
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС  

(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г. 

 изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)               

  

ДО  

ДИРЕКТОРА НА  

РИОСВ-ПАЗАРДЖИК 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
за инвестиционно предложение 

 

от ПЛАСТТРЕЙД ЕООД, ЕИК 125549399 

 (име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице) 

 

обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Мильо войвода“ № 18. 

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице) 

 

Пълен пощенски адрес: обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. 

„Мильо войвода“ № 18. 

Телефон: 034/44 19 36  

Факс: 034/44 18 46  

ел. поща (е-mail): plasttrade@abv.bg 

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител: Звезделин Байлов и 

Марин Бончев – управители, с начин на представляване: заедно и поотделно. 

Лице за контакти: Звезделин Байлов 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че ПЛАСТТРЕЙД ЕООД има следното инвестиционно 

предложение: обособяване на нова площадка (Площадка № 3) за временно съхраняване 

и рециклиране на пластмасови отпадъци с местонахождение: обл. Пазарджик, община 

Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Мильо войвода“ № 18, Индустриална зона, 

поземлен имот с идентификатор 55155.508.405, УПИ № XIX-405, в кв. 18 по плана на 

гр. Пазарджик с площ 330 кв.м. от общата площ на имота 2 958 кв.м.. 

Инвестиционното предложение предвижда преместване на съществуващото 

съоръжение за рециклиране на пластмасови отпадъци - екструдер от Площадка № 2, с 

местонахождение: обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. 

„Мильо войвода“ № 18, на югозападната част на поземлен имот с идентификатор 

55155.508.407, УПИ № I-407 с площ 700 кв.м. на Площадка № 3, с местонахождение: 



обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Мильо войвода“ № 18, 

Индустриална зона, поземлен имот с идентификатор 55155.508.405, УПИ № XIX-405, в 

кв. 18 по плана на гр. Пазарджик с площ 330 кв.м. от общата площ на имота 2 958 

кв.м.. 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново 

инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената 

дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) 

Инвестиционното предложение предвижда на посочената площадка (Площадка № 3) да 

се извършва временно съхранение на предварително третирани пластмасови неопасни 

отпадъци (мленки) до влагането им в съоръжението за рециклиране на пластмасови 

отпадъци - екструдер. Очакваните годишни количества на временно съхранени и 

рециклирани отпадъци са както следва: 

 19 12 04 – пластмаса и каучук – 28 000 т/год. 

Увеличаването на рециклираните количества отпадъци от пластмаси на Площадка № 3 

е свързано със запълване на капацитета на екструдерната линия (капацитета на 

съоръжението е 28 000 т/год., а в решение № 07- ДО – 342 – 04 от 25.03.2020г. са 

вписани 15 000 тона/год.).   

На Площадка № 3 не се предвижда монтиране на съоръжения за предварително 

третиране на отпадъци. 

Площадката, предмет на инвестиционното предложение отговаря на нормативните 

изисквания.  

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост 

от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. 

ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа 

инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени 

изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

На площадката с местонахождение: обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр. 

Пазарджик 4400, ул. „Мильо войвода“ № 18, Индустриална зона, поземлен имот с 

идентификатор 55155.508.405, УПИ № XIX-405, в кв. 18 по плана на гр. 

Пазарджик с площ 330 кв.м. от общата площ на имота 2 958 кв.м. (Площадка № 3) 

ще се съхраняват временно и рециклират до 28 000 т/год. предварително третирани 

пластмасови неопасни отпадъци (мленки). Не се предвижда да се монтират 

съоръжения за предварително третиране на отпадъци.  На площадката ще се извършват 

и товаро-разтоварни дейности с мотокар, като отпадъците ще се съхраняват временно 

до влагането им в съоръжението за рециклиране на пластмасови отпадъци – екструдер.  

 



Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - 

R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им – код R13 

 

Приетите за третиране отпадъци ще са предварително третирани (във вид на мленки). 

 

Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като 

разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична 

трансформация – код R3 

 

Екструдера представлява термонагреваем шнек, който загрява пластмасата 

(постъпваща във вид на мленки) до температура 200 оС. Получената стопилка излиза 

под формата на спагети през формообразуваща глава, които се нарязват в гранулатори 

и се получава готовия продукт - пластмасов гранулат. 

Капацитетът на екструдера е 11тона/час (28 000 тона/год.).  

 

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда увеличаване на 

рециклираните количества отпадъци от пластмаси до запълване на капацитета на 

монтирания екструдер (28 000 тона/год.). 

 

На площадката с местонахождение: обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр. 

Пазарджик 4400, ул. „Мильо войвода“ № 18, на югозападната част на поземлен 

имот с идентификатор 55155.508.407, УПИ № I-407 с площ 700 кв.м. (Площадка № 

2) ще се извършват следните дейности: 

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - 

R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им – код R13 

 

Приетите за третиране отпадъци са балирани или опаковани в т.н. “big bags“ (гъвкави 

контейнери от полипропилен. 

 

Дейности по предварително третиране R12 - сортиране, смилане или балиране на 

отпадъци от пластмаси: 

 

Сортиране  

Извършва се в ръчно на лентов транспортьор до дробилката, без специализирана 

сортировъчна инсталация. 

 

Смилане  

- Мелница за пластмаса S520/1350; 

- Мелница за пластмаса М800/1200; 

В двете съоръжения се извършва раздробяване и смилане на пластмасовите отпадъци 

преди последващо измиване. 

Годишния капацитет на монтираните мелници за третиране на неопасни пластмасови 

отпадъци е 2500 кг/час. 

 

 

Измиване (пране) и центрофугиране 

Измиването се извършва във вана за флотация. При измиването не се използват 

химически вещества, а само вода. Центрофугирането се извършва в центрофуга. 

Отпадъчните води се третират в утаители, заедно с отпадъчните води от площадката на 

„ПМБ Индъстрис“ ООД и след това постъпват в градската канализация, въз основа на 

сключен договор. 



Капацитетът е 2500 кг/час. 

 

Предварително съхраняване на отпадъци  

Смлените, измити и центрофугирани отпадъци се съхраняват в полипропиленови 

торби от 25 до 30 кг или т.н. “big bags“ (гъвкави контейнери от полипропилен. 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 

обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от 

издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; 

орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на 

специален закон: 

Не  

4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват 

засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни 

проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или 

засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи 

на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, 

очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща 

пътна инфраструктура) 

Инвестиционно предложение предвижда обособяване на нова площадка (Площадка № 

3) за временно съхраняване и рециклиране на пластмасови отпадъци с 

местонахождение: обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. 

„Мильо войвода“ № 18, Индустриална зона, поземлен имот с идентификатор 

55155.508.405, УПИ № XIX-405, в кв. 18 по плана на гр. Пазарджик с площ 330 кв.м. от 

общата площ на имота 2 958 кв.м., както и увеличаване на рециклираните количества 

отпадъци от пластмаси до запълване на капацитета на монтирания екструдер. 

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с промяна на 

съществуваща или изграждане на нова пътна инфраструктура. 

Терените, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на 

защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на 

защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.  

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез 

обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, 

и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или 

необходимост от изграждане на нови) 

Не се предвижда използването на природни ресурси. 



6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни 

и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

Не  

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

Не  

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране: 

Дейността се свежда до временно съхраняване на приетите предварително третирани 

неопасни пластмасови отпадъци и влагането им в съоръжението за рециклиране  – 

екструдер, като не се предвижда генериране на други отпадъци.  

9. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 

промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна 

станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна 

система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) 

Отпадъчните води се третират в утаители, заедно с отпадъчните води от площадката на 

„ПМБ Индъстрис“ ООД и след това постъпват в градската канализация, въз основа на 

сключен договор. 

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на 

опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно 

приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване 

на последствията от тях) 

Не  

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, 

по реда на глава шеста ЗООС.  

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да 

се извършва преценка. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 

ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в 

приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или 

програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 



Прилагам: 

1. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или 

административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 

инвестиционно предложение. 

2. Други документи по преценка на уведомителя: 

2.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното 

предложение; 

2.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб. 

3.  Електронен носител – 1 бр.  

4.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в 

електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

5.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната 

услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

6.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез 

лицензиран пощенски оператор. 

 

Дата: ........................................................      Уведомител:……………………….   

                                                                                                    (подпис) 

 


