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Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище:

„МЕТО  МЕТАЛ 21” ЕООД,   ЕИК: 206808695
седалище:  БЪЛГАРИЯ, област  Пазарджик,  община Пазарджик,  с.
Говедаре, п.к.4453, ул. „Двадесет и осма”, № 10

2. Пълен пощенски адрес:

БЪЛГАРИЯ,  област  Пазарджик,  община  Пазарджик,  с.  Говедаре,
п.к.4453,
ул. „Двадесет и осма”, № 10

3. Телфон, факс, е-поща:

e-mai:   

4. Лице за  контакти:   

mailto:metometal21rood@abv.bg
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II.    Резюме на инвестиционното предложение  

Информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка
на въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение
(ИП) „Складова дейност, търговия, площадка за изкупуване на отпадъци от черни
и цветни метали и разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО” в поземлени имот с
идентификатор   15271.203.34, участващ в УПИ XI-34 в кв. 107- Стопански двор, с.
Говедаре, част от ПИ с идентификатор 15271.118.12, „Горни лозя“ по КККР на с.
Говедаре с площ от 1 142 кв. м2 по КККР на c. Говедаре, общ. Пазарджик  се изготвя
във връзка с писмо изх.  № ПД-01-80(10)/31.05.2022г.  на директора на РИОСВ-
Пазарджик.

При изготвянето на информацията са спазени изискванията на глава шеста,
раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и разпоредбите на
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда (Наредбата за ОВОС).

Информацията е съобразена и с изискванията на нормативната уредба по 
биологично разнообразие по отношение съвместяването на процедурата по 
преценяване на необходимостта от ОВОС и преценката за вероятната степен на 
отрицателно въздействие върху защитени зони, съгласно разпоредбите на чл. 40 от
Наредбата 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).                                                    
.         Предмет на настоящото инвестиционно предложение е извършване на 
дейности по третиране на отпадъци, както следва                                                   
Съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали - 1 000 т./год.;                            
Предварително третиране на ОЧЦМ  -   ръчно сортиране и рязане;                            
Тьрговия с   ОЧЦМ и излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ 
които се приемат, съхраняват и разкомплектоват - 1000 т./год. с код 16 01 04* 
Разкомплектоване на ИУМПС                                                                                          
Продажба на части за МПС втора употреба                                                                    
Продажба на МПС втора употреба                                                                                   
Третиране на метални опаковки до 10 т./г.                                                                      
Съхраняване на ИУЕЕО до 10 т.                                                                                      
Предварително третиране на ИУЕЕО;                                                                             
Предварително третиране на неопасни отпадъци;                                                   
Приемане и съхраняване на НУБА до 10 т.                                                                     
Приемане и съхраняване на излезли от употреба автомобилни гуми до 10 т./г.
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1. Характеристики на инвестиционното предложение
а)     Размер,  засегната  площ,  параметри,  мащабност,  обем,  производителност,  
обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост:

Инвестиционното намерение на  Фирма  „МЕТО  МЕТАЛ  21”  ЕООД  е за
извършване на дейности по изкупуване и управление на отпадъци от метали и
разкомплектоване  на  ИУМПС  и  ИУЕЕО  в  границите  на  ПИ  15271.203.34,
участващ в  УПИ  XI-34  в  кв.  107-  Стопански  двор,  с.  Говедаре   1  142   кв.м.,
съгласно изискванията на Закон за управление на отпадъците.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т.11,
буква „д” на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС.

Спецификата  на  дейностите  по  изкупуване  на  отпадъци  от  метали,
разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО, търговия с годните авточасти, разделно
сортиране и  временно складиране  на  отпадъците,  по същество  са  дейности  по
опазване на околната среда. Те представляват лицензирана дейност за ефективно
организиране и оползотворяване на отпадъците на специално отредена за целта
площадка. Отпадните количества вторични отпадъци от описаните дейности ще се
предават само на фирми, притежаващи разрешение съгласно Закона за управление
на отпадъците (ЗУО) или Комплексно разрешително, издадено в съответствие с
изискванията  на  Закона  за  опазване  на  околната  среда  (ЗООС).  Ситуирането  и
обособяването на обекта ще осигурява най-благоприятни условия за упражняване
на дейността и опазване на околната среда от нерегламентираното изхвърляне на
отпадъци от ИУМПС и ИУЕЕО.

         Основните цели на инвестиционното намерение са :
> Контролирано събиране на отпадъците от ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, и

отделените  от  дейността  отработени  масла,  батерии  и  акумулатори  и
предаването им на лицензирани фирми за последващо третиране;

> Недопускане на самоволно изхвърляне на отпадъци;
> Повторна употреба, рециклиране, включително екологосъобразно 

обезвреждане;
> Подобряване на системата за събиране и транспортиране.

    Поземленият имот  е собственост  на  инвеститора,  видно  от  приложените
документи за собственост.

Към настоящият момент имот с  идентификатор   15271.203.34,  представлява
имот с променено предназначение - УПИ  XI-34 За складова дейност,  търговия,
площадка за изкупуване на отпадъци от метали и разкомплектоване на ИУМПС и
ИУЕЕО, в зона „Пп”.  

Инвестиционното предложение на фирма „Мето Метал 21” ЕООД е след
провеждане  на  процедурите  по  ЗОЗЗ  и  ЗУТ за  територията  на  урегулирания
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поземлен  имот  да  бъде  обособена  площадка  за  събиране  и  третиране
(разкомплектоване,  разглобяване,  сортиране,  рязане,  уплътняване) на отпадъци
от  излезли  от  употреба  моторни  превозни  средства  (ИУМПС),  излязло  от
употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и
цветни метали (ОЧЦМ). При осъществяване на дейностите по разкомплектоване
се очаква да бъдат събирани и съхранявани и неголеми количества негодни за
употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци от отработени масла (ОМ),
както и неопасни отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло.

Теренът  ще бъде  изцяло  покрит с  твърда  непропусклива повърхност  и  е
ограден. На входа на обекта ще бъде изграден контролно - пропусквателен пункт с
денонощна охрана.

Площадката ще бъде снабдена с кантар до 0,3т и електронна везни до 10 т .
За извършването на дейностите ще бъдат обособени зони, които ще бъдат

на открито и закрито, оборудвани с контейнери и необходимите за съхранение на
дадения вид отпадък съдове и съоръжения.

Транспортното  обслужване  на  обекта  ще  се  осъществява  от  съществуащ
асфалтов път от северозападната страна на имота в регулацията на  с. Говедаре.

Имота е ограден и граничи на запад и юг с асфалтов главен път,  а   на север и изток
сьс сгради на стопанския двор.  За обособяването на площадка за разкомплектоване на
ИУМПС се използва бетонирана площадка и складови помещения изградени в имота.
Имотът е ограден, с каломаслоуловител, с денонощна охрана, видеонаблюдение и  сот.
Земята  е  с  начин  на трайно ползване нива в стопанската зона. Теренът не се намира в
близост  до  защитени територии.   В  границите  на  имота,  в  който  се  реализира
инвестиционното   предложение   няма   защитени природни  местообитания на видове,
предмет на опазване, съгласно Приложение  №1 от Закона  за биологичното  разнообразие.
Начинат  на  трайно  ползване   на   имота, в  който  ще  се р еализира инвестиционното
намерение   е „Производствена  и  складова  дейност",  с   показатели  за  зона „ Пп" –
предимно  производствена . Имотът  е  благоустроен. Западно и от него  се  намира  главен
ацфалтиран път, общинска собственост, който ще се използва  за  осигуряване на достъп  до
имота.  Достъпът   до   сградата   е   осигурен   чрез   асфалтирани  пътища,  съгласно
нормативните изисквания, сградата не  е  в  близост  и  не  засяга з ащитени територии за
опазване  на  културното  наследство. Площадката е оградена, с  поставена трайна настилка,
осигуряваща екологосъобразно извършване на  предвидените  дейности. В имота има
построена  производствената сграда, офис  и  битово помещение за персонала. Имотът  не
се  засяга от енергийни обекти  и с ъоръжения  и не се налага ограничителен режим на
ползване.  Осигуряването  на  обекта  с  електроенергия  е  от  съществуващата
електроразпределителна мрежа, на ЕВН  ЕР   АД   -   КЕЦ   Пазарджик.

    Имота  не  е  в  границите  на санитарно-охранителна вододайна зона.  Сьгласно
становище на  „В  и  К”  ЕООД   гр. Пазарджик   с  Изх. №  15420/04 04.  2022г.
водоснабдяването  на площадката  ще  бьде  от  сьществуващото  СБО,  захранващо  имота, а
за  заустването  на отпадьчните води няма  изградена  канализация. Не се предвижда
водовземане за питейни, промишлени и други нужди от повьрхностни води и/или подземни
води. Не е необходима  вода  за  оросяване на площадката, тьй като сьщата е чакьлирана.
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Предвижда се изграждане на локално пречиствателно съоръжение - каломаслоуловител и
пластмасов резервоар  за отпадъчните води .  Сключен   е  договор   със специализирана
фирма  за  почистване  на  съоръженията   и   извозване   на отпадъчните води –  „Eфko 68"
ЕООД , а  с  „В и К " ЕООД за пречистване на отпадъчните води  в ГПСОВ гр. Пазарджик.

 Вода  за  производствени  нужди  няма да се използва. Отпадъчните битови води от
персонала ще се отвеждат в  плстмасовия ретензионен сьд. Не се придвижда заустване   на
отпадъчни води във повърхностен  водоприемник.

Дейността  на  обекта  не  е  свързана  с  употреба  на  вода  за  технологични
нужди, поради което няма да се формират производствени отпадъчни води.

Дъждовните  (площадкови)  води  ще  преминават  през  необходимите
каломаслоуловител и пречиствателни съоръжения, след което ще бъдат отвеждани
заедно с битово-фекалните води до  вкопан пластмасов ретензионен резервоар с
вместимост  до  5  куб.  м.  където  периодично  ще  бъдат  изпомпвани  със
специализиран  транспорт  от  лицензирана  фирма и  ще  се  извозват  до  ГПСОВ-
Пазарджик.
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Отпадъците, които ще се образуват при дейността ще се класифицират по
реда на Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците. Те ще се съхраняват на
площадката съгласно законовите изисквания, изхождайки от техния вид, произход
и притежавани свойства.  Тези отпадъци ще се  предават  на лица,  притежаващи
разрешение  за  последващо  третиране  по  реда  на  Закона  за  управление  на
отпадъци.

За  дейностите  по  съхранение  и  третиране  на  постъпващите  отпадъци на
площадката ще се обособят следните зони:

Зона  за  съхранение  и  третиране  на  неопасни  отпадъии  от  ОЧЦМ,
хартия  ,   пластмаса  ,   стъкло и др.  

За  съхранението  и  третирането  на  неопасни  отпадъци  от  ОЧЦМ,  хартия,
пластмаса и стъкло ще бъдат обособени места на открито и под навес, които ще
са оборудвани с контейнери и обозначени с табели с кода и наименованието на
отпадъците, които се съхраняват. При съхранението и третирането на отпадъците
ще  се  спазват  изискванията  и  стриктно  ще  се  следи  за  недопускане  на
разпиляването им на площадката и извън нея.

Предвидено е да се обособят следните функционални зони:

-      зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и везна;
-     складова зона, включваща:
-   основна  зона,  върху  която  ще  се  осъществява  основната  дейност  по
съхраняване на отпадъците от ЧЦМ, съобразно техния вид и произход;
-     спомагателна зона, върху която се осъществява предварително разделяне на
ОЧЦМ  преди складирането им за съхраняване;

      -      обслужваща (административно-битова) зона.
          Разделянето на металните отпадъци ще се извършва ръчно, по видове.
Разделят се цветните от черните метали. Цветните се разделят също по видове
- мед, алуминий, олово и т. н. Отпадъците от черни метали ще се разделят по
размер - тежкият скрап с дебелина над 4 мм се разделя от лекия, който е до 4
м.

Операции по съхраняване и третиране на ОЧЦМ

Предварителната  обработка  ще  се  изразява  в  сортиране  и  нарязване  на
металните отпадъци. Нарязването  ще  се  извършва  с  цел  подготовка  за
транспортиране  и  предаване  за  последващо  оползотворяване  на  фирми,
притежаващи  документ  по  чл.35  от  ЗУО  или  комплексно  разрешително  за
дейности с отпадъци.
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Технологичният процес включва:

-   Разтоварване на превозните средства, доставящи скрап;
-  Сортиране на получавания скрап и осигуряване на разделно съхраняване и
предварителна обработка;

       -   плътен железен скрап /над 6 мм/, който директно ще се извозва;
       -   плътен железен скрап, който подлежащ на нарязване;
       -   тънък железен скрап / до 6 мм/,
       -   чугунен скрап,

Съхранението  ще  става  съгласно  изискванията  за  съответния  отпадък,
недопускайки разпиляване и без риск за човешкото здраве и околната среда.

-   Ръчно сортиране и рязане на метали с код 16 01 17 (черни метали), 17 04 05 (
желязо и стомана),  19 12 02 (черни метали) и 20 01 40 ( метали) посредством
газокислородни резаци.

-  Ръчно  сортиране  на  цветните  метали,  чрез  отделянето  му  от  черните  и
подготвяне  на  същия  по  видове  за  съхранение  в  участъка  за  цветни  метали.
Площадката  е  бетонирана,  с  видеонаблюдение  и  сот,  и  изграден
каломаслоуловител  при  евентуални  разливи,  и  дейностите  се  извършват  при
следната последователност. 

Сортиране на отпадъците

Технология за сортиране на отпадъци от опаковки с код 15 01 04 метални 
опаковки  

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

■  Операциите  по  съхраняване   ще   се  извършват по  начин,
предотвратяващ  разпрашаване  и  замърсяване  в  района  на  площадката  и
запазване на възможностите за рециклиране/ възстановяване.

 УПЛЪТНЯВАНЕ - ОПЕРАЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОБЕМА НА МЕТАЛНИТЕ

ОПАКОВКИТЕ.
Технология за съхраняване на отпадъци с код  15 01 10*  - опаковки, съдържащи
остатъци  от  опасни  вещества  или  замърсени  с  опасни  вещества,  15  01  11* -
метални опаковки съдържащи опасна твърда порьозна маса ( например азбест),
включително празни  контейнери за  флуиди под  налягане  и  17 04 10* -кабели,
съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества:
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Посочените отпадъци се съхраняват на закрито както следва:

-код 15 01 10*  в обособена бетонирана зона на площадката с надпис и код;

-код 15 01 11*  в обособен абетонирана зона на площадката с надпис и код;

-код 17 04 10*  в обособена бетонирана зона на площадката с надпис и код.

Отпадъците,коитоще се генерират след  предварително третиране на
металсъдържащи  о  т  п  а дь ци  включително кабели, са:

№ Виднаотпадъка Количе
ство
(тон/год.)

Код Наименование

1 2 4

1. 19 12 03 Цветни метали 500

2. 19 12 04 Пластмаса и каучук 5

3. 19 10 01 Отпадъци от чугун и  стомана 5

4. 19 10 02 Отпадъци от цветни  метали 10

5. 19 12 02 Черни метали 500

Инвестиционното предложение е съобразено с всички нормативни изисквания и 
разрешителни,  изискващи се за експлоатацията му.

Целта  на  инвестиционното  предложение  е  финансови  ползи  от  дейности  с
отпадъци,  при  спазване  на  всички  законови  и  подзаконови  нормативни
изисквания, регулиращи такава дейност. Очаква се по време на експлоатацията на
територията на инвестиционното предложение да бъдат извършвани дейности по
събиране, съхранение на следните отпадъци, съгласно класификацията по Наредба
№2 за  класификация на  отпадъците,  които  ще  бъдат  предмет  на  дейността  на
фирмата.

За  извършване  на  дейностите  по  третиране  на  отпадъци  ще се  използва
бетонирана площадка и складови помещения, които са изградени в имота.

Зона за съхранение и третиране /разглобяване/ на ИУЕЕО.
Зоната  за  съхранение  ще  бъде  обособена  на  открито,  покрита  с

непропусклива  повърхност  и  оборудвана  със  закрити  контейнери  за  разделно
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съхранение  на  постъпилите  количества  ИУЕЕО,  съоръжения  за  събиране  на
разливи и каломаслоуловително съоръжение.

Зоната  за  разглобяване  ще  бъде  обособена  на  закрито  и  оборудвана  със
съоръжения за източване на течности и газове от ИУЕЕО, както и със затворени
контейнери за съхранение на отпадъците от ЕО и компонентите отстранени след
разглобяването.

Генерираните неопасни отпадъци ще се съхраняват разделно в контейнери за
недопускане на разпиляване, опасните отпадъци ще се съхраняват в помещение с
ограничен достъп в съответствие на изискванията на наредбите по чл. 13 от ЗУО.

Зона за съхранение и третиране /  раз  адробяване  / на ИУМПС.  
Зоната  е  покрита  с  непропусклива  повърхност  и включена  към

канализацията с   изграден каломаслоуловител. Същата ще бъде оборудване със
съоръжения за източване на всички течности в ИУМПС, утаителни решетки и
подходящи съдове за съхранение на оловни и акумулаторни батерии, филтри и
кондензатори и др., съгласно изискванията на наредбите на чл.13 от ЗУО. 

Образуваните отпадъци и течности ще се съхраняват разделно, на закрито
място с ограничен достъп, обозначено с табела с надпис кода и наименованието
на отпадъците,  които се съхраняват.  Мястото ще бъде оборудвано с  каптажни
вани,  както  и  абсорбенти  и  препарати  за  събиране  и  обезмасляване  при
евентуални разливи.

Зона за съхраняване на НУБА
Дейностите  ще  бъдат  с  прогнозно  количество  около  50  т./год.  На

територията  на  площадката  ще  се  приемат  НУБА  с  цел  съхраняване  до
извършването  на  последващи  операции  по  оползотворяване.  Негодните
акумулатори и батерии ще се съхраняват в затворени специализирани съдове с
надпис,  които  са  от  материали,  не  влизащи  в  реакция  със  съхраняваните
отпадъци, под навес с непропусклива повърхност. 

Системата  за  третиране  на  отпадъци  ще  включва  следните  операции:
контрол  по  събиране,  временно  съхранение,  предварително  третиране  и
контрол  за  несмесване  на  видовете  отпадъци.
Образуваните  отпадъци,  в  резултат  на  разкомплектоване,  ще  се  съхраняват
разделно  по  видове  с  кодове  и  наименования  съгласно  Приложение  №1  от
Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците по начин, който
позволява тяхното възстановяване,  като  за  образуваните опасни отпадъци са
предвидени закрити площи.
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Частите втора употреба, получени от разкомплектоване на ИУМПС/ИУЕЕО,
ще се съхраняват в отделен обособен закрит склад за части втора употреба.

Битовите  отпадъци  се  събират  в  специализиран  контейнер.  Имотът  е
включен в  границите на организираното сметосъбиране и  сметоизвозване за
населеното място. Извозването на контейнерите се извършва от фирмата, която
ги обслужва.

Площадката ще бъде обозначена с табели с надпис „Събирателен пункт за
негодни  за  употреба  батерии  и  акумулатори”  и  надпис  „Акумулаторите  се
събират задължително с електролит”, в съответствие с чл. 44, ал.1 и ал.3 от
Наредбата за НУБА.

За  приемането  и  съхраняването  на  НУБА  ще  бъде  обособена  зона  на
закрито,  покрита  с  твърда  непропусклива  повърхност  и  оборудвана  със
затворени специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания:

- Ще бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и
акумулаторите  и  материалът,  от  който  са  изработени  не  трябва  да
взаимодейства с тях;

- Ще осигуряват вентилация на въздух;
- Ще  бъдат  обозначени  с  надпис  „Негодни  за  употреба  батерии  и

акумулатори”.

Зона за съхраняване на отработени масла /ОМ/:
Получените  от  дейността  отпадъците  от  отработени  масла  ще  бъдат

третирани съгласно изискванията, след което ще се съхраняват до предаването им
за  последващо  третиране  на  фирми,  притежаващи  съответните  разрешителни
документи.

Зона за съхранение на генерианите опасни отпадъци:
Съхранението на генерираните опасни отпадъци ще се извършва на закрито и

с  ограничен  достъп.  Опасните  отпадъци  ще  се  съхраняват  в  специализирани
корозионно-устойчиви контейнери, оборудвани със съоръжения за недопускане на
разливи и замърсявания на площадката.  В близост  до зоните за  съхранение на
опасни отпадъци ще бъдат разположени сорбенти /пясък, трици/ за попиване при
евентуални разливи. Зоните ще бъдат обозначени с табели кода и наименованието
на отпадъците, които се съхраняват.

За приемането и третирането на отпадъците, постъпили на площадката ще се
използват следните технически съоръжения - режещи инструменти, електрически
и механични отвертки, клещи, чукове и др.  Инвеститорьт не разполага на този
етап сьс шредерна инсталация  по смисьла на §1, т.26 от ДР на НИУМПС

По  време  на  експлоатацията ще  се  извършват  дейности  по  събиране,
съхранение  и  третиране  (разкомплектоване,  разглобяване,  сортиране,  рязане,
уплътняване)  на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства
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(ИУМПС),  излязло  от  употреба  електрическо  и  електронно  оборудване
(ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ). При осъществяване на
дейностите по разкомплектоване се очаква да бъдат събирани и съхранявани и
неголеми  количества  негодни  за  употреба  батерии  и  акумулатори  (НУБА),
отпадъци  от  отработени  масла  (ОМ),  както  и  неопасни  отпадъци  от  хартия,
пластмаса и стъкло.

Не  се  предвижда  закриване  на  обекта  и  прекратяване  на  дейността.
Инвестиционното предложение е свързано с очаквания за добра рентабилност и
дългосрочна ефективна експлоатация. Въпреки това, като задължителни мерки за
превенция ще се предвидят съответни действия и финансови средства, свързани с
безопасното ликвидиране функциите на обекта и възстановяване на терена.

При  обособяване  на  участъците  за  съхранение  и  третиране  на  ИУМПС,
ИУЕЕО, ОЧЦМ, ОМ, неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и др.,както
и съхранение на НУБА на площадката ще бъдат спазени специфичните изисквания
за осъществяване на тази дейност, отразени в ЗУО и подзаконовите нормативни
документи.

За  постъпилите  и  третираните  количества  отпадъци  ще  се  води  отчетност
съгласно Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците по които се предоставя
информация  за  дейностите  с  отпадъците,  както  и  реда  за  водене  на  публични
регистри.

б) Взаимовръзка  и  кумулиране  с  други  съществуващи  и/или  одобрени
инвестиционни предложения:

Инвестиционното предложение е ново,
Инвестиционното  предложение  няма  връзка  с  други  съществуващи  и

одобрени с устройствен план дейности. Непосредствено до имота и в близост до
него  има  имоти  с  променено  предназначение  с  дейност  складове,  автокъщи,
автосервизи и други, попадащи в зона ,Пп– предимно  производствена”.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с оказване на
отрицателно въздействие на други дейности и съседни имоти.

Инвестиционното  предложение  не  предвижда  да  засяга  и  не  въздейства
върху съществуващата инфраструктура.

в) Използване  на  природни ресурси по  време на строителството и
експлоатацията  на  земните  недра,  почвите,  водите  и  на  биологичното
разнообразие:                                                                                                            

Строителството  и  експлоатацията  на  обекта  не  са  свързани  с  добив  и
директна  експлоатация  на  природни ресурси.  Не  се  предвижда  водовземане  за
питейни,  промишлени  и  други  нужди  от  повърхностини  и/или  подземмни
водоизочници.
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г) Генериране  на  отпадъци  -  видове,  количества и  начин на  третиране,  и
отпадъчни води:

На територията на площадката до момента не са извършвани дейности с
отпадъци.

Дейностите по оползотворяване на отпадъци, които възложителят планира
да  извършва  на  територията  на  площадката,  са  със  следните  кодове  съгласно
Приложение №2 от ЗУО. Очаква се по време на експлоатацията на територията на
инвестиционното  предложение  да  бъдат  извършвани  дейности  по  събиране,
съхранение на следните отпадъци,  съгласно класификацията по Наредба №2 за
класификация на отпадъците, които ще бъдат предмет на дейността на фирмата.
На площадката е предвидено да се извършват дейности по размяна на отпадъците
с  код:

R  12   за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11,  и  R  13 -
съхраняване на до извършването на  някоя от дейностите  с  кодове R1  -  R12,  с
изключение на временно съхраняване но отпадъците на площадката на образуване
до събирането им.

R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1
- R 11 / дейности по сортиране, разкомплектоване, рязане - дейности с код R12/;

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.

Приемането и предаването на отпадъци ще се осъществява въз основа на
писмени  договори  с  лица,  притежаващи  съответни  документи  за  дейности,  за
съответния код отпадък - изискване на чл.8 ЗУО.

При осъществяване на дейността се очаква на площадката да се съхраняват
отпадъци, подробно описани по-долу с кодове и наименования съгласно Наредба
№2 от 2014 г. за класификация на отпадъците и посочени прогнозни количества.

Отпадъците  образувани от третирането на отпадъците       
/разкомплектоване,сортиране  и  балиране/ ще  се  съхраняват  временно  на

площадката, до предаването им на други фирми, които притежават разрешение да
извършват  по-нататъшното им третиране.

Отпадъците ще се събират и временно съхраняват в съответствие с нормативните
изисквания,  в  съответните  съдове  и  на  специално  определено  място,  с  цел
несмесването им.
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Опасните отпадъците ще се събират и съхраняват в закрити контейнери на
определени за това места.

Всички  образувани  от  дейността  отпадъци  се  предават  на  външни лица,
притежаващи разрешение за дейности с отпадъци или комплексно разрешително
по  чл.  35  от  ЗУО. Приоритетна  операция,  за  която  се  предават  отпадъците  е
оползотворяване и рециклиране.

Код на 
отпадъка

Наименование на отпадъка Дейности, кодове Количество
(тон/год.)

Материали Не се класифицират като отпадъци, отделят се за търговска дейност - части II-ра употреба

12 01 01 стърготини, стружки и изрезки от черни метали R13 5

12 01 03 стърготини, стружки и изрезки от цветни метали R13 5

12 01 05 Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси R12, R13 2
13 02 05* нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална основа
R12, R13 0,5

15 01 01 хартиени и картонени опаковки R12, R13 10

15 01 02 пластмасови опаковки R12, R13 5

15 01 04 метални опаковки R12, R13 10
15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни 

вещества или замърсени с опасни вещества

R13
20

15 01 11* метални опаковки, съдържащи опасна твърда 
порьозна маса (например азбест),включително 
празни контейнери за флуиди под налягане

R13 15
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От дейността на обекта ще се генерират и минимални количества смесени
битови  отпадъци,  които  при  правилна  организация  за  събиране,  извозване  и
депониране не могат да представляват екологичен проблем.

16 01 04* излезли от употреба превозни средства R12 и R13 500
16 01 07* маслени филтри R13 10

16 01 12
спирачни накладки, различии от упоменатите в 16 
01 11

R13 15

16 01 13* спирачни течности R13 10

16 01 14* антифризни течности, съдържащи опасни 
вещества

R13
10

16 01 17 черни метали R13 500

16 01 18 цветни метали R13 100
16 01 20 стъкло R13 10

16 02 11*
излязло  от  употреба  оборудване,  съдържащо
опасни компоненти (3),HCFC ,  H6-токсични., H8-
корозивни

R12, R13 100

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

R12, R13
100

16 02 13 *
излязло  от  употреба  оборудване,  съдържащо
опасни компоненти (3), различно от упоменатото в
кодове от 16 02 09 до 16 02 12

R12, R13 100

16 06 01 * оловни акумулаторни батерии R13 100

16 06 02 * Ni-Cd батерии R13 5
16 06 03 * живаксъдържащи батерии R13 2
16 06 04 алкални батерии (с изключение на 16 06 03) R13 2
16 08 01 Отработени катализатори,сьдьржащи злато R13 2
17 04 01 мед, бронз, месинг R13 50
17 04 02 алуминий R13 50
17 04 05 желязо и стомана R13 50

20 01 23 *
излязло  от  употреба  оборудване,  съдържащо
хлорофлуоровъглеводороди

R12, R13 10

20 01 33 *

батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06
02 или 16 06 03,  както и несортирани батерии и
акумулатори, съдържащи такива батерии

R13 10

20 01 34
батерии и акумулатори, различни от упоменатите в
20 01 33

R13 10

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)

R12, R13 10
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Събирането  им  ще  става  във  водонепроницаеми  контейнери  с  плътно
затварящи се капаци, изработени от материали, позволяващи измиване. Те ще се
разположат на обособена бетонирана площадка.  Извозването на отпадъците ще
става от общинската обслужваща фирма. Местата, предназначени за събиране и
временно съхранение на отпадъци ще се изградят в съответствие с изискванията,
на  които  трябва  да  отговарят  площадките  за  разполагане  на  съоръжения  за
третиране на отпадъци. Образуване на други отпадъци от дейността на обекта, не
се очаква. За образуваните от дейността отпадъци ще са изготвят работни листи за
класификация на отпадъците в НИСО по реда на Наредба № 2 за класификация на
отпадъците,  като същите   ще  бъдат  внесени  за  утвърждаване  от  РИОСВ-
Пазарджик.

Отпадъчни води, които ще се формират от реализиране на ИП

При  осъществяване  на  дейността  на  площадката  няма  да  се  формират
производствени отпадъчни води.

Отпадни води ще се генерират само от жизнената дейност на персонала и
клиентите.

Дъждовните  (площадкови)  води  ще  преминават  през  необходимите
каломаслоуловител , след което ще бъдат отвеждани заедно с битово-фекалните
води до  вкопан пластмасов резервоар, с достатъчен обем, от където периодично
ще бъдат изпомпвани със специализиран транспорт от лицензирана фирма и ще се
извозват към най- близкта ГПСОВ- Пазарджик. 

От  деиността  на  площадката  не  се  очаква  негативно  въздействие  върху
състава на повърхостните и подземните води в района.

 

д) Замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда:

Осъществяването  на  предвидената  дейност  не  би  създало  дискомфорт  в
околната и селищна среда.

При  реализацията  на  инвестиционното  предложение  по  време  на
строителството,  ще  се  получи  временно  нарушаване  на  комфорта  на
заобикалящата среда. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване
на атмосферния въздух в района на обекта, вследствие изграждането на два навеса
–  преместваеми  сьорьжения,  сзгласно  ЗУТ  ще  бъде  незначително,  локално,
временно  и  ще  засегне  предимно  територията  на  работната  площадка.  Тези
замърсявания са в минимални количества и с малък териториален обхват, т.е. няма
да се предизвика увеличение на фоновото замърсяване.

При експлоатацията  на обекта  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  значителни количества  вредни вещества,  химикали
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или други суровини и материали, както и генериране на количества отпадъци и
вредни  емисии,  които  да  доведат  до  негативи  влияния  върху  компонентите  на
околната среда и човека.

Генерираният на територията на ИП шум се очаква да бъде с ниско ниво и
честота на въздействие и няма да оказва влияние извън своето местоположение.
Машините,  участващи  в  процеса  на  експлоатация  на  обекта  ще  отговарят  на
нашите  изисквания и европейските изисквания за безопасност на обслужващия
персонал. Шумът от тях ще е временен и тъй като не се предвижда всички те да
работят  едновременно,  не  се  очаква  да  превишат  граничните  стойности,
определени в нормативните документи. Може да се каже, че при реализация на
инвестиционното предложение не се очаква значително замърсяване и дискомфорт
на околната  среда.  При спазване на  всички мерки по време на строителство и
експлоатация  на  обекта  не  се  очакват  значителни  негативни  влияния  върху
отделните компоненти на околната среда и факторите, които и въздействат.
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е)      Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното  
предложение:

Инвестиционното предложение не предполага възможности за възникване
на големи аварии и/или бедствия, имайки предвид мащаба и характеристиката му.

В  близост  до  района  на  площадката,  предмет  на  ИП,  няма  наличие  на
предприятия и съоръжения, класифицирани като предприятия и/или съоръжения с
нисък  или  висок  рисков  потенциал  по  реда  на  чл.  103  от  ЗООС, от  които
съществува риск от възникване на големи аварии.

Като риск може да се разглежда реализацията и експлоатацията на ИП върху
компонентите на околната среда или населението.

Съществува риск от  злополуки по време  на  строителството,  както и  при
експлоатацията на обекта, които може 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 работния план.

За избягване, намаляване и/или предотвратяване на рисковете от инциденти
с хората и на околната среда се предвижда и ще се изисква:

■ Прилагане  на  съвременни  методи  и  качествено  изпълнение  на
предвидените

дейности;
■ Спазване на мерките за безопасна работа, заложени в работния проект;
■ Спазване  на  изискванията  към  персонала  по  безопасност,  хигиена  на
труда

и противопожарна охрана, предвидени в съответните Правилници за работа.

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:

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на  Закона за здравето,
„Факторите на жизнената среда“ са:

1) води, предназначени за питейно-битови нужди;
При реализиране  на  заявеното  ИП не се  предвиждат никакви рискове за

човешкото здраве, поради липса на водовземане от повърхностно или подземно
водно тяло,  заустване  на  отпадъчни води в  повърхностен воден обект.  Вода за
питейно-битови и хигиенни нужди ще се осигури от съществуващ водопровод, в
регулацията на  с. Говедаре ,  гр. Пазарджик.  Площадката не попада в обхвата на
пояс  I  или  пояс  II  на  санитарно-  охранителни  зони  на  водоизточниците  и
съоръженията  за  питейно-битово  водоснабдяване  и  около  водоизточниците  на
минерални  води,  използвани  за  лечебни,  профилактични,  питейни  и  хигиенни
нужди.
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2) води, предназначени за къпане;
ИП не е свързано с въздействие върху  води, предназначени за къпане.

3) минерални  води,  предназначени  за  пиене  или  за  използване  за
профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;
Площадката  не  попада  в  обхвата  на  пояс  I  или  пояс  II  на  санитарно-

охранителни  зони  на  водоизточниците  и  съоръженията  за  питейно-битово
водоснабдяване  и  около  водоизточниците  на  минерални  води,  използвани  за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

4) шум  и  вибрации  в  жилищни,  обществени  сгради  и  урбанизирани
територии;      По време на експлоатацията на ИП няма да има източници
на шум над допустимите норми за такава зона и предвид отдалечеността на
населеното място /220 м от жилищните квартали/, не се очакват рискове за
човешкото здраве от шум и вибрации в жилищни сгради.

5) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените
сгради;
ИП не предвижда излъчване на  йонизиращи лъчения,  поради липсата  на

подобно оборудване.

6) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 2.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения
в  жилищните,  производствените,  обществените  сгради  и
урбанизираните територии;
ИП не предвижда излъчване на нейонизиращи лъчения, поради липсата на

подобно оборудване.

7) химични  фактори  и  биологични  агенти  в  обектите  с  обществено
предназначение;
Бъдещата  площадка  за  третиране  на  отпадъци  не  попада  в  обхвата  на

понятието „Обекти с обществено предназначение”, към които се причисляват:
- детски ясли и градини, училища и висши училища, общежития;
- лечебни и здравни заведения;
- увеселителни паркове и спортни обекти - стадиони и спортни зали;
- театри, киносалони, концертни зали;
- железопътни гари, летища, пристанища, автогари и паркинги;
- административни и обществени сгради,  в  т.ч.  търговски центрове и

супермаркети.

1) курортни ресурси;
Предвижданото ИП не застрашава курортни ресурси предвид липсата  на

курортен комплекс и/или обществено заведение с курортно предназначение.

2) въздух;
Реализацията на ИП не е свързана с отделянето на вредни емисии вещества
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в атмосферния въздух, от които да възникне риск за човешкото здраве.

1.     Местоположение на площадката, включително необходима площ за  
временни дейности по време на строителството

Проектната площадката на ИП обхваща имот с идентификатор 15271.203.34,
участващ в  УПИ  XI-34  в  кв.  107-  Стопански  двор,  с.  Говедаре,  част  от  ПИ с
идентификатор 15271.118.12, „Горни лозя“ по КККР на с. Говедаре с площ от 1 142
кв. м2  по КККР на c.  Говедаре, община Пазарджик, а непосредствено до него и в
близост има изградени складове, автокъщи, автосервизи и други, попадащи в зона
„Пп” За обслужване на обекта ще се ползва съществуващата улична мрежа.

Ситуационното решение на обекта ще бъде съобразено с комуникационните
връзки  и  характера  на  околната  среда.  Всички  дейности  ще  се  извършват  в
границите  на  предвидената  площадка.  При  извършване  на  изкопните  работи,
земните  маси  ще  се  насипват  на  точно  определено  място  в  границите  на
площадката и след приключване на строителството ще се използват за вертикална
планировка и оформяне на терена.  Излишните земни маси ще се депонират на
депо.

Имотите,  предмет  на  ИП,  не  попадат  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  BG0000578
„Река Марица” за  опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна,  включена  в  списъка  от  защитени зони,  приета  от  Министерски  съвет  с
Решение № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007 г.), от която отстои  на не по-малко от 1,32
км.    Съгласно  становище с  изх.  № ПУ-01-152(1)/26.05.2022 г.  на  БД „ИБР“ -
Пловдив, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно
тяло (ВТ) „Река Тополница от  яз.  Тополница до устие“  с  код  BG3MA800R255.
Попада  в  рамките  на  подземно  водно  тяло:  -  „Порови  води  в  Кватернер  -
Горнотракийска  низина“  с  код  BG3G000000Q013.   Площта  на  ИП  попада  в
уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на
ИБР.  ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

Площта на ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно
тяло с код BG3MA700R143 - „Река Марица от р. Тополница до вливане на р.
Въча, и ГОК-9 и ГОК- II“. ИП не попада в зона за защита (ЗЗ) на водите по чл.
119а,  ал.  1,  т.  5  от  ЗВ, включени  в  Раздел  3  от  ПУРБ  на  ИБР.  ИП  попада  в
чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описани в Раздел 3 на ПУРБ на
ИБР. ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения
в  ИБР.  Имота,  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 BG0000578 „Река Марица“, от която ИП отстои на не по-малко
от 1,2 км.

Местоположението на ПИ е много благоприятно, поради което реализацията
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на плана няма друга алтернатива в района. В  близост до площадката на обекта няма
санитарно-охранителни  зони  (СОЗ)  на питейни,  минерални  и  други  водоизточници  -
сьгласно станище на Басейнова Дирекция „Източно Беломорски район“ с  изх. N : ПУ-01-
152/26.05.2022г.  Не се очаква неблагоприятно въздействие върху здравето на хората в с.
Говедаре.  Няма потенциално засегнато население и територии, зони и обекти със
специфичен хигиенно-охранителен статус.

2.     Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет,  
включително  на  съоръженията,  в  които  се  очаква  да  са  налични  опасни
вещества от приложение № 3 към ЗООС

На  площадката  за  отпадъци  ще  се  извършват  дейности  по  събиране,
съхранение  и  третиране  (разкомплектоване,  разглобяване,  сортиране,  рязане,
уплътняване)  на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства
(ИУМПС),  излязло  от  употреба  електрическо  и  електронно  оборудване
(ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ). При осъществяване на
дейностите по разкомплектоване се очаква да бъдат събирани и съхранявани и
неголеми  количества  негодни  за  употреба  батерии  и  акумулатори  (НУБА),
отпадъци  от  отработени  масла  (ОМ),  както  и  неопасни  отпадъци  от  хартия,
пластмаса и стъкло.

Дейности по приемане на отпадъци
На  обособената  площадка  ще  се  приемат  отпадъци  от  физически  и

юридически лица.
Дейностите  по  приемане  на  отпадъци  ще  се  извършват  в  следната

последователност:
- Оглед на приеманите отпадъци;

- Определяне на кода и наименованието на отпадъците, закупувани от
физически лица. Сравнение на съответствието на отпадъците със заявения код и
наименование при закупуването им от юридически лица.

- За отпадъците от черни и цветни метали - определяне на вида им. От
физически лица се приемат ОЧЦМ само с битов характер.

- При идентифициране на кабели и електропроводници от всякакъв вид
и размер,  елементи  на  електронната  съобщителна  инфраструктура,  елементи  и
части  от  подвижния  железопътен  състав,  железния  път,  включително
осигурителните,  сигнализационните  и  съобщителните  съоръжения  и  всякакви
инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като
пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление
или  воднонапоителни  системи  и  съоръжения,  както  и  на  металосъдържащи
паметници или части или елементи от тях, се проверява детайлно сертификатът за
произход, издаден от съответното юридическо лице.       При идентифициране на
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опасни отпадъци, части или детайли в потока ОЧЦМ се отказва приемането им.  За
ИУЕЕО: Извършва се предварителна проверка за наличие на маркировка, както и
за  липсващи  части  от  оборудването  или  добавени  такива,  които  биха
възпрепятствали последващото третиране на отпадъка.За ИУМПС: Извършва се
предварителна проверка за липсващи части от превозното средство или добавени
такива,  които  биха  възпрепятствали  последващото  третиране  на  отпадъка.
Проверява  се  идентификационния  номер  на  автомобила  (номер  на  двигател  и
номер на рама). Разкомплектоването ще се извършва с ръчни инструменти, като се
отделят всички годни за употреба части и детайли. Частите ще се складират в
закрито помещение.   За хартиени и пластмасови отпадъци: Извършва се проверка
за наличие на опаковки/материали, замърсени с опасни вещества или съдържащи
опасни вещества.За  оловни акумулаторни  батерии:  Извършва  се  предварителна
проверка за наличие на електролит в акумулатора. На площадката не се приемат
акумулаторни  батерии  без  електролит.   За  НУБА:  Извършва  се  проверка  за
наличие на маркировка. Претегляне  на  закупуваните  отпадъци;
Определянето  на  количеството  приети  отпадъци  ще  се  извършва  по  тегловен
метод чрез кантар, преминал метрологична проверка. При претегляне на ИУМПС
задължително се извършва сравнение на действителното тегло на автомобила с
това,  описано в талона му. При значително разминаване на двете стойности се
установява на  какво се  дължи отклонението.  Решение за  приемане на подобно
МПС  на  площадката  взема  управителят  на  базата.      Проверка  на
съпроводителната  документация  на  отпадъците/издаване  на  документи  за
приемане на отпадъци на площадката  При приемането на отпадъците се спазват
изискванията на ЗУО и специализираните наредби за отделните потоци отпадъци.
За ОЧЦМ се сключват договори за покупко-продажба, придружени с декларация
или сертификат за произход. Сделките с ОЧЦМ с физически лица са безкасови
след  лимита  на  годишното  ограничение  съгласно  ЗУО.   За  ИУМПС се  издава
удостоверение за разкомплектоване по реда на специализираната наредба, с което
собственика  да  прекрати регистрацията  му в  КАТ.  Всички видове  отпадъци се
приемат на площадката след подписване на договор за покупко-продажба.  След
претеглянето приетите отпадъци се отчитат и в  НИСО,  проверени от РИОСВ -
Пазарджик   за  съответната  дейност.   Насочване  на  потока  отпадъци  към
обособеното място за съхранение. След оформяне на документацията за приетите
отпадъци, приемчикът посочва мястото за съхранение на съотвения отпадък.
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Дейности по съхранение на приетите отпадъци
На площадката ще се обособят места за съхранение на отпадъците по вид и

наименование.
При съхранението  на  отпадъците  ще  се  спазва  изискването  на  Закона за

управление на отпадъците, а именно:
Съхранението на отпадъците до предаването им за последващо третиране

ще се извършва за срок до 1 година за тези отпадъци, които ще бъдат предадени за
последващо обезвреждане и срок до 3 години за всички останали, подлежащи на
оползотворяване.

При съхранение на отпадъците ще се спазват изискванията на Приложение
№2  на  Наредбата  за  изискванията  за  третиране  и  транспортиране  на
производствени и опасни отпадъци:

- Площадката ще бъде обособена и обозначена;
- Ще  се  обособи  зона  за  вътрешна  площадка  за  престой  на

автомобилите, товарене и разтоварване на отпадъците.
- Ще се осигури ограничен достъп до зоната за съхранение на отпадъци.

Извън  работното  време  на  площадката  достъпът  до  цялата  площадка  ще  е
забранен;

- Ще се монтира 24-часово видеонаблюдение;
- На  територията  на  площадката  ще  бъдат  осигурени  прахови

пожарогасители поради съхранението на запалими отпадъци;
- Не се предвижда система за измиване на съдовете за съхранение на

отпадъци. След запълване на обемите на наличните съдове за съхранение те ще
бъдат  заменяни  с  нови  такива,  като  използваните  съдове  се  транспортират  и
остават на площадката на преработвателя, който ще третира отпадъка;

- Не се генерират отпадъчни води в резултат на дейности по съхранение
на отпадъци.

Площта за съхранение е 100% осигурена с водоплътна настилка сьс връзка с
монтираните  каломаслоуловител  и  плстмасовия  резервоар  за  отпадни  води.  На
територията на с. Говедаре нняма изградена  канализационна мрежа.

При извършване на дейностите по съхранение на отпадъците ще се спазват
и изискванията на:    

                                                                                                 
□ Наредба  за  изискванията  за  третиране  и  транспортиране  на

производствени и на опасни отпадъци (Приета с ПМС №53 от 19.03.1999 г., обн.
ДВ, бр. 29 от 30 Март 1999 г.);

□ Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета
с ПМС №352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08 Януари 2013 г., изм. и доп. ДВ.,
бр 60 от 20 Юли 2018 г.);

□ Наредба  за  излязлото  от  употреба  електрическо  и  електронно
оборудване (приета с ПМС №256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ. бр. 100 от 19 Ноември
2013 г., посл. изм. и доп. ДВ., бр 60 от 20 Юли 2018 г.);
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□ Наредба  за  опаковките  и  отпадъците  от  опаковки  (Приета  с  ПМС
№271 от 30.10.2012 г., обн. ДВ, бр. 85 от 6 Ноември 2012 г., посл. изм. ДВ бр. 60 от
20 Юли 2018 г.);

□ Наредба №2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (Обн.
ДВ. бр.66 от 8 Август 2014 г., посл. изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.);

□ Наредба  №1  от  4  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 Юни 2014 г., изм. ДВ. бр.51 от 19 Юни
2018г.);

□ Наредба  №7  oт  24.08.2004  г.  за  изискванията,  на  които  трябва  да
отговарят площадките за  разполагане на съоръжения за  третиране на отпадъци
(обн. ДВ, бр. 81 от 17 Септември 2004 г.);

□ Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори, Приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари
2013г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г.

□ Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, Приета
с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., Обн. ДВ. бр.7 от 25 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ.
бр.60 от 20 Юли 2018г.

На територията на площадката ще се съхраняват до 50 тона едновременно
(моментен капацитет на площадката).

Площадката  ще  бъде  осигурена  съгласно  действащите  противопожарни
норми.

Дейностите по разкомплектоване на ИУМПС ще бъдат с капацитет    5  00   
автомобила годишно и ще обхващат следните операции:
■ Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС:

1) отделяне на оловните акумулатори и резервоари за втечнени газове; 
акумулаторите се поставят в специализирани контейнери.

2) отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни 
компоненти (в т. ч. въздушни възглавници);

3) отстраняване, разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни
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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  излезлите  от  употреба
МПС, освен ако са необходими за повторната употреба на съответните части;
Поставят  се  в  резервоари,  варели  и  или  бидони-надписани  по  код,  плътно
затворени и съхранявани на закрито.

■ Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на
_рециклирането им:

1) отделяне на катализаторите и маслените филтри;
2) отделяне  на  металните  компоненти,  съдържащи  мед,  алуминий  и

магнезий;
3) отделяне  на  гумите  и  големите  пластмасови  компоненти  (брони,

арматурни  табла,  резервоари  за  течности  и  т.н.),  така  че  да  могат  да  бъдат
ефективно рециклирани като материали;

4) отделяне на стъклата.

■  Операциите  по  съхраняване се  извършват  по  начин,  предотвратяващ
увреждане  на  резервоарите,  съдържащи  течности  или  на  компонентите,
подлежащи на повторно използване като резервни части.

Дейността по разкомплектоване на ИУМПС ще се извършва на обособена
площ, осигурена със съоръжение за събиране и пречистване на дъждовните води -
каломаслоуловител.

Предвижданията са капацитетът за разкомплектоване на ИУМПС да бъде до
4 автомобила/ден при работа на два екипа.

Дейносттите по събиране, съхраняване и разглобяване на ИУЕЕО ще бъде с
прогнозно количество около 1000 т./год.    u   ще обхващат следните операции:  

1) Приемане на заявката за вдигане на ИУЕЕО
2) Изготвяне на график за извозването на ИУЕЕО със специализирана 

техника.
3) ИУЕЕО образувано от бита, се събира разделно на мястото на образуване, 

т.е. на мястото на бракуването му
4) Приемане на ИУЕЕО докарани на площадката за временно съхраняване 

със специализирана техника .
5) Организира подредбата на ИУЕЕО на площадката за временно 

съхраняване и товаро-разтоварните дейности.
6) Отделяне на фреона от охлаждащите уреди, безопасно, чрез специални 

машини
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7) Внимателно  /ръчно/  отстраняване  на  електронните  елементи,
газоразрядни  лампи  и  електронно-лъчеви  тръби  като  се  предприемат
мерки за предотвратяване на случайното им счупване

8) Съхраняване на ИУЕЕО по начин, който не възпрепятства повторното му
използване, рециклиране и оползотворяване му.

9) Съдовете за  съхранение на образувания отпадък от ИУEЕО ще бъдат
корозионо устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в отпадъците от
ИУЕЕО,  като  се  вземе  под  внимание,  че  материалът,  от  който  са
изработени, не трябва да взаимодейства с тях.

10) Компонентите,  материалите  и  веществата  се  предават  за
оползотноряване и/или обезвреждане при спазване изискванията на ЗУО
и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Дейността по разкомплектоване на ИУЕЕО ще се извършва на обособена
площ,  осигурена  със  съоръжения  за  събиране  на  разливи  и  съоръжение  за
пречистване на дъждовните води - каломаслоуловител.

Дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/
ще бъде с прогнозно количество около 1000т./год. И ще обхваща следните
операции:

• Ще се извършва ръчно сортиране по големина на материала.
• Ще се извършва ръчно разделяне по вид на отпадъка и вид на метала.
•   Рязането голямо габаритни отпадъци ще се извършва ръчно с газови

резци
•   Рязането на тънкостенни метални опаковки ще се извършва с ножици

за ламарина.
•  Образуваните отпадъци ще се съхраняват разделно до предаването им 
за последващо третиране

Дейности по съхраняване на отпадъци от негодни за употреба батерии и
акумулатори /НУБА/:

Дейностите  ще  бъдат  с  прогнозно  количество  около  10  т./год.  На
територията  на  площадката  ще  се  приемат  НУБА  с  цел  съхраняване  до
извършването  на  последващи  операции  по  оползотворяване.  Негодните
акумулатори и батерии ще се съхраняват в затворени специализирани съдове с
надпис,  които  са  от  материали,  не  влизащи  в  реакция  със  съхраняваните
отпадъци, под навес с непропусклива повърхност.

Системата  за  третиране  на  отпадъци  ще  включва  следните  операции:
контрол по събиране, временно съхранение, предварително третиране и контрол за
несмесване на видовете отпадъци.

23
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Образуваните отпадъци, в резултат на разкомплектоване, ще се съхраняват
разделно по видове с кодове и наименования съгласно Приложение №1 от Наредба
№2 от 23.07.2014 г.  за  класификация на отпадъците по начин,  който позволява
тяхното  възстановяване,  като  за  образуваните  опасни  отпадъци  са  предвидени
закрити площи.

Частите втора употреба, получени от разкомплектоване на ИУМПС/ИУЕЕО,
ще се съхраняват в отделен обособен закрит склад за части втора употреба.

Битовите  отпадъци  се  събират  в  специализиран  контейнер.  Имотът  е
включен  в  границите  на  организираното  сметосъбиране  и  сметоизвозване  за
населеното място. Извозването на контейнерите се извършва от фирмата, която ги
обслужва.

Описание на дейностите по събаряне и разрушаване
Неприложимо за обекта.
ИП  не  е  свързано  с  изграждане  на  нова  техническа  инфраструктура

(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.).
ИП не предвижда изкопни работи и ползване на взрив.

1.            Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура  
Няма да настъпи промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За

обслужването на обекта ще се използва прилежащия  асфалтов пьт,  свьрзващ с.
Говедаре с  републиканската пътна мрежа - първокласен път 1-8 „Пловдив-София" и няма
вероятност да съществуват местообитания на видове - предмет на опазване на защитени
зони.

Електрозахранването  е  от  съществуващ  КРШ,  на  „ЕР  ЮГ”  ЕАД  -  КЕЦ
Пазарджик.

Водоснабдяването на имота е изпълнено от съществуващ уличен водопровод
в регулацията на с. Говедаре, община Пазарджик, съгласно становище на „В и К -
в ликвидация” ЕООД - гр. Пазарджик.

2.            Програма  за  дейностите,  включително  за  строителство,  
експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Строителните дейности по оформяне на площадката ще бъдат минимални,
като за целта ще бъде дадено конкретно технологично и архитектурно решение.
При това, с изграждането и експлоатацията няма да се провеждат процеси, които
ще  застрашат  околната  среда,  т.е.  дори  и  при  евентуално  преустановяване  на
работа обектът може лесно да бъде преустроен за друг вид дейност или ползване,
съвместим с условията за ползване на съседните имоти.
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По  време  на  експлоатацията ще  се  извършват  дейности  по  събиране,
съхранение  и  третиране  (разкомплектоване,  разглобяване,  сортиране,  рязане,
уплътняване)  на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства
(ИУМПС),  излязло  от  употреба  електрическо  и  електронно  оборудване
(ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ). При осъществяване на
дейностите по разкомплектоване се очаква да бъдат събирани и съхранявани и
неголеми  количества  негодни  за  употреба  батерии  и  акумулатори  (НУБА),
отпадъци  от  отработени  масла  (ОМ),  както  и  неопасни  отпадъци  от  хартия,
пластмаса и стъкло.

Не  се  предвижда  закриване  на  обекта  и  прекратяване  на  дейността.
Инвестиционното предложение е свързано с очаквания за добра рентабилност и
дългосрочна ефективна експлоатация. Въпреки това, като задължителни мерки за
превенция ще се предвидят съответни действия и финансови средства, свързани с
безопасното ликвидиране функциите на обекта и възстановяване на терена. Това
включва мерки по:

- Освобождаване на площадката от складираните за съхранение отпадъци;
- Предаването на отпадъците за следващо третиране на лица, имащи право да

извършват съответните дейности, съгласно изискванията на ЗУО;
- Почистване на съоръженията за пречистване на отпадъчни води;
- Изнасяне на цялото налично оборудване, имащо пряка връзка с дейността и

подготовка на терена за възможно ново използване.
- уведомяване  на  РИОСВ  -  Пазарджик  за  преустановяване  на  дейността,

сроковете и дейностите по закриването й и отписване на площадката;

1.            Предлагани методи за строителство  
              Реализацията на ИП не предвижда строително - монтажни дейности. 

   В сьществуващата сграда, ще се обособят зони и помещения за складиране
и съхранение на опасните и неопасните закрито хале, ще се използват стандартни
монтажни  методи  без  мокри  дълготрайни  процеси.  Единствено  са  предвидени
земни  изкопи  за  закупените каломаслоуловител  и пластмасовия резервоар за
отпадъчни води ;

               Изпълнението на строително-монтажните дейности ще се извърши при
спазване  на  Закона  за  устройство  на  територията (ЗУТ)  и  неговите
поднормативни актове.  Ще се използват материали със съответни сертификати,
гарантиращи качество на изпълнението.

1.           Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение  
Тонове отпадъци се изхвърлят годишно в България. Част от тези отпадъци

съдържат особено вредни и токсични за околната среда и за здравето на човека
съставки.  Към  настоящият  момент  е  осигурена  възможност  за  събиране  и
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предварително  третиране  на  отпадъци  от  физически  и  юридичсеки  лица.  При
извършването на тази дейност и последващо предаване за оползотворяване ще се
бъдат достигнати целите по опазване на околната среда и спазване на нормите в
екологичното законодателство. Ще се постигне предотвратяване и ограничаване на
замърсяването на въздуха, водите и почвите и ограничаване на риска за човешкото
здраве и околната среда.

Планираното реализиране на обекта е свързано със стремежа на фирмата да
отговори на високите изисквания по отношение на площадките за извършване на
дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА и отпадъци от опаковки, заложени в
Закона за управление на отпадъците.

Реализацията  на  инвестиционното  намерение  ще  доведе  до  по-добра
възможност за разграничаване на местата за временно съхранение на различните
по вид и код отпадъци.

2.            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

Разглежданата  площадка,  обект  на  инвестиционното  предложение  е
разположена на около 600м от жилищните сгради в регулацията на с. Говедаре, а
непосредствено  до  нея и  в  близост  има  изградени  складове,  автокъщи,
автосервизи и други, попадащи в зона ,Пп”. За обслужване на обекта ще се ползва
съществуващата улична мрежа.

26



„Складова дейност, търговия, площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване
на ИУМПС и ИУЕЕО” в поземлени имоти с идентификатори   15271.203.34, участващ в УПИ  XI-34  в кв. 107-
Стопански двор, с. Говедаре, част от ПИ с идентификатор 15271.118.12, „Горни лозя“ по КККР на с. Говедаре с площ
от 1 142 кв. м2 по КККР на c. Говедаре, общ. Пазарджик

- 27 -

Съгласно  становище с  изх.  № ПУ-01-297(1)/23.04.2019  г.  на  БД „ИБР“  -
Пловдив, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно
тяло (ВТ) с код BG3MA700R143 - „Река Марица от р. Тополница до вливане на
р. Въча, и ГОК-9 и ГОК- II“. ИП не попада в зона за защита (ЗЗ) на водите по чл.
119а,  ал.  1,  т.  5  от  ЗВ, включени  в  Раздел  3  от  ПУРБ  на  ИБР.  ИП  попада  в
чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описани в Раздел 3 на ПУРБ на
ИБР. ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения
в ИБР.

Приложени са  скица с  координати  и  удостоверение с  характеристики на
поземления имот, както и снимков материал на площадката.

3.            Съществуващо  земеползване  по  границите  на  площадката  или  
трасето на инвестиционното предложение

Съществуващите  ползватели  н  имоти  в  района  в  съседство  на  обекта  са
уведомени съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС. Няма проявен обществен интерес към ИП. Няма жалби и
несъгласие  с  реализиране  на  инициативата  на  посочената  от  инвеститора
площадка.  Засегнатото  население е  уведомено чрез  обява  на  информационното
табло в Община Пазарджик и офиса на фирмата. Към момента на представяне на
документацията  в  РИОСВ  -  Пазарджик  не  са  изразени  устно  или  депозирани
писмено възражения и становища срещу реализацията на ИП.

Дейността,  която  се  предвижда  да  се  осъществява  в  имотите  не  влиза  в
конфликт със съседните територии и няма да промени земеползването им.

4.            Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони,  
защитени  зони,  санитарно-охранителни  зони  около  водоизточниците  и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на
минерални  води  използвани  за  лечебни,  профилактични,  питейни  и  хигиенни
нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Съгласно  становище с  изх.  № ПУ-01-297(1)/26.05.2022 г.  на  БД „ИБР“  -
Пловдив, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно
тяло с код BG3MA700R143 - „Река Марица от р. Тополница до вливане на р.
Въча,  и  ГОК-9  и  ГОК-  II“.   ИП  се  намира  извън  определените  райони  със
значителен риск от наводнения в ИБР. ( ИП се намира извън определените райони
със значителен риск от наводнения на ИБР и не попада в зони, които могат да
бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаа от наводнения, при
сценариите,  посочени  чл.  146е  от  Закона  за  водите.
Съгласно становище на Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център
Пловдив ИП е допустимо от гледна точка ПУБР на ИБР и постигане на целите на
околната среда.
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Площадката  на  инвестиционното  предложение  не  е  в  близост  и  не
предвижда  засягане  на  защитени  територии,  по  смисъла  на  Закона  за
защитените  територии (ЗЗТ)  и  защитени  зони обявени  със  Закона  за
биологичното разнообразие (ЗБР).

В границите  на  обекта  и  прилежащите  територии  не  попадат  обекти  от
националната  екологична  мрежа.  Най-близко  разположената  защитена  зона  е
BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна,  включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски
съвет с Решение № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007 г.), от която отстои  на не по-малко
от 1,32 км.

5.           Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например  
добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,
жилищно строителство).

Не се предвижда добив на строителни материали при реализацията на ИП.
При  строителството  ще  се  използват  строителни  материали,  които  ще  бъдат
доставяни в готов вид на обекта.

Не  се  предвижда  жилищно  строителство  или  друг  тип  съпътстващи
строително - монтажни дейности извън предвидените с настоящото ИП.

Предвидено  е  направа  на  КПП  и  необходимите  за  дейността  площадки,
навеси и закрити помещения /в сьществуващата на обекта сграда..

Електрозахранването е от съществуващ КРШ, собственост на „ЕР ЮГ” ЕАД -
КЕЦ Пазарджик.

Имотът  не  е в границите на санитарно-охранителна вододайна зона.  Сьгласно
становище на  „В  и  К- в ликвидация”  ЕООД   гр. Пазарджик   с  Изх. №  15420/04 04. 2022г.
водоснабдяването  на площадката  ще  бьде  от  сьществуващото  СБО,  захранващо  имота, а
за  заустването  на отпадьчните води няма  изградена  канализация.

Дъждовните  (площадкови)  води  ще  преминават  през  изградения
каломаслоуловител , след което ще бъдат отвеждани заедно с битово-фекалните
води до  вкопан   пластмасов резервоар,  оразмерен с  достатъчен  обем да  поема
отпадъчните води, от където периодично ще бъдат изпомпвани със специализиран
транспорт от лицензирана фирма и ще се извозват към  ГПСОВ – гр. Пазарджик.
Осигуряването на обекта с електроенергия е от съществуващата електроразпределителна
мрежа, на ЕВН ЮГ  АД   -  КЕЦ   Пазарджик.  Не се предвижда водовземане за питейни,
промишлени и други нужди от повьрхностни води и/или подземни води. Не се налага и не
е предвидено заустване във воден обект. Не се налага и предвижда проектиране,
прокарване и изграждане на нови пътища. и пътни връзки.

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

Реализацията на ИП ще бъде осъществена след законовите съгласувателни
процедури със съответните инстанции и пускане в действие.

Други необходими разрешителни, свързани с ИП са:
- Издаване на разрешение за преместваем строеж от Гл. архитект на Община
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Пазарджик и други актове свързани със строителството на обекта, с оглед
спазване  на  изискванията  на  Закона  за  устройство  на  територията и
свързаните с него поднормативни актове;

- Документ за въвеждане в експлоатация на обектите.
След реализацията  на настоящето инвестиционно намерение инвеститора

ще подаде заявление за издаване на разрешително за дейности с отпадъци по реда
на глава пета, раздел I, чл.67 от ЗУО. 

I. 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;  
Районът, в който ще се реализира ИП, не е третиран като географски район с

нестабилни екологични характеристики.
Към настоящият момент имот с идентификатор 15271.203.34; представлява

имот с променено предназначение - УПИ XI-34: ,,За складова дейност, търговия,
площадка за изкупуване на отпадъци от метали и разкомплектоване на ИУМПС и
ИУЕЕО, за което има издадено Решение за промяна предназначение на земеделска
земя.
2.     Мочурища, крайречни области, _речни устия  ;

Площадката на ИП не попада и не засяга мочурища, крайречни области и
речни устия –  това е част от сьществуващ стопански двор с издадено УПИ – за
производствена дейност. 

                                                                                           
3. Крайбрежни зони и морска околна среда;

Имотьт, предмет на ИП,  е разположен в землището на  с.  Говедаре,   общ.
Пазарджик и не засяга крайбрежни зони и морска околна среда.

3.      Планински и горски     _райони  ;
Имотьт, предмет на ИП не е част от планински и горски територии.

4.      Защитени със закон територии;  
Площадката  на  инвестиционното  предложение  не  е  в  близост  и  не

предвижда  засягане  на  защитени  територии,  по  смисъла  на  Закона  за
защитените територии.

5.      Засегнати елементи от Националната екологична мрежа;  
В  границите  на  обекта  и  прилежащите  територии  не  попадат  обекти  от

националната екологична мрежа. ИП не засяга защитени територии, по смисъла на
ЗЗТ и защитени зони обявени със  ЗБР. Няма данни за наличието на условия за
местообитания на животни и птици.

29



„Складова дейност, търговия, площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване
на ИУМПС и ИУЕЕО” в поземлени имоти с идентификатори   15271.203.34, участващ в УПИ  XI-34  в кв. 107-
Стопански двор, с. Говедаре, част от ПИ с идентификатор 15271.118.12, „Горни лозя“ по КККР на с. Говедаре с площ
от 1 142 кв. м2 по КККР на c. Говедаре, общ. Пазарджик

- 30 -

Най-близо  до  имотите,  предмет  на  инвестиционното  предложение,  е
разположена  защитена  зона  е  BG0000578  „Река  Марица”  за  опазване  на
природните местообитания и на дивата флора и фауна,  включена в списъка от
защитени  зони,  приета  от  Министерски  съвет  с  Решение  №  122/2007г.  (ДВ
бр.21/2007 г.), от която отстои на не по-малко от 1,32 км.

6.      Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност  ;
Ландшафтът в района на инвестиционното предложение се определя като

устойчив,  тъй  като  запазва  в  условията  на  антропогенни  въздействия,  своята
структура и свойства. Липсата на сериозни замърсители на отделните компоненти
на  околната  среда  е  предпоставка  за  добър  самоочистващ  и  възстановителен
потенциал на ландшафта.

Реализацията  на  предложението  няма  да  предизвика  изменения  в
структурата и функционирането на ландшафта, които да предизвикат нарушения
на екологичното равновесие в района.

Площадката  на  ИП  не  е  в  близост  и  не  засяга  обекти  с  историческа,
културна или археологическа стойност.

7.      Територии  и/или  зони  и  обекти  със  специфичен  санитарен  статут  или  
подлежащи на здравна защита

В близост до местоположението на ИП няма територии и/или зони и обекти
със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.
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I. 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,  биологичноторазнообразие  и
неговите елементи и защитените територии.

Население и обществено здраве:

Строително-монтажните  работи  са  свързани  и  с  известно  шумово
замърсяване,  но  по  интензитет  и  времетраене  не  се  очаква  надвишаване  на
нормите за производствен шум. Те ще са само по време на строителството и с
ограничен обхват.

В  процеса  на  експлоатация  на  инвестиционното  предложение  не  се
предвижда да  се  оформят  съществени професионални вредности.  Реализацията
дейността  няма  да  доведе  до  поява  на  определени  болести.  При  спазване  на
технологичната и трудова дисциплина, както и при стриктно на указанията при
инструктажа по охрана на труда, хората работещи на обекта и тяхното здраве ще
бъдат защитени.

При  реализацията  на  инвестиционното  предложение  се  предвижда  да  се
използват само материални активи собственост на Възложителя.

Инвестиционното  предложение  не  е  свързано  с  производствена  дейност,
оказваща отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. Реализацията на
инвестиционното предложение няма да създаде рискови фактори по отношение
населението на гр.  Пазарджик.  Не се засягат територии, зони и/или обекти със
специфичен  хигиенно-охранителен  статут  или  подлежащи  на  здравна  защита
(болници,  детски  градини,  училища  и  др.).
При осъществяване на обекта не се очаква промяна на почвените показатели от
съществуващото положение, ако строителството и експлоатацията се осъществят
съгласно действащите нормативни изисквания.  Относно нивата на шум за  най-
близко  стоящите  обекти  и  зони  подлежащи  на  здравна  защита,  каквито  са
жилищните  сгради,  лечебните  заведения,  училищата,  детските  градини и  ясли,
висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване
(хотели,  мотели,  общежития,  почивни  домове,  ваканционни  селища,  къмпинги,
хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за
къпане,  паркове  и  градини  за  отдих,  вилни  зони,  атракционни  паркове,
аквапаркове  и  др.),  както  и  обектите  за  производство  на  храни,  не  се  очаква
шумово натоварване. В заключение, въздействията на дейността върху обектите и
зоните подлежащи на здравна защита ще се характеризират с ниско или под ПДН
за деня и нощта шумово натоварване.
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Санитарно - хигиенните условия на труд при дейността по предложението
ще се обуславят от приетия начин на изграждане. Работещите ще са осигурени със
защитни средства, които при използването им да понижават нивото на шум под
допустимите граници.

Здравен  риск  за  работещите  може  да  се  очаква  при  комбинирано
въздействие на ниските или високите температури и висока влажност на въздуха с
шума и вибрациите при продължителна работа с механизацията.

На територията при реализацията на инвестиционното предложение няма да
се  използват  или  складират  опасни  и  вредни  вещества,  предизвикващи
последствия  върху  човешкия  организъм.  При  тази  дейност  не  се  използват  и
токсични вещества.

Материални активи
При  строителството  на  обекта  се  предвижда  да  се  използват  предимно

материални активи собственост на възложителя,  както и  сьществуващата  пътна
инфраструктура за достъп до имота.

Културното наследство
В района на инвестиционното предложение няма защитени територии, не са

установени архитектурни и други паметници на културното наследство.
В района липсват архитектурно-исторически и археологически паметници

на  културата.  Съгласно  сега  действащия  Закон  за  паметниците  на  културата  и
музеите,  гл.У,  чл.  22,  ако  по  време  на  работа  се  попадне  на  археологически
материали или останки от градежи и други подобни инвеститорът се задължава в
3 дневен срок да информира съответната община, кметство или най-близкия музей
(Пазарджик).

Атмосферен въздух
Като  източници  на  незначително  замърсяване  в  обекта  могат  да  бъдат

посочени отработените горива от строителната механизация, прахообразуване от
движението  на  автотранспорта  по  ненавлажнени  пътища  и  локално,  на  някои
работни места в района на имота.   Извън посочените източници на незначително
локално замърсяване на въздуха с прах в района на целия обект не се наблюдават
други  такива.  От  друга  страна  имота  е  разположен  в  ограден терен,  което  е
благоприятно  за  бързото  разсейване  на  емисиите,  вследствие  на  въздушните
течения. В района на инвестиционното предложение са налични малки източници
на промишлени емисии, поради това качеството на въздуха е сравнително добро.
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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 леки автомобили и интензивността на
пътя  -  средна.  Продължителността  на  въздействието  е  кратка,
интензивността - средна.

- 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.
Съвсем незначителни въздействия върху въздушния басейн ще се проявят

по време на строителните дейности в обхвата на площадката на инвестиционното
предложение. Тези дейности ще бъдат ограничени в рамките на имота, обект на
ИП, и не се очаква трансфер на замърсени въздушни маси на големи разстояния.

Води - повърхностни и подпочвени
Съгласно  становище  с  изх.  №  ПУ-01-152/26.05.2022г. г.  на  БД  „ИБР“  -

Пловдив, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно
тяло (ВТ) „Река Тополница от яз. Тополница да устие“ с код BG3MA800R225.
Попада  в  рамките  на  подземно  водно  тяло:  -  „Порови  води  в  Кватернер  -
Горнотракийска низина“ с код BG3G000000Q013.

В Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения по отношение
на ИП.

От дейността на обекта,  предмет на инвестиционното предложение не се
очаква да се емитират приоритетни и/или опасни вещества, при които може да се
осъществят  контакт  с  води  -  повърхностни  или  подземни.  За  опазване  на
подземните  води  от  замърсяване  ще  бъде  изградена  разделна  площадкова
канализация. Отпадъчните води от обекта (битово-фекални и производствени) ще
постъпват  във  вкопан  пластмасов резервоар,  оразмерен  с  достатъчен  обем  да
поема отпадъчните води от всички дейности, осъществяващи се на площадката.

За  пречистване  на  площадковите  (дъждовни)  води  ще  се  предвидят
необходимия каломаслоуловител след отвеждането им до пластмасовия резервоар
заедно  с  битово-фекалните,  ще  се  изпомпват  със  специализиран  транспорт  от
лицензирана фирма и ще се извозват към ГПСОВ Пазарджик.
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Мотивираната оценка на значителните въздействия върху водите и водните
екосистеми, съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. от ЗВ, е че при спазване на
изискванията  свързани  с  действащото  законодателство,  въздействието  от
реализацията на ИП, върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително.

Почва и земни недра
При  изпълнението  на  инвестиционното  намерение  ще  се  окаже  пряко

въздействие върху почите в района, които ще се изразят в следните въздействия:
• При изпълнението на изкопи за  пластмасов резервоар;
• Вертикална планировка на терена;
• Уплътняване на почвите в резултат от движението на техниката;
• Осигуряване на площ за депониране за изкопаната земна маса.
•  Експлоатацията на обекта не предвижда негативно въздействие върху 

почвите в района.

За предотвратяване на тези негативни влияния е необходимо покриващия
почвено-земен слой, да се отстрани в процеса на работа, да се съхрани незамърсен
с отпадъци от строителството, като на по-късен етап същия да се оползотвори при
реализация на предвиденият зелен пояс около площадката.

Площадката,  върху  която  ще  се  реализира  ИП,  е  изградена  като  трайна
водонепропусклива настилка, което елиминира възможността от замърсяване на
почвите на имота и на съседни терени.

Ландшафт
Реализацията  на  предложението  няма  да  предизвика  изменения  в

структурата и функционирането на ландшафта, които да предизвикат нарушения
на екологичното равновесие в района.

При осъществяване на контрол и ефективното управление на процесите по
време  на  експлоатация  не  се  очакват  негативни  качествени  промени  относно
елементите на околната среда. 
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Въздействието  върху  ландшафта  няма  да  има  тьй  като  са  обекта  е  сьс
масивна  ограда,  сьществуваща  масивна  сграда  в  имота  е  достатьчна  за
реализащията на ИП.  

Климат
Дейността  в обхвата на ИП има косвено положително въздействие върху

климата. Въздействието ще е незначително и положително.

Биологично разнообразие и неговите елементи
Имотът  не  попада  в  границите  на  защитени  зони  по  Закона  за

биологичното разнообразие.
Реализацията на ИП няма да предизвиква промяна на естествените условия

на местообитанията на повечето животински видове в района около имота и не се
очаква  нарушаване  на  типичните  за  района  животински  видове,  изменение  на
плътността на популациите и изчезване на характерните за района животински
видове.

Въздействието  на  дейността  върху  околния  животински  свят  ще  е
незначително, с малък териториален обхват и постоянно по продължителност, с
възможност за възстановяване.

Въздействието  от  реализацията  на  предлаганата  дейност  по
инвестиционното предложение ще е пряко унищожаване на незначителни петна от
наличната производна тревна растителност в имота.

Защитените територии
Имотьт, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по

смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии и неговата реализация няма
да повлияе в отрицателна посока на територии обявени за защитени.

Извод: В резултат  на  реализиране  на  ИП  и  нормалната  му
експлоатация  /без  аварии  и  природни  бедствия/  не  се  очаква  да  настъпи
значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда
и човешкато здраве.

2.        Въздействие  върху  елементи  от  Националната  екологична  мрежа,  
включително на _разположените в близост до инвестиционното предложение.

В обхвата на имотите, предмет на ИП, няма елементи от НЕМ. Същите не
попадат в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”. Най-близко
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разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица” за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна,  включена в списъка от
защитени  зони,  приета  от  Министерски  съвет  с  Решение  №  122/2007г.  (ДВ
бр.21/2007 г.), от която отстои на не по-малко от 1,32 км.

Инвестиционното  предложение  няма  вероятност  да  окаже  значително
отрицателно  въздействие  върху  защитени  зони  от  мрежата  „НАТУРА  2000”,
поради следните мотиви:

• Предвид  мащаба,  естеството  и  местоположението  на  ИП,  не  се  очаква
генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат
значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове
и  няма  да  се  създаде  трайна  преграда,  възпрепятстваща  миграция  или
предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от „НАТУРА
2000“;

• При  осъществяването  на  ИП  не  се  очаква  отрицателно  кумулативно
въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

3.    Очакваните последици,  произтичащи от уязвимостта на  инвестиционното  
предложение от _риск от големи аварии и/или бедствия.

Инвестиционното предложение не предполага възможности за възникване
на големи аварии и/или бедствия, имайки предвид мащаба и характеристиката му.

В  близост  до  района  на  площадката,  предмет  на  ИП,  няма  наличие  на
предприятия и съоръжения, класифицирани като предприятия и/или съоръжения с
нисък  или  висок  рисков  потенциал  по  реда  на  чл.  103  от  ЗООС, от  които
съществува риск от възникване на големи аварии.

При  спазване  на  мерките  за  здравна  защита  и  управление  на  риска  при
реализирането  на  инвестиционното  предложение  няма  да  доведе  до  значима
промяна на здравния статус и здравния риск може да се прогнозира като нисък.

4.  Вид и  естество на  въздействието (пряко,  непряко,  вторично,  кумулативно,
краткотрайно, средно - и дълготрайно, постоянно и временно, положително и
отрицателно).

В  резултат  на  реализацията  на  ИП  се  очаква  пряко  и  краткотрайно
въздействие  върху  компонентите  на  околната  среда  само  в  рамките  на  имота.
Дейността  на  разглежданата  площадка  на  ИП  не  предполага  увеличаване  на
въздействието върху околната среда  или  т. нар.  кумулиране.
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Замърсяването  с  прахови  частици  и  отработени  газове  от  използваната
техника по време на строителството ще е с кратковременен характер и ограничено
в рамките на строителната площадка.

По  време  на  експлоатацията  се  очакват  емисии  на  вредни  вещества  в
атмосферния въздух от транспортните средства,  но натоварването няма да бъде
повече от съществуващото положение в района на инвестиционното предложение.
Не  се  очаква  отрицателно  влияние  върху  качеството  на  повърхностните  и
подземните води. Не се очаква наднормено генериране на шум при изграждането и
експлоатацията на съоръженията.

Не се очаква нарушаване на налични местообитания, тъй като в границите
на имота, обект на инвестиционното предложение няма установени такива.

Непреки  въздействия  се  очакват  в  резултат  на  локално  повишаване  на
шумовата характеристика от дейността на транспортната и строителна техника и
човешкото  присъствие,  което  ще  доведе  до  временно  прогонване  на  птици,
пребиваващи  в  непосредствена  близост.  Тези  въздействия  ще  бъдат
неблагоприятни  най-вече  в  периода  за  гнездене  на  птиците.  Не  се  очаква
увреждане на защитени зони не само в локален мащаб, но и като цяло, предвид
посочените  по-горе  очаквани  въздействия.  Оценката  на  кумулативните  и
комбинирани въздействия върху околната среда показва че такива не се очакват.

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. ).

 От  здравно-хигиенна  гледна  точка,  не  се  очаква  възникване  на  риск  за
човешкото здраве, тъй като имота се намира на около 620 м. разстояние от най -
близко разположените жилищни имоти.

Като се има в предвид и спецификата на разглежданата дейност може да се
каже,  че  здравния риск за  работещите и пребиваващите в близост  до обекта  е
минимален.

При  провеждане  на  дейността  няма  да  има  въздействие  върху
инфраструктурни елементи в района на площадката.

6.     Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.  
Възможното  въздействие  върху  околната  среда  е  пряко  и  краткотрайно,

обхватът е локализиран на територията на площадката. Не се очаква отрицателно
въздействие върху компонентите на околната среда и населението, тъй като ще
бъдат спазвани всички нормативни изисквания за извършваните дейности.

Вероятността от поява на въздействие ще бъде избегната, чрез изпълнение
на всички мерки за  предотвратяване на негативни влияния от дейността  и при
необходимост  предприемане  на  необходимите  действия  за  ликвидиране  на
последствия при аварии.

Потенциалните въздействия за фазите на реализация и експлоатация са без
значим характер и в локален мащаб.
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7.     Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта  
на въздействието.

Продължителността на въздействието може да се каже, че съвпада с периода
на  извършване  на  строителните  дейности.  Като  се  вземат  в  предвид
несъществените изменения,  които могат  да настъпят по отделните компоненти,
вследствие на същите и при експлоатацията на обекта и добрите възможности на
района за самовъзстановяване, може да се говори за обратимост на въздействието.

Обхватът на въздействие на дейността, предвидена в ИП е само в рамките
на обекта, степента на въздействие - незначителна, честота - кратковременна и с
реални  възможности  за  възстановяване.  Продължителността  на  въздействието
съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, без
натрупващ се ефект.

Възможното  въздействие  върху  ОС  е  пряко  и  краткотрайно,  обхватът  е
локализиран  в  огражденията  на  площадката.  Вероятността  на  появата  е
еднократна,  ограничена  във  времето  при  строителството  и  периодична  при
експлоатацията  (субективен  фактор  са  бедствени  ситуации,  недобросъвестен
персонал и клиенти).

Кумулативен ефект не се очаква. Трансграничен характер на въздействието
няма.

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

В близост до площадката на инвестиционното предложение няма изградени
други обекти и фунциониращи други дейности, комбинирането с които да доведе
до увеличаване на въздействието върху околната среда в отрицателна посока.

9.     Възможност за ефективно намаляване на въздействията.  
Въздействията от реализацията на ИП е пряко и краткотрайно, обхватът е

локален  в  границите  на  площадката.  Въпреки  това  възложителят  е  предприел
мерки за намаляване на въздействието,  подробно описани в т.11 на настоящата
разработка.

Ефективното намаляване на въздействията по фактор  „отпадъци”  се свежда до
спазване на нормативните изисквания в областта на УО:

□ Контрол на вида на постъпващите отпадъци;
□ Водене  на  отчетност  по  отношение  на  приетите  на  територията  на
площадката отпадъци и оползотворените такива.
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Ефективно намаляване на въздействията върху човешкото здраве
□ Извършване на оценка на риска съгласно  Наредба №5 от 1999 г.  зареда,
начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999г.),
на риска за здравето и безопасността на работещите и предприемане на всички
необходими предпазни мерки.
□ Използване на личин предпазни средства за всяко работно място;
□ Спазване на технологичните процеси;
□ Периодична проверка на технологичното оборудване по отношение на шум,
вибрации и др.
□ Наличие  на  квалифициран  персонал  по  отношение  на  изпълнение  на
дейностите  по  третиране  на  отпадъци.  Въвеждане  на  записи,  гарантиращи
проследимост на извършваните операции.
□ Периодично проиграване на възможни аварийни ситуации.

10.      Трансграничен характер на въздействието.  
Местоположението, предмета на дейност, капацитет и обхват на заявеното

ИП не предполагат трансгранично 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.

Значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда
и човешкото здраве не се очаква да възникнат в следствие реализацията на ИП.

Преди въвеждане в експлоатация на обекта е необходимо:

- Да  се  извърши  класификация  на  образуваните  на  площадката
отпадъци.  Отпадъците  да  се  третират  съгласно  нормативните  екологични
изисквания;

- Да се получи разрешение за дейности с отпадъци по реда на ЗУО за
обекта.

- Да  се  монтира  пречиствателно  съоръжение  за  дъждовните  води  от
частта на имота, в която ще се извършват предвидените дейности.

- Да се обособят складове за съхранение на образуваните отпадъци и
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резервни части, съответстващи на нормативните изисквания.
- Да се оборудват складовете за съхранение със съдове за съхранение на

опасните  отпадъци,  отговарящи  на  нормативните  изисквания  и  подходящи
сорбенти за ограничаване на аварийни разливи.

- Да се осигури софтуер за въвеждане на данните от разкомплектоване
на ИУМПС.

- Да се изготви детайлна оценка на риска за обекта.
- Да  се  осигурят  лични  предпазни  средства  на  персонала  съгласно

идентифицираните  опасности  в  разработената  оценка  на  риска  от  службата  по
трудова медицина.

След въвеждане в експлоатация на обекта:

- Да се осъществява контрол на вида на постъпващите отпадъци;
- Да се води отчетност по отношение на приетите на територията на

площадката отпадъци и оползотворените такива;
- Да се определят зони за разкомплектоване, складиране и съхранение

на различните по вид и свойства отпадъци;
- Да се осигури регулярна поддръжка и почистване на пречиствателното

съоръжение (каломаслоуловител) съгласно инструкции на производителя;
- Да  се  проведе  първоначално  обучение  на  персонала  на  обекта,

включващо изискванията за съхранение и третиране на отпадъци, в това число и
последователност  на  операциите  за  извършване  на  дейностите  по
разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО;

- Да  се  предвиди  периодично  повишаване  квалификацията  на
персонала;

- Да  се  използват  задължително  лични  предпазни  средства  за  всяко
работно място;

- Да се спазват технологичните процеси;
- Да се извършва периодичен контрол на технологичното оборудване по

отношение на шум, вибрации и др.
- Да  се  осигури  денонощна  охрана  на  обекта

За  предотвратяване  на  аварийни  ситуации  на  площадката  е  необходимо
изпълнението на следните мерки:
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1. Стриктно спазване на правилата за противопожарна защита в обекта.
Наличие на пожарогасителни средства за незабавна реакция. Обучен персонал за
действие при пожар.

2. Периодична проверка на технологичното оборудване по отношение на
щум, вибрации и др.

3. Извършване  на  Оценка  на  риска  и  съобразно  вида  на
идентифицираните опасности осигуряване на лични предпазни средства и др.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
извършване  на  оценка  на  въздействието  върху  околната  среда (Наредбата  за
ОВОС),  възложителя  е  уведомил  засегнатото  население  чрез  поставяне  на
съобщение  за  инвестиционно  предложение  на  общественодостъпни  места  в
рамките на населеното място  с.  Говедаре и  гр. Пазарджик на  03.06.2022 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В  заключение  следва  да  се  обобщи  и  подчертае,  че  предвидените  в
инвестиционното предложение дейности ще отговарят напълно на нормативните
изисквания на българското екологично законодателство.

Инвестиционното предложение предвижда екологосъобразно управление на
твърдите отпадъци и отпадъчните води и не е свързано с емитиране на каквито и
да е било замърсители във въздух, вода, почва, отпадъци, както и с произвеждане
на шум, вибрации, лъчения, поради което не се очаква каквото и да е въздействие
върху околните територии.

При извършването на дейностите по събиране,  прдварително третиране и
предаване за последващо оползотворяване ще се достигнат националните цели по
опазване  на  околната  среда  и  спазване  на  нормите  в  екологичното
законодателство.  Ще  се  постигне  предотвратяване  и  ограничаване  на
замърсяването на въздуха, водите и почвите и ограничаване на риска за човешкото
здраве и околната среда.

Дата.......................2022 г. С уважение:........................
/ Георги Славчев/
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П Р И Л О Ж Е Н И Я

1. Снимки на Уведомленията за ИП ,  закачени на информащионните

табла в Кметство с. Говедаре  и на Община Пазарджик

Инф.табло  с  Уведомление за ИП на Кметство с. Говедаре -  на 03.06.2022 г
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Инф.табло  с  Уведомление за ИП на Община Пазарджик  -  на 03.06.2022 г
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4. Четири бр. снимки на имота- 1бр. откьм сьщствуващата улица и  3 бр.

вьтре в имота.

сн.N1  -  Вход кьм имота откьм улицата
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сн.N2  -  Вьтре в имота  с  изглед кьм улицата
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сн.N3  -  Вьтре в имота  с  изглед кьм улицата

49



„Складова дейност, търговия, площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване
на ИУМПС и ИУЕЕО” в поземлени имоти с идентификатори   15271.203.34, участващ в УПИ  XI-34  в кв. 107-
Стопански двор, с. Говедаре, част от ПИ с идентификатор 15271.118.12, „Горни лозя“ по КККР на с. Говедаре с площ
от 1 142 кв. м2 по КККР на c. Говедаре, общ. Пазарджик

- 50 -

сн.N4  -  Вьтре в имота  с  изглед кьм улицата
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