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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 

12.04.2019г.) 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

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

наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице. 

 „СТАЙКОВ-1” ЕООД 

област  Пазарджик,  община  Пещера,  гр. Пещера, ул. „Владимир Рилски” №18,  

ЕИК 201351253 

Упълномощен представител: инж. Иван Паунов, гр. Пазарджик, тел.  

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

„Разширение на площадка за третиране на ИУМПС, намираща се УПИ I-

123007 по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик с площ 1000 кв.м.“,  с 

нова територия с размери 1 320 кв.м. намираща се в съседен имот, с адрес гр. Пещера, 

м. „Широките ливади“, 123008, с идентификатор 56277.4.183.  

Съгласно писмо на РИОСВ – Пазарджик, инвестиционното предложение представлява 

разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което самостоятелно попада в обхвата на 

Приложение № 2, т. 11, буква „д“ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 

подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

ИН предвижда промяна, която се състои в териториално разширение на площадка 

за дейностите по третиране на отпадъци с местоположение УПИ I-123007 по плана на гр. 

Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с площ 1000 кв. м., за която има проведени 

процедури по ЗООС и ЗБР и постановено Решение № 07-ДО-343-00/19.02.2016 г. за 

разрешаване на извършване на дейности с отпадъци.   
До момента, капацитетът на площадката е до 500 т общо ИУМПС (450 т с код 16 01 

04* и 50 т с код 16 01 06). На площадката има сгради, съоръжения, работно хале, 

бетонирани площадки, каломослоуловител. Определени са необходимите зони съгласно 

разрешителното. Технологията за разкомплектоване на ИУМПС и условията, при които се 

извършват дейностите на площадката са също съгласно разрешителното.  

За отпадъците с код 16 01 04* и 16 01 06 и дейностите R12 и R13, които се 

извършват, съществуващата площадка, която се използва вече не е достатъчна за  обема и 

броя на постъпващите ИУМПС. Поради тези причини искаме да увеличим площта, като 
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добавим още работна зона с размери 1 320 кв.м. намираща се в съседен имот, с адрес град 

Пещера, м. „Широките ливади“, 123008, идентификатор 56277.4.183.  

На новата площадка не се предвижда дейност по разкомплектоване, а само  съхранение 

на  ИУМПС до разкомплектоването им на досега използваната площадка 

На действащата към момента площадка се приемат и разкомплектоват излезли от 

употреба моторни превозни средства – отпадък с код 16 01 04* и 16 01 06. До момента, 

съгласно издаденото Разрешение за дейности с отпадъци на площадката се приемат общо 

500 т. ИУМПС – 450 т. с код 16 01 04* и 50 т. с код 16 01 06. Дейностите се извършват 

съгласно условията в  разрешителното и утвърдената технология за разкомплектоване:  

1. Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС: 

a) отделяне на оловните акумулатори и резервоари за втечнени газове – акумулаторите 

ще се поставят в специализиран пластмасов съд, поставен на закрито; с размери 1 

320 кв.м. намираща се в съседен имот, с адрес град Пещера, м. „Широките ливади“, 

123008, идентификатор 56277.4.183. 

b) отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т.ч. 

въздушни възглавници); 

c) отстраняване, разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла от 

предавателни кутии и трансмисиционни масла, хидравлични масла, охлаждащи 

течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и 

всички други течности, съдържащи се в ИУМПС; 

2. Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на 

рециклирането им: 

a) Отделяне на катализаторите и маслените филтри; 

b) Отделяне на метални компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий; 

c) Отделяне на гумите и пластмасовите компоненти (брони, арматурни табла, 

резервоари за течности и др.); 

d) Отделяне на стъклата. 

Разкомплектоването се извърши с ръчни инструменти, като се отделят всички годни за 

повторна употреба части и детайли. Съхраняването ще се извърши по начин 

предотвратяваш увреждането на резервоарите с течности или на компонентите подлежащи 

на повторна употреба. Всички течности, отпадъчни или отработени масла ще се съхраняват 

в подходящи затворени съдове. 

На съществуващата до момента площадката се обособени следните зони: 

- Зони за разделно съхраняване на частите за повторна употреба от ИУМПС; 

- Зони за предварително третиране (разкомплектоване) на ИУМПС; 

- Зона за разделно съхраняване на отделените при разкомплектоването негодни за 

повторна употреба части, детайли и течности от ИУМПС. 

ИУМПС ще се разтоварват и разкомплектоват само в работната зона. Операциите по 

разкомплектоване и отделяне ще се извършва само на старата площадка в следната 

последователност. 

- Отделяне на материалите и компонентите, които се считат за опасни; 

- Отделяне на компонентите подходящи за повторна употреба; 

- Отделяне на материалите и компонентите, за които съществуват пазари като 

вторични суровини – черни и цветни метали, пластмаси и стъкло. 

Не се предвижда увеличаване на броя на ИУМПС, които ще се разкомплектоват и 

съхраняват на площадката, площадката се разширява единствено териториално. На 

разширенат площ ще се извършва единствено съхраняване на ИУМПС. 



3 

 

Водоснабдяване за питейно–битови нужди за новата площадка не се предвижда, на 

обекта вода се осигурява на съществуващата площадка, чрез съществуващата ВиК мрежа. 

Необходимите водни количества за хигиенно-битови нужди, необходими за двама/ 

трима души обслужващ персонал на площадката ще са минимални и ще се прецизират в 

условията на експлоатацията на обекта.  

     На обекта не се осъществява производствена дейност и не се не се предвижда  

формиране на производствени отпадъчни  води.  Отпадъчните води, които ще се генерират 

са дъждовни и битово – фекални.   Битовата сграда със санитарен възел е разположена на 

съществуващата до момента площадка. Битово-фекалните води се отвеждат чрез 

площадкова канализационна мрежа в съществуваща водоплътна изгребна яма.  

Площадковите отпадъчни води от двете територии (съществуваща и нова)   чрез 

изградена канализационна мрежа, преминават през каломаслоуловител и от там се събират 

в съществуваща водоплътна изгребна яма. Каломасло уловителя и водоплътната яма са 

разположени в рамките на съществуващата площадка.  

Във водоплътната изгребна яма се събират битово-фекалните води и площадковите 

води (след каломаслоуловителя). Водоплътната яма е с обем достатъчен да поеме 

генерираните от цялата площадката води. При запълване водоплътната яма се почиства от 

лицензирана фирма. 

Няма заустване на отпадъчни води във воден обект и/ или канализационна мрежа.  

Електрозахранването ще се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа на 

EVN.  

На новата площадка  няма да се извършва строителство на нови сгради, ще се 

извърши само подравняване на терена и определяне на наклон към съществуващата 

площадка с цел събирането на дъждовните води в канализационната мрежа и отвеждането 

им към КМУ. 

Разширената територия на площадката ще се бетонира/чакълира и огради, ще се ползва 

пропусквателния пункт на съществуващата до момента площадка, с камери за наблюдение 

и СОТ. Не се предвижда изграждане на нови съоръжения и сгради. Не се предвижда 

промяна в количествата и вида на отпадъците, съгласно действащото Разрешително, 

единствената промяна е териториално разширение на действащата площадката. Дейности 

ти с отпадъците ще се извършват съгласно действащото до сега разрешително. 

Образуваните от дейността опасни отпадъци се събират и съхраняват подходящи, добре 

затворени съдиве, които не могат да взаемодействат с отпадъците, на закрито с обособени 

зони за отработените и отпадъчни масла, акумулаторни батерии, течности, адсорбенти и др. 

Годните за употреба части се съхраняват в съществуващото закрито складово помещение. 

Не да се допуска смесване на опасни с неопасни отпадъци. 

На съществуващата до момента площадката се обособени следните зони: 

- Зони за разделно съхраняване на частите за повторна употреба от ИУМПС; 

- Зони за предварително третиране (разкомплектоване) на ИУМПС; 

- Зона за разделно съхраняване на отделените при разкомплектоването негодни за 

повторна употреба части, детайли и течности от ИУМПС. 

ИУМПС ще се разтоварват и разкомплектоват само в работната зона. Операциите по 

разкомплектоване и отделяне ще се извършва само на старата площадка в следната 

последователност. 

- Отделяне на материалите и компонентите, които се считат за опасни; 

- Отделяне на компонентите подходящи за повторна употреба; 
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- Отделяне на материалите и компонентите, за които съществуват пазари като 

вторични суровини – черни и цветни метали, пластмаси и стъкло. 

  

Не се предвижда увеличаване на броя на ИУМПС, които ще се разкомплектоват и 

съхраняват на площадката, площадката се разширява единствено териториално. На 

разширенат площ ще се извършва единствено съхраняване на ИУМПС. 

Към момента се води отчетност на дейностите по обработените отпадъци и влизащите 

и налични ИУМПС. За измерването на отпадъците се използват съоръженията на 

действащата площадка. 

Отпадъци с код 16 01 04* и 16 01 06 се приемат на площадката от физически и 

юридически лица, подлагат се на ръчно разглобяване и ръчно разделяне, след което 

образуваните от тях отпадъци се предават за оползотворяване на фирми, които притежават 

документ по чл. 35 от ЗУО. ШРЕДЕР ????? 

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

предложения; 

ИН предвижда промяна, която се състои в териториално разширение на площадка 

за дейностите по третиране на отпадъци с местоположение УПИ I-123007 по плана на гр. 

Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с площ 1000 кв. м., 

На новата площадка не се предвижда дейност по разкомплектоване, а само  

съхранение на  ИУМПС до разкомплектоването им на досега използваната площадка.   

 

За разширяване на площадката  и последващата експлоатация на ИП е необходимо 

дружеството да подаде  Заявление за изменение и/или допълнение на  Разрешение за 

дейности с отпадъци № 07-ДО-343-00/19.02.2016 г., по   образец  №3,  съгласно чл. 73, ал. 2 

и 3 от ЗУО до  Директора на РИОСВ – Пазарджик, след като се проведат процедурите по 

глава шеста от ЗООС и ЗБР. 

 Не се предвижда ново строителство на сгради. Ще се извърши полагане на 

непропусклива настилка –бетон/ асфалт/ или полагане и уплътняване на основен пласт 

трошен камък /чакъл/, както и ограждане на новата част от площадката. Водоснабдяване за 

питейно–битови нужди за новата площадка не се предвижда, на обекта вода се осигурява на 

съществуващата площадка, чрез съществуващата водопроводна мрежа. 

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

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

ИП е за разширение на съществуващ обект - площадка за третиране на ИУМПС, 

намираща се УПИ I-123007 по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с площ 

1000 кв.м, ще се разшири с нова територия с размери 1 320 кв.м. намираща се в съседен 

имот, с адрес гр. Пещера, м. „Широките ливади“, 123008, с идентификатор 56277.4.183. 

Разширението на площадката е единствено териториално, не се предвижда увеличаване на 

капацитета и разширение на дейностите извършвани до момента. Възложителят на ИП е 

собственик на имота. 

Инфраструктурата на съществуващата площадка е съобразена и отговаря на 

изискванията на нормативната уредба за  извършваните дейности с ИУМПС. Новата 

площадка към този момент не отговаря на изискванията. С цел привеждане към 

нормативните изисквания се предвижда провеждане на процедура за промяна на 

предназначението на имота, изработване и одобряване на ПУП за имота, с начин на 

отреждане Пп.  Не се предвиждат строително монтажни работи в разширението. 
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При последващата експлоатация на ИП, природните ресурси предвидени за 

използване са вода за питейно – битови нужди, която ще се осигурява от съществуващата 

водопреносна мрежа.  

Необходимите водни количества за хигиенно-битови нужди, необходими за двама/ 

трима души обслужващ персонал на площадката ще са минимални и ще се прецизират в 

условията на експлоатацията на обекта.  

Дейността не е свързана с използване на подземни води и не се налага изграждане на 

сондажен кладенец. 

Не се предвижда използване на други природни ресурси по време на строителството 

и експлоатацията.  

Дейността не е свързана с използване на подземни води.  

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

По време на реализацията на ИН 

Не се очаква генериране на строителни отпадъци, т.к няма да се ще се извършват 

мащабни строителни операции. 

На новата площадка  няма да се извършва строителство на нови сгради, ще се 

извърши само подравняване на терена и определяне на наклон към съществуващата 

площадка с цел събирането на дъждовните води в канализационната мрежа и отвеждането 

им към КМУ. Предвижда се образуването на 17 05 04 – Почви и камъни и 17 05 06 – 

Изкопни маси в неголеми количества,  които ще се използват за обратни насипи и 

подравняване на терена.  

По време на експлоатацията на обекта 

Не се предвижда промяна в количествата и вида на отпадъците, съгласно 

действащото Разрешително, единствената промяна е териториално разширение на 

действащата площадката. Ще се запазят съществуващите дейности и количества, 

съгласно Разрешение за дейности с отпадъци № 07-ДО-343-00/19.02.2016 г: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование    
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16 01 

04* 

Излезли от 

употреб превозни 

средства  

Размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 – 

R11 (разкомплектоване) – 

код R 12 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове R1 – 

R12, с изключение на 

временно съхраняване но 

отпадъците  на площадката 

на образуване до 

събирането им – код R 13 

450 т/год 

От 

физически 

и/или 

юридически 

лица 

16 01 06 

Излезли от 

употреб превозни 

средства, които не 

съдържат 

течоности или 

други опасни 

компоненти  

 Размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 – 

R11 (разкомплектоване) – 

код R 12 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове R1 – 

R12, с изключение на 

временно съхраняване но 

отпадъците  на площадката 

на образуване до 

събирането им – код R 13 

50 т./год. 

От други 

центрове за 

разкомплект

оване -  

физически 

и/или 

юридически 

лица по 

смисъла на 

търговския 

закон, 

притежаващ

и документ 

по ЗУО. 

     Годните за повторна употреба авточасти и компоненти от разкомплектованите 

ИУМПС ще се продават на физически или юридически лица.  

     Негодните за повторна употреба компоненти от разкомплектоване на ИУМПС ще 

се  предават като отпадъци с код и наименование съгласно Наредба №2/23.07.2014 г. за 

класификация на отпадъците отпадъците  /Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. и доп. 

ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018г/., за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или 

обезвреждане на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешителен или 

регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО или чл.35, 

ал. 3 от ЗУО. 

Няма да се образуват отпадъци, различни от досега образуваните на площадката. 

Всички опасни отпадъци, формирани от разкомплектоването на ИУМПС: демонтирани 

части , замърсени с масла;  оловни акумулатори; филтри и течности, съдържащи се в 

ИУМПС/смазочни масла, масла от предавателни кутии, трансмисионни масла, 

хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от 

климатични инсталации и др./ се събират и съхраняват в закрити помещения, в подходящи 

съдове, изработени от материали, които не взаимодействат с отпадъците и са разположени 

върху бетониран под. На територията на площадката са налични необходимо количество 

сорбенти, които се използват при евентуални разливи. 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 
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ИН предвижда промяна, която се състои в териториално разширение на площадка 

за дейностите по третиране на отпадъци с местоположение УПИ I-123007 по плана на гр. 

Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с площ 1000 кв. м., за която има проведени 

процедури по ЗООС и ЗБР и постановено Решение № 07-ДО-343-00/19.02.2016 г. за 

разрешаване на извършване на дейности с отпадъци.   

На новата площадка не се предвижда дейност по разкомплектоване, а само  

съхранение на  ИУМПС до разкомплектоването им на досега използваната площадка.   

Разширената територия на площадката ще се бетонира/чакълира и огради, ще се 

ползва пропусквателния пункт на съществуващата до момента площадка, с камери за 

наблюдение и СОТ. Не се предвижда изграждане на нови съоръжения и сгради. 

По време на реализация на обекта се очаква временно нарушаване на комфорта на района. 

Строителните дейности са свързани единствено със заравняване, полагане и уплътняване на 

основен пласт трошен камък /чакъл/  и поставяне на ограда. Дискомфорт ще се появи по 

време на разчистване на площадката и подравняването й.  

За реализиране на ИП не се предвиждат строително монтажни работи - не се очаква 

емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух.  

  Опасността от замърсяване и дискомфорт на околната среда ще бъда сведена до 

минимум, ако площадката се експлоатира съобразно заложените технически и 

технологични решения и при спазване инструкциите и мерките за безопасност. 

Технологията на експлоатация изисква прилагането на изолиране на тази дейност от 

околната среда. При спазване на това изискване предвидената дейност няма да окаже 

негативно въздействие върху биоразнообразието в посочения район. 

При експлоатацията на ИП, в границите на нормалния работен режим, отсъстват 

условия за замърсяване на околната среда или дискомфорт за хората, животинските и 

растителните видове. Освен това характерът на инвестицията не предполага използването 

на вредни вещества, химикали или други суровини и материали, както и генериране на 

количества отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху 

компонентите и факторите на околната среда и човека.  

При правилна експлоатация на площадката при разкомплектоване на ИУМПС не се 

очаква вредно въздействие  върху околната среда, т.к.  третирането  на опасни отпадъци 

включва само механична  обработка - операции по разкомплектоване на ИУМПС без 

промяна на състава им. В следствие на това не  се очакват емисии във въздуха, водите и 

почвите.  

 Всички опасни отпадъци, формирани от разкомплектоването на ИУМПС: 

демонтирани части , замърсени с масла;  оловни акумулатори; филтри и течности, 

съдържащи се в ИУМПС/смазочни масла, масла от предавателни кутии, трансмисионни 

масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, 

течности от климатични инсталации и др./ ще се събират и съхраняват в закрити 

помещения, в подходящи съдове, изработени от материали, които не взаимодействат с 

отпадъците и ще са разположени върху бетониран под. На територията на площадката ще 

са налични необходимо количество сорбенти, които ще се използват при евентуални 

разливи. 

На територията на площадката няма да се използват опасни вещества, с изключение 

на почистващи препарати за хигиенизиране на обекта.  



8 

 

Не се очаква емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се 

осъществява или е възможен контакт с почва и/или вода. 

Подробна информация за въздействието върху компонентите и факторите на 

околната среда се съдържа в т. 4 на настоящата информация. 

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

предложение; 

При разглежданата дейност не съществува риск от големи аварии или бедствия. 

Описаните процеси не отделят вредности и въздействия, опасни за човешкото здраве. 

Аварийни ситуации и инциденти на площадката, които носят риск за околната 

среда и човешкото здраве, могат да се предизвикат от:  

 аварии в технологичното оборудване;  

   пожар – от своя страна би могъл да причини аварии в технологичното 

оборудване, както и да доведе до изпускане на замърсители. Възможността от възникване 

на пожар е минимална. 

        На площадката за разкомплектоване на ИУМПС ще се извършва приемане от 

физически и/или юридически лица на следните отпадъци: 

16 01 04*- Излезли от употреба превозни средства  

16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или 

други опасни компоненти 

ИУМПС от различни видове транспорт (включително извънпътна техника)   ще се 

подлагат на предварително третиране-разкомплектоване – код R12 / размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от методите  с кодове от R1-R12/ . 

При  приемане и разкомплектоване на ИУМПС, вкл. и съхранение на генерираните 

отпадъци от дейностите на  площадката се изисква добра организация и използване на най-

съвременни методи в този процес, които трябва да гарантират недопускане на отрицателно 

въздействие върху околната среда, включително площадката и прилежащите и територии, 

както и висока степен на контрол на качеството при изпълнение на тези дейности. 

Съществува риск от злополуки по време при експлоатацията на Площадката, които 

могат да навредят на здравето на хората или на околната среда. Този риск е в пряка 

зависимост от квалификацията и съзнанието за отговорност на изпълнителите и 

обслужващия персонал и може да бъде сведен до минимум при стриктно спазване на 

мерките, заложени в правилниците за работа. 

При работа с инструментите се налага строго спазване на изискванията на Наредба 

№ 2 / 22.03.2004 год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при работа с електрически и друг вид инструменти, издадена от Министъра на труда и 

социалната политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, 

бр. 37 от 04.05.2004 год., в сила от 05.11.2004 год. 

Всеки работник ще е инструктиран за работното си място и за съответния вид 

дейност, която ще изпълнява.  

При  експлоатацията  на  обекта, риска  от  инциденти  се  състои  в  следното: 
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- авария  по  време  на  експлоатация на площадката; 

- опасност  от  наводнения; 

- опасност  от  възникване  на  пожари; 

Всички дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве.  

          По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-

07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и 

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика, 

обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с изм. и доп. 

          При природни бедствия, включително при земетресения, наводнения, опасност от 

радиационно или химическо замърсяване или терористични заплахи, ще се изпълнява 

Вътрешен авариен план.  

          При пожар ще се действа, съгласно изготвените указанията за противопожарна 

защита. Предвидено е да се сигнализира на „Гражданска защита“ и служба „Пожарна и 

аварийна безопасност“ в съответния авариен план. Налични са  прахови пожарогасители 6 

кг и/или кофпомпа за вода с мокрител и др. 

При разкомплектоване на ИУМПС, третирането  на опасни отпадъци включва само 

механична  обработка - операции по разкомплектоване на ИУМПС без промяна на състава 

им. На обекта се съхраняват опасни отпадъци, в които ще се съдържат опасни вещества. 

Наличните количества на опасни вещества на площадката да бъдат по-малки от 2 % от 

съответния праг за минимално количество посочено в приложение 3 на ЗООС.  

Количествата не биха класифицирали обекта като предприятие с нисък или висок рисков 

потенциал по смисъла на чл.103, ал.1 от ЗООС.  

На обекта няма условия и няма да се съхраняват опасни компоннети и/или вещества 

в количества, които биха довели до опасност от замърсяване на околната среда.  

Опасните отпадъци формирани от разкомплектоването на ИУМПС се събират и 

съхраняват в закрити помещения, в подходящи съдове, изработени от материали, които не 

взаимодействат с отпадъците и ще са разположени върху бетониран под. Общото 

количество на временно  съхраняваните опасни отпадъци на площадката, в един и същи 

момент от време, не надвишава 50 тона. На територията на площадката са налични 

необходимо количество сорбенти, които се използват при евентуални разливи. 

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. 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно 

въздействие върху здравето на населението в региона,  предвид на това, че в проекта на 

обекта ще бъдат заложени технически мероприятия, съгласно действащата нормативна 

уредба. 

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, "Факторите 

на жизнената среда" са: 

а) води, предназначени за питейно-битови нужди; 

б) води, предназначени за къпане; 
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в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни 

или за хигиенни нужди; 

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; 

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; 

е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 2.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в жилищните, 

производствените, обществените сгради и урбанизираните територии; 

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; 

з) курортни ресурси; 

и) въздух. 

С реализацията на инвестиционното намерение не се очаква да се нарушат нито един от 

тези фактори. 

Очаква се шумово натоварване от транспорта, което ще бъде през светлата част на 

денонощието.  

Не се очаква вредно въздействие върху хората живеещи в населените места в района 

и тяхното здраве. В близост, не съществуват жилищни сгради и не се очаква 

неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда 

От реализацията и експлоатацията на ИП не се очакват неблагоприятни въздействия 

върху фактори на жизнената среда, поради което не съществува риск за човешкото здраве. 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

Разширение на площадка за третиране на ИУМПС, намираща се УПИ I-123007 по 

плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с площ 1000 кв.м, е с нова територия с 

размери 1 320 кв.м. намираща се в съседен имот, с адрес гр. Пещера, м. „Широките 

ливади“, 123008, с идентификатор 56277.4.183. Общата площ на новообразуваната 

площадка ще бъде 2 320 кв.м.  

Поземлен имот 56277.4.183, област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера, м. 

ШИРОКИТЕ ЛИВАДИ е вид собственост Частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 1320 кв. м. 

Новата площ, с която се разширява съществуващата площадка не отговаря на 

изискванията заложени в чл. 38, ал. 1 на Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 

53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 16.07.2019г., доп. ДВ. бр.81 от 15.10.2019г./. 

Предвижда се провеждане на процедура за промяна на предназначението на имота и 

изготвяне и одобряване на ПУП, с отреждане Пп. 

      Не се предвижда ново строителство, а само бетониране/ чакълиране и ограждане на 

новата част от площадката. Водоснабдяване за питейно–битови нужди за новата площадка 

не се предвижда, на обекта вода се осигурява на съществуващата площадка, чрез 

съществуващата ВиК мрежа. 

     На обекта не се предвижда използването на производствени води, в следствие на 

което отпадните води, които ще се генерират са дъждовни и битово – фекални.   

Площадковите отпадъчни води се отвеждат чрез изградена канализационна мрежа, като на 

площадката за разкомплектоване/съхранение  на ИУМПС преминават през съществуващия 

каломаслоуловител. Електрозахранването ще се осъществява, чрез съществуваща 

електропреносна мрежа. 

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на 

инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатите имоти, без да 

са необходими допълнителни площи. 
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Имотите не попадат в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ 

от мрежата „НАТУРА 2000“. 

 

 

 
Съгласно становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски 

район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за 

водите (ЗВ), ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите 

на околната среда. Според представената информация (ПИ с идентификатор 56277.4.183), 

мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Стара река 

от река Дериндере до град Пещера“ с код BG3MA700R146. Площта на ИП попада в 

чувствителна зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.2 от ПУРБ на ИБР. 

ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, 

включена в Раздел 3, точка 3.5.2 от ПУТБ на ИБР. ИП Попада в рамките на подземно водно 

тяло BG3G0000PgN020 – Пукнатинни води – Пещера – Доспат. ИП се намира извън 

определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в 

зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от 

наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите 

Съгласно становището на РИОСВ-Пазарджик, ИП попада в обхвата на чл. 31 на 

Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, 

ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване 

на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.). 

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната 

екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в 

границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на Закона за защитените територии. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“, от която имота 

отстои на не по-малко от 1.24 км. 
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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. 

ИН предвижда промяна, която се състои в териториално разширение на площадка 

за дейностите по третиране на отпадъци с местоположение УПИ I-123007 по плана на гр. 

Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с площ 1000 кв. м., за която има проведени 

процедури по ЗООС и ЗБР и постановено Решение № 07-ДО-343-00/19.02.2016 г. за 

разрешаване на извършване на дейности с отпадъци.   
До момента, капацитетът на площадката е до 500 т общо ИУМПС (450 т с код 16 01 

04* и 50 т с код 16 01 06). На площадката има сгради, съоръжения, работно хале, 

бетонирани площадки, каломослоуловител. Определени са необходимите зони съгласно 

разрешителното. Технологията за разкомплектоване на ИУМПС и условията, при които се 

извършват дейностите на площадката са също съгласно разрешителното.  

За отпадъците с код 16 01 04* и 16 01 06 и дейностите R12 и R13, които се 

извършват, съществуващата площадка, която се използва вече не е достатъчна за  обема и 

броя на постъпващите ИУМПС. Поради тези причини искаме да увеличим площта, като 

добавим още работна зона с размери 1 320 кв.м. намираща се в съседен имот, с адрес град 

Пещера, м. „Широките ливади“, 123008, идентификатор 56277.4.183.  

На новата площадка не се предвижда дейност по разкомплектоване, а само  съхранение 

на  ИУМПС до разкомплектоването им на досега използваната площадка 

На действащата към момента площадка се приемат и разкомплектоват излезли от 

употреба моторни превозни средства – отпадък с код 16 01 04* и 16 01 06. До момента, 

съгласно издаденото Разрешение за дейности с отпадъци на площадката се приемат общо 

500 т. ИУМПС – 450 т. с код 16 01 04* и 50 т. с код 16 01 06. Дейностите се извършват 

съгласно условията в  разрешителното и утвърдената технология за разкомплектоване:  

3. Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС: 

d) отделяне на оловните акумулатори и резервоари за втечнени газове – акумулаторите 

ще се поставят в специализиран пластмасов съд, поставен на закрито; с размери 1 

320 кв.м. намираща се в съседен имот, с адрес град Пещера, м. „Широките ливади“, 

123008, идентификатор 56277.4.183.т 

e) отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т.ч. 

въздушни възглавници); 

f) отстраняване, разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла от 

предавателни кутии и трансмисиционни масла, хидравлични масла, охлаждащи 

течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и 

всички други течности, съдържащи се в ИУМПС; 

4. Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на 

рециклирането им: 

e) Отделяне на катализаторите и маслените филтри; 

f) Отделяне на метални компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий; 

g) Отделяне на гумите и пластмасовите компоненти (брони, арматурни табла, 

резервоари за течности и др.); 

h) Отделяне на стъклата. 

Разкомплектоването се извърши с ръчни инструменти, като се отделят всички годни за 

повторна употреба части и детайли. Съхраняването ще се извърши по начин 

предотвратяваш увреждането на резервоарите с течности или на компонентите подлежащи 
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на повторна употреба. Всички течности, отпадъчни или отработени масла ще се съхраняват 

в подходящи затворени съдове. 

На съществуващата до момента площадката се обособени следните зони: 

- Зони за разделно съхраняване на частите за повторна употреба от ИУМПС; 

- Зони за предварително третиране (разкомплектоване) на ИУМПС; 

- Зона за разделно съхраняване на отделените при разкомплектоването негодни за 

повторна употреба части, детайли и течности от ИУМПС. 

ИУМПС се разтоварват и разкомплектоват само в работната зона. Операциите по 

разкомплектоване и отделяне ще се извършва само на старата площадка в следната 

последователност. 

- Отделяне на материалите и компонентите, които се считат за опасни; 

- Отделяне на компонентите подходящи за повторна употреба; 

- Отделяне на материалите и компонентите, за които съществуват пазари като 

вторични суровини – черни и цветни метали, пластмаси и стъкло. 

  

Не се предвижда увеличаване на броя на ИУМПС, които ще се разкомплектоват и 

съхраняват на площадката, площадката се разширява единствено териториално. На 

разширенат площ ще се извършва единствено съхраняване на ИУМПС. 

Водоснабдяване за питейно–битови нужди за новата площадка не се предвижда, на 

обекта вода се осигурява на съществуващата площадка, чрез съществуващата ВиК мрежа. 

Необходимите водни количества за хигиенно-битови нужди, необходими за двама/ 

трима души обслужващ персонал на площадката ще са минимални и ще се прецизират в 

условията на експлоатацията на обекта.  

     На обекта не се осъществява производствена дейност и не се не се предвижда  

формиране на производствени отпадъчни  води.  Отпадъчните води, които ще се генерират 

са дъждовни и битово – фекални.   Битовата сграда със санитарен възел е разположена на 

съществуващата до момента площадка. Битово-фекалните води се отвеждат чрез 

площадкова канализационна мрежа в съществуваща водоплътна изгребна яма.  

Площадковите отпадъчни води от двете територии (съществуваща и нова)   чрез 

изградена канализационна мрежа, преминават през каломаслоуловител и от там се събират 

в съществуваща водоплътна изгребна яма. Каломасло уловителя и водоплътната яма са 

разположени в рамките на съществуващата площадка.  

Във водоплътната изгребна яма се събират битово-фекалните води и площадковите 

води (след каломаслоуловителя). Водоплътната яма е с обем достатъчен да поеме 

генерираните от цялата площадката води. При запълване водоплътната яма се почиства от 

лицензирана фирма. 

Няма заустване на отпадъчни води във воден обект и/ или канализационна мрежа.  

Електрозахранването ще се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа на 

EVN.  

Разширената територия на площадката ще се бетонира/чакълира и огради,  

Новата площадка за съхранение на ИУМПС ще бъде с непропусклива повърхност. Ще се 

извърши полагане на непропусклива настилка –бетон/ асфалт/ или полагане и уплътняване 

на основен пласт трошен камък /чакъл/, както и ограждане на новата част от площадката. 

Ще се ползва пропусквателния пункт на съществуващата до момента площадка, с камери за 

наблюдение и СОТ. 
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Не се предвижда изграждане на нови съоръжения и сгради. Не се предвижда промяна в 

количествата и вида на отпадъците, съгласно действащото Разрешително, единствената 

промяна е териториално разширение на действащата площадката.  

Не се предвижда увеличаване на броя на ИУМПС, които ще се разкомплектоват и 

съхраняват на площадката, площадката се разширява единствено териториално. На 

разширенат площ ще се извършва единствено съхраняване на ИУМПС. 

Към момента се води отчетност на дейностите по обработените отпадъци и влизащите 

и налични ИУМПС. За измерването на отпадъците се използват съоръженията на 

действащата площадка. 

Отпадъци с код 16 01 04* и 16 01 06 се приемат на площадката от физически и 

юридически лица, подлагат се на ръчно разглобяване и ръчно разделяне, след което 

образуваните от тях отпадъци се предават за оползотворяване на фирми, които притежават 

документ по чл. 35 от ЗУО.  

    Извършвани към момента дейности с ИУМПС и отпадъци от тях: 

  Съхранение и ръчно разглобяване, разкомплектоване на ИУМПС с капацитет на до 

момента на площадкта 500т /год ( 100 бр /год ). На разширената територия няма да се 

извършват дейности по разкомплектоване.  

Обработката на ИУМПС преминава основно през три нива: събиране на старите 

автомобили от последния собственик; последващо третиране и отделяне на частите за 

повторна употреба и предаване на отделените отпадъци за оползотворяване и 

обезвреждане. 

Не се предвижда промяна в количествата и вида на отпадъците, съгласно 

действащото Разрешително, единствената промяна е териториално разширение на 

действащата площадката. Ще се запазят съществуващите дейности и количества, 

съгласно Разрешение за дейности с отпадъци № 07-ДО-343-00/19.02.2016 г: 

 

Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование    

16 01 

04* 

Излезли от 

употреб превозни 

средства  

Размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 – 

R11 (разкомплектоване) – 

код R 12 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове R1 – 

R12, с изключение на 

временно съхраняване но 

отпадъците  на площадката 

на образуване до 

събирането им – код R 13 

450 т/год 

От 

физически 

и/или 

юридически 

лица 
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16 01 06 

Излезли от 

употреб превозни 

средства, които не 

съдържат 

течоности или 

други опасни 

компоненти  

 Размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 – 

R11 (разкомплектоване) – 

код R 12 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове R1 – 

R12, с изключение на 

временно съхраняване но 

отпадъците  на площадката 

на образуване до 

събирането им – код R 13 

50 т./год. 

От други 

центрове за 

разкомплект

оване -  

физически 

и/или 

юридически 

лица по 

смисъла на 

търговския 

закон, 

притежаващ

и документ 

по ЗУО. 

 

Образуваните от дейността опасни отпадъци се събират и съхраняват подходящи, 

добре затворени съдове, които не могат да взаимодействат с отпадъците, на закрито с 

обособени зони за отработените и отпадъчни масла, акумулаторни батерии, течности, 

адсорбенти и др. Годните за употреба части се съхраняват в съществуващото закрито 

складово помещение. Не да се допуска смесване на опасни с неопасни отпадъци. 

Участъците, на които се извършват дейности с опасни отпадъци  се оборудват и 

експлоатират съгласно изискванията към площадките за временно съхраняване на отпадъци 

по приложение № 2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци и условията, поставени в специализираните 

подзаконови нормативни актове, съответно за всеки специфичен отпадък.  

На територията на площадката няма да се извършва съхраняване на повече от 50 

тона опасни отпадъци в един и същ момент. 

 

Изпълнение на изискванията на т. 1.1 на Приложение № 3 към чл. 7, т. 2 и чл. 21, ал. 1 

и 2 на Наредбата за излезлите от употреба превозни средства -  

Приложение № 3 към чл. 7, т. 2 и чл. 21, ал. 1 и 2 Минимални технически изисквания 

към площадките за събиране и съхраняване и към центровете за разкомплектуване на 

ИУМПС  

I. Изисквания към площадките за събиране и съхраняване на ИУМПС преди 

третиране:  

1. Да са с непропусклива повърхност. - Новата площадка за съхранение на ИУМПС 

ще бъде с непропусклива повърхност. Ще се извърши полагане на непропусклива настилка 

–бетон/ асфалт/ или полагане и уплътняване на основен пласт трошен камък /чакъл/, както 

и ограждане на новата част от площадката.  

2. Да разполагат със съоръжения за събиране на разливи, утаители и съоръжения 

за обезмасляване. – теренът на новата площадка ще се реализира с наклон към 

съществуващата площадка с цел площадковите види да се изтичат по посока на 

съществуващата площадка и чрез канализацията да постъпват в КМУ. 

3. Да разполагат с необходимите съоръжения за третиране на води, включително 

на дъждовни води, в съответствие със Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му. - Площадковите отпадъчни води от двете 
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територии (съществуваща и нова) чрез изградена канализационна мрежа, преминават през 

каломаслоуловител и от там се събират в съществуваща водоплътна изгребна яма. 

Каломасло уловителя и водоплътната яма са разположени в рамките на съществуващата 

площадка.  

Във водоплътната изгребна яма се събират битово-фекалните води и площадковите 

води (след каломаслоуловителя). Водоплътната яма е с обем достатъчен да поеме 

генерираните от цялата площадката води. При запълване водоплътната яма се почиства от 

лицензирана фирма. 

Заключение: Площадката за събиране и съхраняване на ИУМПС преди 

третиране отговаря на изискванията на т. 1.1 на Приложение № 3 към чл. 7, т. 2 и чл. 

21, ал. 1 и 2 на Наредбата за излезлите от употреба превозни средства 

 

II. Изисквания към центровете за разкомплектоване на ИУМПС:  

1.  Да са с непропусклива повърхност на съответните площадки.  

2. Да разполагат със съоръжения за събиране на разливи, утаители и съоръжения 

за обезмасляване.  

3. Да са налице подходящи места за съхраняване на части и компоненти, получени 

при разкомплектуване на ИУМПС, включително складове с непропусклив под за 

съхраняване на части, замърсени с масла. 

 4. Да са снабдени с подходящи съдове за съхраняване на оловни акумулаторни 

батерии, филтри и кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили или полихлорирани 

терфенили, съгласно изискванията на наредбите по чл. 13 ЗУО.  

5. Да са налице подходящи съоръжения за източване на всички течности, 

съдържащи се в ИУМПС.  

6. Да са налице подходящи резервоари или други съдове за разделно съхраняване на 

течности от ИУМПС, като горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии, 

трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни 

течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се 

в ИУМПС.  

7. Да са снабдени със съоръжения за третиране на води, включително на дъждовни 

води, в съответствие със ЗВ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

8. Да са налице подходящи складове за съхраняване на отделените при 

разкомплектуването гуми с оглед предотвратяване на опасността от възникване на 

пожари при натрупването на по-големи количества.  

Центърът отговаря на описаните изисквания.  

III. Операции, извършвани в центровете за разкомплектоване на ИУМПС:  

1. Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС:  

а) отделяне на оловните акумулаторни батерии и резервоарите за втечнени газове;  

б) отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. ч. 

въздушни възглавници); 
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 в) отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, 

масла от предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи 

течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички 

други течности, съдържащи се в ИУМПС, освен ако са необходими за повторната 

употреба на съответните компоненти;  

г) премахване, доколкото е възможно, на всички компоненти, идентифицирани 

като съдържащи живак.  

2. Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на 

рециклирането им:  

а) отделяне на катализаторите и маслените филтри;  

б) отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий, в 

случай че тези метали не се отделят в процеса на рязане (шредиране);  

в) отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни 

табла, резервоари за течности и т.н.), в случай че тези материали не се отделят в 

процеса на рязане (шредиране), така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като 

материали;  

г) отделяне на стъклата.  

Операциите извършвани в Центъра за разкомплектоване се извършват по 

описания начин. 

IV. Дейностите по съхраняване на ИУМПС, на материали и компоненти от 

тях се извършват по начин, предотвратяващ увреждане на:  

1. компонентите, съдържащи течности;  

2. компонентите, подлежащи на оползотворяване и на използване за повторна 

употреба. 

Площадката за съхранение и разкомплектоване на ИУМПС на „СТАЙКОВ-1” 

ЕООД отговаря на изискванията на Наредбата, спазват се условията поставени в 

Разрешение за дейности с отпадъци № 07-ДО-343-00/19.02.2016 г.  

Информация за това дали дружеството разполага със собствена или наета 

шредерна инсталация по смисъла на § 1, т. 26 от ДР НИУМПС:  

 

На площадката към момента няма налична собствена шредерна инталация. При 

необходимост ще бъде сключен договор, с цел използване на шредр за раздробяване на 

ИУМПС.  

Площадка за разкомплектоване на ИУМПС и търговска дейност с авточасти втора 

употреба се експлоатира съгласно изискванията към площадките за третиране на отпадъци, 

а именно: 

-има изградена ограда , и ще се оборудва с  24 - часово видеонаблюдение; 

-разположена е в близост до пътно платно, като е  осигурен достъп до него;  

-площадката е с непропусклива повърхност и  с достатъчна площ за извършване на 

дейностите по събиране и  третиране на ИУМПС, както и съхранение и извозване на 

компонентите и отпадъците от тях; 
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-осигурени са  подходящи места за съхраняване на части и компоненти, полученипри 

разкомплектоване на ИУМПС, включително склад/фургон/ с непропусклив под за 

съхраняване на части,замърсени с масла; 

-обособени са  подходящи навеси  за съхраняване на отделните при 

разкомплектоването гуми и лесно запалими компоненти с оглед предотвратяване на 

опасността от възникване на пожар при натрупване на по-големи количества 

- осигурени са подходящи съоръжения за източване на всички течности, съдържащи 

се в ИУМПС 

-налични са  подходящи резервоари и други съдове за съхраняване на течности от  

ИУМПС, като горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии, трансмисионни масла, 

хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от 

климатични инсталации и всички дриги течности, съдържащи се в ИУМПС 

-налични са съоръжения за събиране на евентуални разливи -съдове съдържащ 

абсорбиращ материал за почистване по сух способ.    

На територията на площадката се извършва  само механична  обработка - операции 

по разкомплектоване на ИУМПС без промяна на състава им. Всички опасни отпадъци, 

формирани от разкомплектоването на ИУМПС: демонтирани части , замърсени с масла;  

оловни акумулатори; филтри и течности, съдържащи се в ИУМПС/смазочни масла, масла 

от предавателни кутии, трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, 

антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и др./ се съхраняват 

разделно по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни 

свойства. Осигурено е  периодичното им предаване за последващо третиране, 

рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на фирми притежаващи притежаващи 

документ по чл. 35 от ЗУО.  Общото количество на временно  съхраняваните опасни 

отпадъци на площадката, в един и същи момент от време, няма да надвишава 50 тона. 

За ефективната дейност, извършвана на територията на площадката, са обособени 

участъци и сектори.   

Участъците, на които се извършват дейности с опасни отпадъци, се оборудват и 

експлоатират съгласно изискванията   за временно съхраняване на отпадъци по приложение 

№ 2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени 

и опасни отпадъции и условията, поставени в специализираните подзаконови 

нормативни актове, съответно за всеки специфичен отпадък. 

Всички отпадъци, генерирани в резултат на дейността на площадката, се събират 

разделно и съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и 

характерни свойства, по начин, който не възпрепятства повторното им използване, 

рециклирането и оползотворяването им. 

Предаването на отпадъците се извършва на основание писмено сключени договори 

на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код ,съгласно 

наредбата по чл.3 от ЗУО. 

За събраните и предадени за последващо третиране отпадъци се води отчетност и ще 

се предоставя информация, съгласно изискванията на ЗУО и Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. 

за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 

както и реда за водене на публични регистри /обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г., изм. ДВ бр. 

19.07.2018 г./. 
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При реализацията на ИП, не е свързано с използването на химични вещества и 

смеси. На територията на новата площадката няма да се използват опасни вещества, с 

изключение на почистващи препарати за хигиенизиране на обекта. 

Дейностите по разкомплектоване на ИУМПС, както и съхранението на всички 

компоненти съдържащи опасни вещества и/или замърсени с опасни вещества се извършват 

на закрито, в помещения с непропусклив под. Опасните отпадъци от ИУЕЕО  се събират и 

съхраняват в закрити помещения, в подходящи съдове, изработени от материали, които не 

взаимодействат с отпадъците и ще са разположени върху бетониран под. 

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

ИП е за разширение на съществуващ обект - площадка за третиране на ИУМПС, 

намираща се УПИ I-123007 по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с площ 

1000 кв.м, ще се разшири с нова територия с размери 1 320 кв.м. намираща се в съседен 

имот, с адрес гр. Пещера, м. „Широките ливади“, 123008, с идентификатор 56277.4.183. 

Разширението на площадката е единствено териториално, не се предвижда увеличаване на 

капацитета и разширение на дейностите извършвани до момента. Възложителят на ИП е 

собственик на имота. 

Инфраструрата на съществуващата площадка е съобразена и отговаря на 

изискванията на нормативната уредба за  извършваните дейности с ИУМПС. Новата 

площадка към този момент не отговаря на изискванията. С цел привеждане към 

нормативните изисквания се предвижда провеждане на процедура за промяна на 

предназначението на имота, изработване и одобряване на ПУП за имота, с начин на 

отреждане Пп.  Не се предвиждат строително монтажни работи в разширението. 

Достъпът до имота ще се осъществи от републиканската път мрежа – път Пещера-

Брацигово. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Ще се 

използва съществуващият оформен вход-изход към имота. При изготвяне на работния 

проект ще бъдат отразени съществуващите пътни връзки за обекта и отклонението им. 

Местоположението на имота е подходящо от гледна точка на пътно - транспортната 

обстановка в района и безопасност на движение.  

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

на закриване, възстановяване и последващо използване. 

Реализирането на инвестиционното предложение не налага ново строителство на 

сгради и съоръжения. Новата част от площадката  ще се приведе в съответствие с цел да  

отговаря на минималните технически изисквания – ще бъде оградена и  чакълирана. 

Достъпът ще бъде  осигурен от съществуващата към момента площадка.  

6. Предлагани методи за строителство. 

Ще се извърши полагане на непропусклива настилка – бетон/ асфалт/ или полагане и 

уплътняване на основен пласт трошен камък /чакъл/, както и ограждане на новата част от 

площадката.  

Видовете строителни работи в случая са изкопни, монтажни, изграждане на 

стоманени конструкции на оградата и полагане и уплътняване на основен пласт трошен 

камък /чакъл/. 

Строителството ще се извърши едноетапно от технически подготвени лица с 

достатъчен практически опит.  
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7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

ИН предвижда промяна, която се състои в териториално разширение на площадка 

за дейностите по третиране на отпадъци с местоположение УПИ I-123007 по плана на гр. 

Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с площ 1000 кв. м., за която има проведени 

процедури по ЗООС и ЗБР и постановено Решение № 07-ДО-343-00/19.02.2016 г. за 

разрешаване на извършване на дейности с отпадъци.   

До момента, капацитетът на площадката е до 500 т общо ИУМПС (450 т с код 16 01 

04* и 50 т с код 16 01 06). На площадката има сгради, съоръжения, работно хале, 

бетонирани площадки, каломослоуловител. Определени са необходимите зони съгласно 

разрешителното. Технологията за разкомплектоване на ИУМПС и условията, при които се 

извършват дейностите на площадката са също съгласно разрешителното.  

За отпадъците с код 16 01 04* и 16 01 06 и дейностите R12 и R13, които се 

извършват, съществуващата площадка, която се използва вече не е достатъчна за  обема и 

броя на постъпващите ИУМПС. Поради тези причини се налага увеличаване площта, като 

се добави още работна зона с размери 1 320 кв.м. намираща се в съседен имот, с адрес град 

Пещера, м. „Широките ливади“, 123008, идентификатор 56277.4.183.  

На новата площадка не се предвижда дейност по разкомплектоване, а само  

съхранение на  ИУМПС до разкомплектоването им на досега използваната площадка. 

Инвестиционното предложение не обуславя появата на значителни въздействия върху 

околната среда и нарушаване на естественото й състояние.  

Не се усвояват плодотворни земеделски земи. Площадката, предмет на 

инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии и защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. От 

това следва, че реализирането или не реализирането на предложението няма да се отрази на 

качеството на околната среда. се предвижда да не се замърсяват компонентите на околната 

среда над допустимите норми. Инвестиционното предложение не противоречи на 

националното законодателство. 

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. 

Разширение на площадка за третиране на ИУМПС, намираща се УПИ I-123007 по 

плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с площ 1000 кв.м, е с нова територия с 

размери 1 320 кв.м. намираща се в съседен имот, с адрес гр. Пещера, м. „Широките 

ливади“, 123008, с идентификатор 56277.4.183. Общата площ на новообразуваната 

площадка ще бъде 2 320 кв.м.  

Поземлен имот 56277.4.183, област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера, м. 

ШИРОКИТЕ ЛИВАДИ е вид собственост Частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 1320 кв. м. 

Новата площ, с която се разширява съществуващата площадка не отговаря на 

изискванията заложени в чл. 38, ал. 1 на Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 

53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 16.07.2019г., доп. ДВ. бр.81 от 15.10.2019г./. 

Предвижда се провеждане на процедура за промяна на предназначението на имота и 

изготвяне и одобряване на ПУП, с отреждане Пп. 
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Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на 

инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатите имоти, без да 

са необходими допълнителни площи. 

 

 

 
Съгласно становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски 

район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за 

водите (ЗВ), ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите 

на околната среда. Според представената информация (ПИ с идентификатор 56277.4.183), 

мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Стара река 

от река Дериндере до град Пещера“ с код BG3MA700R146. Площта на ИП попада в 

чувствителна зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.2 от ПУРБ на ИБР. 

ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, 

включена в Раздел 3, точка 3.5.2 от ПУТБ на ИБР. ИП Попада в рамките на подземно водно 

тяло BG3G0000PgN020 – Пукнатинни води – Пещера – Доспат. ИП се намира извън 

определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в 

зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от 

наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите 

Съгласно становището на РИОСВ-Пазарджик, ИП попада в обхвата на чл. 31 на 

Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, 

ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване 

на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.). 

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната 

екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в 

границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на Закона за защитените територии. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“, от която имота 

отстои на не по-малко от 1.24 км. 
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9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

Избраният имот граничи с поземлени имоти и републикански път Пещера – 

Брацигово – Равногор III-377.  

Разширение на площадка за третиране на ИУМПС, намираща се УПИ I-123007 по 

плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с площ 1000 кв.м, е с нова територия с 

размери 1 320 кв.м. намираща се в съседен имот, с адрес гр. Пещера, м. „Широките 

ливади“, 123008, с идентификатор 56277.4.183. Общата площ на новообразуваната 

площадка ще бъде 2 320 кв.м.  

Поземлен имот 56277.4.183, област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера, м. 

ШИРОКИТЕ ЛИВАДИ е вид собственост Частна, вид територия Земеделска, категория 5, 

НТП Нива, площ 1320 кв. м. 

Новата площ, с която се разширява съществуващата площадка не отговаря на 

изискванията заложени в чл. 38, ал. 1 на Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 

53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 16.07.2019г., доп. ДВ. бр.81 от 15.10.2019г./. 

Предвижда се провеждане на процедура за промяна на предназначението на имота и 

изготвяне и одобряване на ПУП, с отреждане Пп. 

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. 

Районът, в който се реализира ИП, не е третиран като чувствителна зона или 

територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на 

определени и задължителни норми и изисквания или налагане на ограничения. 

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други 

обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр. влажни зони, 

водни течения или други водни обекти, крайбрежна зона. Независимо от това, 

възложителят ще осъществява контрол по време на строителството и експлоатация на 

обекта за недопускане на причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими 

щети. 

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, 

които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, 

напр. за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да 

бъдат засегнати от предложението. 

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма 

ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението. 

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма 

местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати 

от предложението. 

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от 

земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични 
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условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат 

проблеми в околната среда при реализацията на предложението. 

Инвестиционното предложение не попада и не засяга санитарно-охранителни зони. 

Съгласно становище на РИОСВ-Пазарджик, ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона 

за биологичното разнообразие (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 

1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.). 

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната 

екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в 

границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на Закона за защитените територии. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“, от която имота 

отстои на не по-малко от 1.24 км. 

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

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

строителство). 

На мястото на реализация на ИП не се предвижда добив на материали или ресурси. 

Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до 

имота ще се осъществи от републикански път Пещера – Брацигово – Равногор III-377.  

Електрозахранването ще се осъществява, чрез съществуваща електропреносна 

мрежа. 

Отпадъчните води, които ще се генерират са дъждовни и битово – фекални.   

Битовата сграда със санитарен възел е разположена на съществуващата до момента 

площадка. Битово-фекалните води се отвеждат чрез площадкова канализационна мрежа в 

съществуваща водоплътна изгребна яма.  

От разширената територия (новата част от площадката) ще се формират единствено 

площадкови води., които се насочват чрез канализационна мрежа на съществуващата 

площадка към каломаслоуловител и водоплътна яма /разположени на съществуващата 

площадка/. 

Вода за питейно – битови нужди, която се осигурява от съществуващата 

водопреносна мрежа на съществуващата площадка.  

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

Във връзка с реализиране на инвестиционното предложение по отношение на екологичното 

законодателство е необходимо да бъде получено: 

- Решение на РИОСВ-Пазарджик за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС за настоящото инвестиционно предложение, с характер да не се извършва 

ОВОС; 

- Стартиране на процедура за изменение на действащо постановено Решение № 07-

ДО-343-00/19.02.2016 г. за разрешаване на извършване на дейности с отпадъци, 

издадено от Директора на РИОСВ – Пазарджик.  
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III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върхуте екологични характеристики на географските 

райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-

конкретно: 

1. съществуващо и одобрено земеползване;  

Разширението на съществуващата площадка ще се осъществи в рамките на поземлен 

имот 56277.4.183, област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера, м. ШИРОКИТЕ 

ЛИВАДИ е вид собственост Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, 

площ 1320 кв. м. 

Новата площ, с която се разширява съществуващата площадка не отговаря на 

изискванията заложени в чл. 38, ал. 1 на Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 

53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 16.07.2019г., доп. ДВ. бр.81 от 15.10.2019г./. 

Предвижда се провеждане на процедура за промяна на предназначението на имота и 

изготвяне и одобряване на ПУП, с отреждане Пп.  

Имотът е собственост на възложителя. 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

Няма, Неприложимо  

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

Няма, Неприложимо  

4. планински и горски райони; 

Няма, Неприложимо 

5. защитени със закон територии; 

В близост до разглежданата площадка няма защитени територии и зони, които да бъдат 

засегнати от реализацията на инвестиционното предложение. 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Съгласно становището на РИОСВ-Пазарджик, имотът, предмет на ИП, не попада в 

границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно 

Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени територии, по 

смисъла на чл. 5 на Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена 

зона е BG0001030 „Родопи-Западни“, от която имота отстои на не по-малко от 1.24 км. 

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

Няма, Неприложимо 

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

на здравна защита. 

В близост не съществуват обекти, подлежащи на здравна защита.  

Не се очакват увреждане, фрагментация и /или загуба на типовете природни 

местообитания, включени в Приложение №1 на Директива 92/43 ЕЕС за опазване на 

природните местообитания и дивата фауна и флора и местообитания по видове, включени в 
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Приложение №1 на директивата 79/409/ ЕЕС за опазване на дивите птици, в това число 

приоритетни за опазване по Натура 2000. 

Не се очаква промяна в ключови биологични и физикохимични характеристики на 

естествени по характер типове природни местообитания. Не съществува вероятност за 

влошаване на естествените условия за живот на растителни и животински видове, които са 

в предмета и целите на опазване на защитени зони. 

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. 

Въздействие върху хората и тяхното здраве 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно 

въздействие върху здравето на населението гр. Батак. 

По време на изграждането на обекта, здравният риск на работещите се формира от 

наличните вредни фактори на работната среда (шум, вибрации, прах, заваръчни аерозоли). 

Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда 

на открито в рамките на работния ден. Потенциалният здравен риск е налице при системно 

неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно 

изискванията на Наредба №2/2004год. за минимални изисквания за спазване на 

здравословните и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни 

работи. Ще се спазват изискванията на Нарудба № 6 за показателите на шум в околната 

среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието. 

Дейностите на обекта няма да доведат до шумово натоварване на най-близко 

разположените жилищни сгради и ще се осъществяват по начин недопускащ предизвикване 

на шум в околната среда. Поради естеството на дейността на обекта не се очаква негативно 

влияние върху околната среда, както и върху работната среда свързано с вибрации над 

допустимите норми.  

Въздействие върху материалните активи, културно наследство – реализацията на 

обекта няма да окаже въздействие върху материалните активи и културното наследство. 

Атмосфера и атмосферен въздух 

От дейността  на обекта, не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, 

в предвид характера му, поради което не се очаква и отделянето на вредни емисии. ИН не е 

свързано с изграждане и реализация на производствени мощности, поради което няма да 

има промишлени точкови източници на емисии в атмосферният въздух. В тази връзка не се 

очакват негативни въздействия върху атмосферата и атмосферния въздух в района. Не се 

предвижда на площадката да се експлоатират източници на организирани и неорганизирани 

емисии. 

Дейността няма да оказва въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не 

предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества 

във въздуха над ПДН. 
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Не се предполага отделяне на неприятни миризми. Не се предвижда отделяне на 

емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над ПДН, 

поради което не се очаква негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух. 

Отоплението на административно-битовото помещение се осъществява чрез уред, 

използващ електроенергия.   

При строителството на обекта е възможно неорганизирано увеличаване на 

съдържанието на прах в атмосферния въздух, вследствие изкопните и заравнителни 

дейности. Въздействието по време на строителството върху атмосферния въздух ще бъде 

краткотрайно и локализирано в огражденията на строителната площадка, около сътветния 

участък на работа. Този вид замърсяване няма кумулативен ефект. 

Източници на емисии, представляващи опасност за атмосферния въздух 

представляват: 

 Неорганизираните емисии на вредни вещества във въздуха - Изгорелите газове от 

спиращи и потеглящи автомобили в района на обекта са в зависимост от броя на 

паркиращите автобуси и леки автомобили 

 Източниците на неприятни миризми - Бензиновите изпарения, димните газове са 

евентуални източници на миризми. 

 Продължителността на въздействието е кратка, интензивността - слаба. Обхватът на 

емитираните замърсители ще бъде локализиран около източниците, в огражденията на 

обекта. 

Води 

Водоснабдяване за питейно–битови нужди за новата площадка не се предвижда, на 

съществуващата площадка вода се осигурява на съществуващата площадка, чрез 

съществуващ  водопровод. 

     На обекта не се предвижда използването на производствени води, в следствие на 

което отпадните води, които ще се генерират са дъждовни и битово – фекални.   

Площадковите отпадъчни води се отвеждат чрез изградена канализационна мрежа, като на 

площадката за разкомплектоване/съхранение  на ИУМПС преминават през съществуващия 

каломаслоуловител. 

На обекта не се осъществява производствена дейност и не се не се предвижда  

формиране на производствени отпадъчни  води.  Отпадъчните води, които ще се генерират 

са дъждовни и битово – фекални.   Битовата сграда със санитарен възел е разположена на 

съществуващата до момента площадка. Битово-фекалните води се отвеждат чрез 

площадкова канализационна мрежа в съществуваща водоплътна изгребна яма.  

От разширената територия (новата част от площадката) ще се формират единствено 

площадкови води., които се насочват чрез канализационна мрежа към каломаслоуловител и 

водоплътна яма, разположени на съществуващата площадка.  Площадкатовите води от 

разширението ще се улавят по следния начин -  предвид естественият наклон на новата 

площадка водите ще се събират в долната й част, която граничи със старата площадка с 

изградена канализация. Чрез нея  ще се отвеждат към каломаслоуловителя. 
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 Площадковите отпадъчни води от двете територии (съществуваща и нова)   чрез 

изградена канализационна мрежа, преминават през каломаслоуловител и от там се събират 

в съществуваща водоплътна изгребна яма. Каломасло уловителя и водоплътната яма са 

разположени в рамките на съществуващата площадка.  

Във водоплътната изгребна яма се събират битово-фекалните води и площадковите 

води (след каломаслоуловителя). Водоплътната яма е с обем достатъчен да поеме 

генерираните от цялата площадката води. При запълване водоплътната яма се почиства от 

лицензирана фирма. 

Няма заустване на отпадъчни води във воден обект и/ или канализационна мрежа.  

Земни недра, минерално разнообразие, почви и ландшафт 

Характерът на инвестиционното предложение ще окаже минирана  промяна на вида, 

състава и характера на земните недра и ландшафта. Ще се изградят три вилни сгради, които 

няма да окажат съществена ладшафтна  промяна. 

Културното наследство 

Не се очаква. В близост до площадката на ИН няма паметници на културата. 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до инвестиционното предложение. 

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната 

екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в 

границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на Закона за защитените територии. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“, от която имота 

отстои на не по-малко от 1.24 км. 

От цялостната реализация и експлоатация на ИП не се очаква отрицателно 

въздействие или кумулиране на въздействия върху зоната и предмета и на опазване 

природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони 

и обекти, подлежащи на здравна защита, тъй като ИП се реализира достатъчно отдалечено. 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от и и/или бедствия. 

        На площадката за разкомплектоване на ИУМПС се извършва приемане от физически 

и/или юридически лица на следните отпадъци: 

16 01 04*- Излезли от употреба превозни средства  

16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или 

други опасни компоненти 

ИУМПС от различни видове транспорт се подлагат на предварително третиране-

разкомплектоване – код R12 / размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от 

методите  с кодове от R1-R12/ . 

При  приемане и разкомплектоване на ИУМПС, вкл. и съхранение на генерираните 

отпадъци от дейностите на  площадката се изисква добра организация и използване на най-

съвременни методи в този процес, които трябва да гарантират недопускане на отрицателно 
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въздействие върху околната среда, включително площадката и прилежащите и територии, 

както и висока степен на контрол на качеството при изпълнение на тези дейности. 

Съществува риск от злополуки по време при експлоатацията на Площадката, които 

могат да навредят на здравето на хората или на околната среда. Този риск е в пряка 

зависимост от квалификацията и съзнанието за отговорност на изпълнителите и 

обслужващия персонал и може да бъде сведен до минимум при стриктно спазване на 

мерките, заложени в правилниците за работа. 

При работа с инструментите се налага строго спазване на изискванията на Наредба 

№ 2 / 22.03.2004 год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при работа с електрически и друг вид инструменти, издадена от Министъра на труда и 

социалната политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, 

бр. 37 от 04.05.2004 год., в сила от 05.11.2004 год. 

Всеки работник ще е инструктиран за работното си място и за съответния вид 

дейност, която ще изпълнява.  

При  експлоатацията  на  обекта, риска  от  инциденти  се  състои  в  следното: 

- авария  по  време  на  експлоатация на площадката; 

- опасност  от  наводнения; 

- опасност  от  възникване  на  пожари; 

Всички дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве.  

          По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-

07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и 

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика, 

обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с изм. и доп. 

          При природни бедствия, включително при земетресения, наводнения, опасност от 

радиационно или химическо замърсяване или терористични заплахи, ще се изпълнява 

Вътрешен авариен план.  

          При пожар ще се действа, съгласно изготвените указанията за противопожарна 

защита. Предвидено е да се сигнализира на „Гражданска защита“ и служба „Пожарна и 

аварийна безопасност“ в съответния авариен план. Ще са налични прахови пожарогасители 

6 кг и/или кофпомпа за вода с мокрител и др. 

Мерките  за  предотвратяване  на  описаните  рискови  от  инциденти  ще  се  разработят  в  

следваща  фаза  на  проектиране  с  изготвяне  на  авариен  план  и  план  за  безопасност  и  

здраве. 

На обекта ще се съхраняват опасни отпадъци, в които ще се съдържат опасни 

вещества. Предвижда се, наличните количества на опасни вещества на площадката да бъдат 

по-малки от 2 % от съответния праг за минимално количество посочено в приложение 3 на 

ЗООС. Количествата не биха класифицирали обекта като предприятие с нисък или висок 

рисков потенциал по смисъла на чл.103, ал.1 от ЗООС.  

На обекта няма условия и няма да се съхраняват опасни компоннети и/или вещества 

в количества, които биха довели до опасност от замърсяване на околната среда.  
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Опасните отпадъци формирани от разкомплектоването на ИУМПС ще се събират и 

съхраняват в закрити помещения, в подходящи съдове, изработени от материали, които не 

взаимодействат с отпадъците и ще са разположени върху бетониран под. Общото 

количество на временно  съхраняваните опасни отпадъци на площадката, в един и същи 

момент от време, няма да надвишава 50 тона, като ще бъдат спазени  необходимите 

противопожарни и превантивни действия. На територията на площадката ще са налични 

необходимо количество сорбенти, които ще се използват при евентуални разливи. 

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

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

отрицателно). 

Предвид характера на ИН очакваното въздействие ще бъде: 

- краткотрайно по време на изграждане на обекта; 

- непряко по време на експлоатацията. 

Предвид липсата на производствена дейности не се очакват негативни въздействия 

върху компонентите на околната среда. Инвестиционното предложение не крие рискове от 

замърсяване на почвите или водите в следствие на изпускане на замърсители върху земята 

или в повърхностни водни обекти и подземни води при правилна експлоатация на обекта. 

Съществува риск от злополуки по време на строителството или при експлоатацията на 

обекта - основно от пожари, които могат да навредят на здравето на хората или на околната 

среда, но той е в пряка зависимост от мерките, заложени в проекта и Правилници, както и 

от квалификацията и съзнанието за отговорност на  обитателите на сградите. 
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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.). 

Потенциалните въздействия могат да се оценят, като: 

• Въздействия с малък териториален обхват – не се очакват 

• Въздействия с локален характер – не се очакват 

• Въздействия върху засегнато население – не се очакват 

• Трансгранични въздействия – не сe очакват 

Имайки предвид същността на инвестиционното предложение, разстоянието до най-

близките жилищни сгради и местоположението на площадката на инвестиционното 

предложение, при реализацията не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на 

хората и компонентите на околната среда. 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Вероятността от поява на въздействие се свежда до минимум с предвидените от 

възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидиране на 

последствията от пожари и аварии. 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

 Отрицателно въздействие върху здравето на хората и компонентите на околната среда е 

възможно единствено при аварийни ситуации. Минимизирането на ефекта е гарантирано от 

прилагането на мерки за минимизиране и недопускане на негативни въздействия. 

Минимизиране на въздействията може да се постигне и чрез периодичното инструктиране 

на персонала, периодична проверка на квалификация, отговорност и задължения на всяко 

лице чрез симулиране на аварийни ситуации. 

Продължителност – не се очаква 

Честота – постоянно – не се очакват негативни въздействия 

– кратковременно – при аварийна ситуация 

Обратимост - Обратимост на въздействието може да се постигне, като се спазват 

нормативните условия и мерките за безопасност. 

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

инвестиционни предложения. 

ИН предвижда промяна, която се състои в териториално разширение на площадка за 

дейностите по третиране на отпадъци с местоположение УПИ I-123007 по плана на гр. 

Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с площ 1000 кв. м. 

Не се предвижда увеличаване на броя на ИУМПС, които ще се разкомплектоват и 

съхраняват на площадката, площадката се разширява единствено териториално. На 

разширенат площ ще се извършва единствено съхраняване на ИУМПС. 
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 Не се предвижда ново строителство, а само полагане и уплътняване на основен пласт 

трошен камък /чакъл/ и ограждане на новата част от площадката.  

Няма връзка с други планове и програми.  

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Не съществува вероятност от поява на негативно въздействие, имайки в предвид 

характера на инвестиционното предложение и наличните природни характеристики и 

дадености на района. Не се очакват вторични въздействия от реализацията на 

инвестиционното предложение. Възложителят е планирал прилагането на мерки, описани в 

т. 11 за избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите 

значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с 

трансграничен характер. При изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква 

въздействие върху населението и околната среда на територията на друга държава или 

държави в предвид местонахождението на имота. 

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. 

При работното проектиране ще се заложат мероприятия, гарантиращи спазването на 

екологичното законодателство . 

- Редовно почистване на площадката и пътните настилки и тяхното овлажняване по време 

на сухо и ветровито време 

  - Стриктно да се спазва изискването за сухо почистване на евентуални разливи на 

нефтопродукти. 

- Трафикът на товарните коли да се планира по-начин, позволяващ най-малко 

неблагоприятно въздействие на изгорелите газове от ДВГ и опасности от злополуки; 

-  Спазване на инструкциите за безопасна работа на площадката; 

- Следене за пропуски в контейнерите са съхранение на опасните отпадъци ; 

- Проверки за непропускливост на бетонираната площадка 

-  Първоначален и периодичен инструктажи по безопасна работа и спазване на безопасни 

условия на труд 

- По време на изграждането на обекта да се извършва редовно почистване и оросяване на 

строителната площадка и пътна инфраструктура при необходимост. 

- По време на строителството и експлоатация на обекта да се осигури разделно събиране на 

различните видове отпадъци, формирани от обекта, като се регламентира тяхното 

третиране. 
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- Спазване на поставените условия в издаденото решение за преценка необходимост от 

ОВОС и решение по реда на ЗУО. 

По време на закриване 

 - Демонтиране на оборудването, почистване и привеждане на площадката на 

инвестиционното предложение във вид подходящ за последващо ползване 

В резултата на настоящата разработка може да се направи следното  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Реализация на инвестиционното предложение за „Разширение на площадка за 

третиране на ИУМПС, намираща се УПИ I-123007 по плана на гр. Пещера, общ. 

Пещера, обл. Пазарджик с площ 1000 кв.м.“,  с нова територия с размери 1 320 кв.м. 

намираща се в съседен имот, с адрес гр. Пещера, м. „Широките ливади“, 123008, с 

идентификатор 56277.4.183, ще осигури ефективно упражняване на дейностите, без 

отделяне на вредности в концентрации опасни за качеството на околната среда. Поява на 

въздействие се свежда до минимум с предвидените от възложителя мерки за 

предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидиране на последствията от пожари и 

аварии. 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

Община Пещера и засегнатото население са уведомени за инвестиционното 

предложение съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС - чрез публикация 

в регионален вестник. – Приложено копие. До момента не е проявен обществен интерес към 

оповестеното ИН.  

Относно внасяне на такса на основание чл. 1, ал. 5, т. 1 и във връзка с чл. 22, ал. 2 от 

Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС № 136/13.05.2011 г., 

изм. и доп., ДВ, бр. 73 от 2012 г.) прилагаме Платежно нареждане, с което е осъществен 

преводът на таксата в полза на РИОСВ – Пазарджик 

 

Упълномощен представител:……………….. 

                                                     /инж. Иван Паунов/       

    


