на и
около работната площадка в този случай са основно прах и в малки количества
въглеводороди, въглероден оксид и азотни оксиди.
Потенциалното въздействие върху растителността от съседните територии ще
произтича главно в резултат на отделяните във въздуха от изгорелите газове на ДВГ.
По време на експлоатацията на инвестиционото предложение не се предвижда
генериране на отпадъчни води, поради което не се очаква негативно въздействие
върху флората, растителността и находища на лечебни растения в съседните на
инвестиционното предложение територии.
Териториален обхват на въздействие: локално;
Степен на въздействие: Незначително, при спазване на технологичните изисквания за
опазване чистотата на въздуха, водите и почвите.
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Продължителност на въздействието: Периода на експлоатация;
Честота на въздействието: По време на експлоатацията;
Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват
Трансгранични въздействия: Не сe очакват.
При реализирането на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати
находища на лечебни растения.
При реализирането на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати редки,
застрашени от изчезване и защитени растителни видове и растителни съобщества.
При закриването на обекта трябва да се създадат растителни съобщества, които да
съответстват на потенциалните типове растителност за съответните местообитания.
1.10.2 Фауна
По време на експлоатационния период неблагоприятни въздействия върху фауната не
се очакват. Не се очаква сериозно негативно въздействие върху фауната в близост до
площадката на инвестиционното предложение.
1.11. Материално и културно наследство
Не се очакват преки въздействия върху археологическите паметници на територията по
време на експлоатация на обекта, при положение, че по време на строителството са
спазени препоръките на базата на анализите и оценките.
Изводи:
Предвиденото за реализация инвестиционно предложение няма да окаже въздействие
върху материалното и културно наследство.
Териториален обхват на въздействие: не се очаква въздействие
Степен на въздействие: не се очаква въздействие
Продължителност на въздействието: не се очаква въздействие
Честота на въздействието: не се очаква въздействие
Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очаква
въздействие
Трансгранични въздействия: не се очаква въздействие
1.12. Шум
Всички дейности, предвидени в ИП ще се извършват на закрито. Единственият
потенциален източник на шум ще бъдат транспортните средства, които ще пребивават
на площадката за извършване на товаро-разтоварни дейности. Увеличаването на
транспортния поток ще е незначително.
Отдалечеността на обекта от населените места изключва шума като рисков фактор по
отношение на населението.
Изводи:
Не се очаква въздействие на шума, генериран от използваните тежкотоварни
автомобили, върху населението, поради голямата отдалеченост на транспортния
маршрут до жилищни сгради.
Териториален обхват на въздействие: локално
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Степен на въздействие: Незначително, при спазване на технологичните изисквания за
изправност на използваните МПС.
Продължителност на въздействието: Периода на експлоатация;
Честота на въздействието: По време на експлоатацията;
Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват
Трансгранични въздействия: Не сe очакват.
1.13. Миризми
При строителството/монтажа и експлоатацията не се очаква отделяне на миризми.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително
на разположените в близост до инвестиционното предложение.
Инвестиционното намерение не попада в защитени територии по Натура 2000 и не
граничи с такива.
По отношение ЗЗ по Натура 2000 инвестиционното предложение няма да има
негативно въздействие, тъй като се намира на значително разстояние от най-близко
разположените такива.
Опасност от нахлуване чужди видове – изключва се от характера на очаквани и
направлявани работни дейности.
Не се очаква пренос на замърсители по воден и въздушен път.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
Предвид дейността, която ще извършва на площадката н се очаква риск от аварии и
инциденти освен такива възникнали в следствие на природни катаклизми.
В хода на реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се
спазват всички изисквания разписани в Закона за управление на отпадъците и неговите
нормативни актове.
Предприятието не се класифицира с рисков потенциал съгласно изискванията за
класификация в Закона за опазване на околната среда.
Малка част от сграда с идентификатор 55155.508.537.1, в която се предвижда да се
осъществи ИП, попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на
районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е (1), точки 1 и 2
от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения
BG_APSFR_MA_07_Марица – Пазарджик, от определените н ПУРН на ИБР 2016 –
2021 РЗПРН.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и
отрицателно).
С изграждането и експлоатация на инвестиционното предложение ще се доведе до
дългосрочно и постоянно положително въздействие по отношение на събираното и
екологосъобразното третиране на конкретните отпадъци посочени в инвестиционното
предложение.
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По време на работа на площадката не се очаква отрицателно въздействие върху
населението и човешкото здраве, както и няма да доведе до пряко или косвено
замърсяване на околното среда и нейните компоненти.

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.).
Предвид отдалечеността на площадката не се очаква засягане на населението от
дейността на „ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
В процеса на реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение не се
очаква отрицателно въздействие върху околната среда, човешкото здраве и качеството
на живот на населението.
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на
въздействието.
По време на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да
бъдат засягани територии извън площадката на Дружеството и следователно не се
очаква отрицателно въздействие върху околната среда и нейните компоненти.
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения.
Не се очакват комбинирани въздействия.
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
Въздействията ще бъдат намалени и сведени до минимум като за целта ще се спазват
всички съществуващи разпоредби на Българското и Европейското екологично
законодателство, както и предложените в настоящия документ мерки.
10. Трансграничен характер на въздействието.
При изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква
трансграничен характер на въздействие.
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.
Мерки

Период (фаза) Резултат
на изпълнение

Отпадъци
Строителните и битови неопасни

Строителство/

Избягва се
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отпадъци по време на строителството да
се извозват своевременно до
определените им от Общината депа

монтаж

замърсяване на
съседните земи

Ако в резултат на аварийни ситуации и
Строителство/
инциденти, възникнат опасни отпадъци от монтаж
разливи на горива и масла, включително и
абсорбенти, те следва да се съберат
разделно и да се предадат на фирма,
притежаваща разрешително, по чл. 12 или
37 на ЗУО.

Екологосъобразно
управление на
отпадъците

Демонтиране на ненужните съоръжения и
фундаменти и осигуряване
оползотворяване на полезните
компоненти в максимална степен.

Възстановяване на
околната среда по
екологосъобразен
начин.

Закриване и
рекултивация

Атмосферен въздух
Редовно оросяване на вътрешни пътища
на промишлената площадка, при сухо и
ветровито време

Строителство/ Намаляване и
монтаж
ограничаване на
емисиите на прах върху
промишлената
площадка

Да се осигури добра организация на
движението на транспортните и
строителни машини с цел минимизиране
на неорганизираните емисии от тях и
осигури необходимата безопасност на
движението

Строителство/ Намалява се
монтаж
уплътняването и
ерозията, както и
замърсяването с прахогазови емисии и земни
маси

При строителството и монтажа на
съоръженията не трябва да се допуска
отделяне на вредни вещества

Строителство/ Опазване качеството на
монтаж
въздуха

Да се поддържат добре озеленени пътните Строителство/ Опазване качеството на
връзки за намаляване на замърсяването на монтаж
въздуха
прилежащите земи от прахо-газови
емисии
Минимизиране на неорганизираните
Експлоатация
прахо-газови емисии чрез използване на
нова транспортна техника, поддържане на
пътищата, редовно почистване на пътните
настилки, намиращи се на територията на
производствената площадка, и тяхното
овлажняване по време на сухо и
ветровито време

Опазване качеството на
атмосферния въздух и
здравето на
населението и
работниците

При товаро-разтоварните и пресипни
работи да се вземат под внимание
изискванията на чл.70 на Наредба №1 от
2005 г.

Намаляване на
емисиите от прах

Експлоатация
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Оросяване на пътищата

Експлоатация

Намаляване на
емисиите на прах

Поддържане на пътната настилка в добро
състояние през периода на експлоатация

Експлоатация

Намаляването на
емисии при транспорта

Почви
Рационална организация на територията
по време на строителството и монтажа.
Да не се използват площи, извън
работната площадка и предвидените в
работния проект за реконструкция

Строителство/ По-малко утъпкване на
монтаж
земите и почвите в
района на
инвестиционното
предложение

Поддържане на чистота на територията на Експлоатация
инвестиционното предложение

Предотвратяване на
замърсяване на
прилежащите почви

Поддържането на техническата
изправност на техниката на площадката

Експлоатация

Опазване на почвите

Строг контрол върху транспорта

Експлоатация

Предотвратяване на
замърсяването на
прилежащите почви

Поддържане на противопожарните
съоръжения и периодичен инструктаж на
работниците за действие при аварийни
ситуации.

Експлоатация

Предотвратяване на
аварийни ситуации
върху прилежащите
земи

При аварийни ситуации с последващо
замърсяване на почвите в района да се
проведат мелиоративни мероприятия за
възстановяването им

Експлоатация

Възстановяване на
почвите при аварии

Проектиране

Опазване на
повърхностни,
подземни водни тела и
почви

Води
Да се изгради трайна настилка на
площадката от бетон или асфалтобетон
върху уплътнена трошенокаменна или
баластрова подложка

Да се осигури улавяне и събиране на
Проектиране/
замърсени повърхностни води и течности, Експлоатация
формирани върху настилката

Опазване на
повърхностни,
подземни водни тела и
почви

Шум
Строителната техника и автотранспорта
да се поддържат в изправност с оглед
минимизиране на газовите и шумовите
емисии и предотвратяване на аварийни
изпускания на ГСМ

Строителство/ Снижаване на
монтаж
неорганизираните
емисии в атмосферния
въздух и шумовите
емисии. Опазване на
почвите, геоложката
среда, водите,
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растителността и
животинския свят
Ландшафт
Да се осигури добра поддръжка на
зелените площи – тревни и дървеснохрастови групи и масиви

Експлоатация

Опазва се
замърсяването на
почвите и екосистемата
от видове, характерни
за урбанизирана среда

От санитарно, естетическо и
градоустройствено значение е
необходимо да се обърне внимание на
естетическото оформяне на терените
около площадката и визуалното
въздействие на площадката като цяло

Експлоатация

Създаване на
естетически комфорт

Стриктно да се спазват определените
места за депониране на отпадъците

Експлоатация

Опазване на ландшафта

Растителност и природни местообитания
Да не се допуска негативно въздействие
върху флората, растителността и
местообитанията в съседните на
инвестиционното предложение територии

Строителство/ Опазване на
монтаж
повърхностните води,
почвите и
растителността

Контролирано провеждане на строителни
работи с оглед минимизиране
негативното въздействие върху
растителността

Строителство/ Опазване на
монтаж
растителността

Събиране на строителните отпадъци на
временни площадки до депонирането им
на регламентирани депа и стриктно
спазване на мероприятия по опазване от
замърсяване на растителността в
съседните площи

Строителство/ Опазване на
монтаж
растителността

Да не се допуска замърсяване върху
флората, растителността и
местообитанията в съседните на
инвестиционното предложение територии

Експлоатация

Опазване биологичното
разнообразие,
повърхностните води,
почвите

Вредни вещества и препарати,
Опасни вещества и управление на риска
При зареждането на механизацията
(МПС) с дизелово гориво трябва да се
минимизират възможностите за разливи

Строителство/ Ограничаване на
монтаж
въздействието на
опасните химични
вещества при разливи и
аварийни ситуации

Работа с изправни машини

Строителство/ Избягване на аварийни
ситуации и залпови
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монтаж

Работниците да бъдат обучени за
използване на предвидените средства за
предотвратяване и ограничаване на
възникнали пожари

изпускания на
нефтопродукти и други
замърсяващи вещества

Строителство/ Превенция за аварийни
монтаж
ситуации

Редовно да се провеждат инструктажи за
Експлоатация
новопостъпили работници и периодични
при създадени специфични условия; На
рисковите места при зареждане с
дизелово гориво и употреба на смазочни
масла да се прави периодичен инструктаж
от специалисти за работа с вредни и
опасни вещества

Ограничаване на
въздействието на
опасните химични
вещества при разливи и
аварийни ситуации

Работниците да бъдат обучени за
използване на предвидените средства за
предотвратяване и ограничаване на
възникнали пожари

Превенция за аварийни
ситуации

Експлоатация

Опазване здравето на
работниците

Здравен риск
С оглед ограничаване на въздействието на Строителство/ Намаляване
физическите фактори на работната среда, монтаж
отрицателно
работниците да бъдат снабдявани с Лични
въздействие върху
предпазни средства - очила и шлемове за
хората
изпълняващите заваровачна работа,
противопрахови маски, ръкавици и др. в
зависимост от спецификата на работата.
С оглед ограничаване на вредното
въздействие на неблагоприятния
микроклимат работниците да бъдат
снабдявани с подходящо за сезона
работно облекло.

Строителство/ Намаляване
монтаж
отрицателно
въздействие върху
хората

Съгласно нормативните изисквания (с
оглед намаляването на физическото
натоварван, преумората и развитието на
скелето-мускулни заболявания), да се
въведат режимите на труд и почивка по
време на работа.

Строителство/ Намаляване
монтаж
отрицателно
въздействие върху
хората

С оглед намаляване на праховите емисии
и емисиите на горивните газове и
рисковете от инциденти с МПС, да се
ограничава скоростта на движение на

Строителство/ Намаляване
монтаж
отрицателно
въздействие върху
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тежкотоварните камиони.
С оглед ограничаване на вредното
въздействие на неблагоприятния
микроклимат работниците да бъдат
снабдявани с подходящо за сезона
работно облекло

хората
Експлоатация

Минимизиране на
здравния риск за
работниците

Осигуряване на мониторинг и контрол на Експлоатация
интензитетите на физическите фактори на
работната среда

Опазване здравето на
работещите

Провеждане на технически мероприятия
за елиминиране или намаляване на
физическите и химически
неблагоприятни фактори на работната
среда

Експлоатация

Опазване здравето на
работещите

Съгласно нормативните изисквания (с
оглед намаляването на физическото
натоварване, преумората и развитието на
скелето-мускулни заболявания), да се
въведат режимите на труд и почивка по
време на работа

Експлоатация

Минимизиране на
здравния риск за
работниците

Да не се яде, пие и пуши по време на
работа. Това да се извършва на
определеното за целта място върху
територията на площадката, по време на
регламентираните почивки

Експлоатация

Минимизиране на
здравния риск и
опазване на здравето на
работниците

Изработване и стриктно спазване на план
за осигуряване на безопасност на труда,
авариен план за действие, пълна
екипировка на работниците и
организирана медицинска помощ

Експлоатация

Минимизиране на
здравния риск за
работниците

Да се провежда предварителен и текущ
инструктаж, включително и за безопасни
условия на труд

Експлоатация

Опазване на здравето
на работниците и
редуциране на здравния
риск

Ограничаване на тежката физическа и
работата с изразени статични усилия

Експлоатация

Опазване здравето на
работещите

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.
В резултат от осигурения обществен достъп до информацията за инвестиционните
предложения „ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД не разполага с информация за проявен
обществен интерес от заинтересовани лица/ организации.
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