
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на околната среда и водите 
Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Пазарджик 

РЕШЕНИЕ № ПК-01-ПР/2011 г. 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, 
ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена 
документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, 
ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата 
за ОС) 

Р Е Ш И Х 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно 
предложение „Площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали" в 
поземлен имот с идентификатор 55155.508.282 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони 
с възложител: "Норд-Метали" ЕООД 
със седалище: гр. София, район "Надежда", ул. "Елов дол" № 1 
Кратка характеристика на инвестиционното предложение: 

Възложителят на инвестиционното предложение предвижда обособяване и изграждане 
на площадка за събиране, сортиране, временно съхраняване и търговия с отпадъци от черни и 
цветни метали (ОЧЦМ) с произход от фирми и физически лица. 

Имотът е разположен в промишлената зона на град Пазарджик и е с обща площ 2654 м 2. 
Откритата складова площ е съществуваща - покрита с чакъл и бетонирани панели. Площадката 
е оградена с плътна ограда от бетон и ламарина с височина от 2.50 м., като по този начин е 
отделена от останалите имоти. 

На площадката са монтирани 2 бр. фургони, които ще се използват за административни 
цели. Във фургоните са обособени съблекалня, баня, тоалетна, каса. 

За събирането и временното съхраняване на отпадъци от цветни метали, които 
предварително ще бъдат сортирани и поставяни разделно в чували са монтирани 2 бр. фургони. 
За събиране и съхраняване на отпадъци от черни метали ще бъде поставен 2 бр. контейнери с 
вместимост по 35 куб.м. На площадката няма да се извършва рязане на металите, а само 
сортиране по размери и видове, съгласно Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на 
отпадъците. Постъпващите метални отпадъци ще се измерват с кантар с товароподемност до 
1000 кг. Очакваното количество на събраните метални отпадъци ще бъде около 1 тон на ден. 

Площадката е електрифицирана, водоснабдена и с изградена канализация. 
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Местоположението на площадката отговаря на изискванията на Наредба № 7 за 
хигиенните изисквания за здравна защита на селищна среда (обн. ДВ, бр. 46/1992 г., изм. и доп. 
ДВ, бр. 20/1999 г.). 

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). 

Теренът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение не попада в 
защитени зони като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000". 

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за ОС 
инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите 
на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000". 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.П, буква "д" от Приложение № 2 
на ЗООС. 

МОТИВИ; 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, 
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване 
на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, 
както и риск от инциденти: 

1. С реализиране на инвестиционното предложение ще се постигне опазване на околната 
среда от нерегламентирано изхвърляне и разпиляване на отпадъци от черни и цветни метали, и 
ще се постигне увеличение на количествата на рециклирани, оползотворени и 
екологосъобразно обезвредени отпадъци. 

2. За реализация на инвестиционното предложение не е необходимо изменение на 
съществуващата пътна инфраструктура до и на площадката. Не се налага изграждането на 
допълнителни пътни връзки. Избраният имот граничи със съществуващ път, който е част от 
транспортната мрежа в индустриалната зона, и който ще бъде използван за обслужване на 
площадката. 

3. За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо усвояване на 
земеделски земи и допълнителни площи, тъй като избраният имот се намира в обособена 
прозиводствена зона, в непосредствена близост до урбанизираната територия на 
гр. Пазарджик. 

4. Площадката не се намира в близост до защитени територии и не засягат санитарно-
охранителни зони (СОЗ) на водоизточници. 

5. Предвидените с инвестиционното предложение дейности по приемане, съхранение и 
транспорт ще бъдат извършвани при наличие на съответното разрешително за дейности с 
отпадъци издадено по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

6. Инвестиционното предложение не включва използването на природни ресурси. 
7. Няма да се формират значителни количества отпадъци по време на експлоатацията, 

като се очаква да се генерират основно битови - смесени битови отпадъци от наетия персонал. 
Същите ще се събират във контейнери за битови отпадъци, разположени в територията на 
експлотационната площадка с цел да не се разпиляват на съседните площи, след което ще се 
извозват до общинското депо за последващо обезвреждане. 

8. На площадката няма да се извършват дейности свързани с рязане, оползотворяване 
или обезвреждане на приеманите отпадъци. 
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П. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на 
земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 
способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано поземлен имот с идентификатор 
55155.508.282 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. 
Пазарджик, обл. Пазарджик. Имотът се намира в обособена индустриална зона, в 
непосредствена близост до урбанизираната територия на гр. Пазарджик. Изборът му е 
съобразен със съществуващата инфраструктура - обслужващ път, съществуващите мрежи за 
електоснабдяване и водоснабдяване. 

2. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до 
нарушаване на целостта на защитени зони, както и да окаже въздействие върху 
природозащитните им цели. 

3. В близост до площадката, в която ще се реализира инвестиционното предложение 
липсват чувствителни зони, които биха се повлияли от предвижданите с инвестиционното 
предложение дейности. 

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1. Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени 

зони от мрежата „НАТУРА 2000" и защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. 
2. Площадката на инвестиционното предложение е разположена в непосредствена 

близост до урбанизираната територия на гр. Пазарджик, в което местоположение няма 
вероятност да съществуват местообитания на видове - предмет на опазване на защитени зони. 

3. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до фрагментация, 
кумулативен ефект и увреждане на местообитания на видове - предмет на опазване в защитени 
зони от мрежата „НАТУРА 2000" поради естеството и местоположението си. 

4. Не се очаква генериране на емисии в околната среда и отпадъци във вид и количества, 
които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 
популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони. 

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, 
вероятност, продължителност, честота, обратимост: 

1. Териториалния обхват на въздействие, в резултат на реализиране на инвестиционното 
предложение, е ограничен и локален в рамките на разглежданият имот. 

2. При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени земеделски 
и други земи. 

3. В резултат на осъществяване на дейността не се очаква замърсяване на подземните и 
повърхностните води в района. 

4. При така описаната дейност не се отделят значими количества атмосферни замърсители. 
Нивата на шум при извършване на товаро-разтоварните дейности са кратковременни и 
периодични. 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на Община 

Пазарджик, а чрез публична обява и засегнатото население. До момента на издаване на 
решението не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на 
инвестиционното предложение. 
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ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ; 

1. Отпадъците за последващо третиране да се предават единствено на лица, притежаващи 
разрешение по чл.37 на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) или комплексно 
разрешително за извършване на такава дейност, и/или лиценз по чл. 54 ЗУО за търговска 
дейност с отпадъци от черни и цветни метали, въз основа на писмен договор, със съответния 
код съгласно наредбата по чл. 3 по ЗУО 

2. Съгласно чл.4, ал.1 от Наредба № 3/01.04.2004 г. /ДВ, бр. 44 от 2004 г./ възложителя на 
инвестиционното предложение е длъжен да класифицира отпадъците образувани от основната 
и спомагателна дейността, без да включва тези отпадъците от черни и цветни метали получени 
при предаване от физически и/или юридически лица. 

3. Площадката за съхранение на отпадъците да отговаря на изискванията на Наредба за 
изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета 
с ПМС№ 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.). 

4. Да се представят в РИОСВ-Пазарджик документи по чл. 55 от ЗУО за издаване на 
удостоверение по чл. 54, ал. 4, т. 3 от ЗУО. 

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на 
околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като 
основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба. 

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при 
които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-
Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението. 

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или 
съдебен ред по реда на Административнопроцесуалия кодекс. 

Дата: 05.01.2011 г. ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУ. 
ДИРЕКТОР НА РИОС 
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