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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 намерение 

 

 

 

От    ДИМИТЪР НИКОЛОВ – УПРАВИТЕЛ 

НА  „ДИАМАНТ МЕТЪЛС – 74”ЕООД,  с. Говедаре , пощ. код 4453, 

ул. „Двадесет и осма” № 47, тел.  

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо 

лице/ 

Област Пазарджик, община Пазарджик, с. Говедаре,  ЕИК 200089809 

/ седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/ 

 

Пълен пощенски адрес:    4453, с. Говедаре, община Пазарджик, 

ул. „Двадесет и осма” № 47 

 

Телефон, факс и е-mail: . тел. didmant-metals-74eood@dbv.bg..................... 

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител........................ 

Димитър Николов -  управител 

Лице за контакти:     Димитър Николов, тел.  

 

  Уважаеми г-н Директор, 

 

 Уведомяваме Ви, че  „ДИАМАНТ МЕТЪЛС – 74”ЕООД,  с. Говедаре   

има  

 

следното инвестиционно предложение: 

 

„Извършване на нови дейности по третиране на отпадъци на съществуваща  

ллощадка за дейности с отпадъци в землището на с. Говедаре, местност „Горни 

лозя”, с местонахождение: Област Пазарджик,  община Пазарджик, с. Говедаре, 

ЕКАТТЕ 15271, землище на с. Говедаре, местност „Горни лозя”, ПИ № 000028, 

УПИ ІІ-28 с площ 2,939 дка 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

mailto:didmant-metals-74eood@dbv.bg
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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 е за извършване на нови дейности по 

предварително третиране на неопасни отпадъци, които вече са разрешени за 

събиране и съхраняване на площадка № 1 с местонахождение:  

            Област Пазарджик,  община Пазарджик, с. Говедаре, ЕКАТТЕ 15271, 

землище на с. Говедаре, местност „Горни лозя”, ПИ № 000028, УПИ ІІ-28 с площ 

2,939 дка.  

           За нея има издадено разрешение за идвършване на дейности по третиране 

на отпадъци № 07 – ДО – 307- 02/ 04.05.2017 г.  на директора на н РИОСВ – 

Пазарджик.  

             Предвижда се извършване на следните дейности по предварително 
третиране на разрешени за събиране и съхраняване на действаща площадка 
отпадъци:  

- Разглобяване на ИУЕЕО, което не притежа опасни свойства/ не съдържа 
опасни компоненти; 

- Разделяне/ белене и нарязване на кабели от ИУЕЕО, от ИУМПС и др. 
кабели. 
 

              За осъществяването на новите дейности по предварително третиране на 

неопасни отпадъци ще се използват наличните сгради, инфраструктура, настилки 

и съоръжения.               
             Площадката е оградена, с обособена входно – изходна зона, кантар и 

офис.   Работната зона е с непропусклива бетонова настилка, снабдена с навеси с 

оглед непроникване на дъждовни води. Изградено е и се поддържа локално 

пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител. Наличната инфраструктура е 

в отлично състояние и достатъчна за покриване на минималните технически 

изисквания за осъществяване на  дейността, предвидена с инвестиционното 

предложение.  

             Осигурено е електроснабдяване, което става чрез съществуващата 

електроразпределителна мрежа на територията на община Пазарджик.             

             Обектът е водоснабден с питейна вода от водопроводната мрежа на 

община Пазарджик. Не се предвижда изграждане на сондажи за черпене на 

подземни води. Вода за производствени нужди няма да се използва. Не се 

предвижда заустване във водоприемник. 

           Не се налага строителство, реконструкция или разширение на пътната и 

ВиК мрежи, електроснабдяването и др. Методите на третиране и изпозваните 

мощности са такива, че не се налага разширение и подсилване на 

електроснабдяването. 

            Не се очаква образуване и отделяне на отпадъчни газови емисии и 

неприятни миризми.  
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            От дейността ще се образуват неопасни отпадъци, които ще се 

класифицират по реда на Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците.                       

             Не се предвижда извършване на изкопни работи, както и използване на 

взривни материали и извършване на взривни работи. 

  

 

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. 

 

          Инвестиционното предложение обхваща следните дейности, отпадъци с 

код и наименование и годишен капацитет: 

 

№ Вид на отпадъка  Дейности, 
кодове  

 

Количест
во 

(тон/год.) 
Код Наименование 

1 2 3 4 

1 

16 02 14   

Излязло от употреба 

оборудване, различно 

от упоменатото в кодове 

от 16 02 09 до 16 02 13 

 

 R12  – размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 ( предварително 

третиране - разглобяване)  

100 

2 

16 02 16  

Компоненти, отстранени 

от излязло от употреба 

оборудване, различни 

от упоменатите в код  

16 02 15 

 

R12  – размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 ( предварително 

третиране – рязане, разделяне) 

100 

3  
17 04 11      

Кабели, различни от 
упоменатите в 17 04 10 
 

R12  – размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 - R11 ( предварително 
третиране – рязане, разделяне) 
 

200 

4 

20 01 36 

Излязло от употреба 

електронно и 

електрическо 

оборудване, различно 

от упоменатото в  

20 01 21,  20 01 23 и 20 

01 35 

 

R12  – размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 ( предварително 

третиране - разглобяване) 

5 

 

 

 

 

 

          Технология за разглобяване на ИУЕЕО 
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          Операциите по разглобяване ще стават ръчно и ще се извършват по начин, 

предотвратяващ увреждане на отделените компоненти от ИУЕЕО. Ще се 

извършва на обособено място, под навес и с непропусклива повърхност.  Тази 

зона вече е устроена във връзка с изискванията за събиране и съхраняване на 

ИУЕЕО, което е предмет на издаденото разрешение по чл.35 от ЗУО. 

 

        Ще се монтират две машина за разделяне/ белене на кабели и нарязването 

им на определен размер: 

 

          -  Меден гранулатор. Това е машина за    преработка на всякакви видове 

стандартни кабели и проводници, включително автомобилни, силови, 

комуникационни, кабели от електрическо и електронно оборудване, както и на 

некласифицирани кабели, които не могат да бъдат обработени в машини за 

предварително сваляне (обелване) на изолацията. Пълният процес на 

обработване / рециклиране става в затворена конструкция, за да се избегне 

замърсяването на атмосферния въздух и шума в околната среда. Извършва се 

дезинтегриране, пулверизация и електростатична сепарация под високо налягане, 

при което металът и изолацията (пластмаса, каучук и т. н.) биват напълно 

отделени помежду си. Прилага се вибрационно пресяване и вибрационна 

сепарация с оглед максимално пълноценно последващо оползотворяване на 

двата компонента и постигане на оптимална икономическа и екологична 

ефективност без отделяне на прахово и вторично замърсяване. Важен елемент е 

системата за обезпрашаване, която намалява вредното влияние на праха върху 

околната среда, рисковете за здравето на персонала и замърсяването на 

атмосферата, която в избрания модел се състои от електростатични  филтърни 

платна за обезпрашаване. Обработват се кабели с напречно сечение от 0,1 до 30 

мм в диаметър. Капацитетът на машината е  200-300 кг/час.       

Принцип на работа на машината за рециклиране на скрап от меден кабел:  

Суровина (скрап медна тел) - Раздробяване - Събиране на прах - Разделяне  

         Базира се на работата на  електростатични сепаратори със сух процес, 
които разделят двата основни компонента на суровината чрез сух процес. Преди 
прилагането на електростатична сепарация традиционно кабелите се обработват 
до отделянето на проводника от изолацията. Следва фино нарязване на 
металните проводници, за да се наруши механичната връзка между метала и 
останалите парченца изолация. Двата материала се разделят един от друг 
посредством сепарация, като се цели сепарираният метал да е с максимална 
чистота. 

        Електростатичните сепаратори позволяват икономична и прецизна сепарация 
дори на най-фините частици метал от общото количество скрап. Те са базирани 
на разликата в електропроводимостта на метала и изолацията в изходната 
суровина. Металните частици се разреждат мигновено и падат от валяците в 
специални контейнери, монтирани под линията, докато пластмасовите частици, 
които се разреждат много по-бавно, остават полепнали по валяците. Те ги 
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отвеждат в друга секция на линията отделно от метала, като за постигане на 
оптимална чистота на сепарираните фракции се използват т. нар. сплитери. 

          Раздробяването е първата стъпка от цялостния процес на машината за 
гранулиране. Има 14 броя движещи се ножове вътре в трошачката и тя може да 
отреже малки парчета скрап от медни проводници до малки гранули с определен 
размер. Размерът се определя по задаване съобразно изискванията на клиентите 
за последващо оползотворяване. 

          Машината е осигурена със система за прах: Тя е затворен тип комбинирана 
система за събиране на прах, която не позволява отделяне на прахови частици в 
околната среда.  Това е важен елемент от линиите за рециклиране на ел. кабели  
за обезпрашаване, което намалява вредното влияние на праха върху околната 
среда, рисковете за здравето на персонала и замърсяването на атмосферата 

         - Машина за обелване на изолацията. В нея ще се обработват кабели с 
напречно сечение от 1,5 до 120 мм в диаметър. Извършва се оголване на кабела 
и разделяне на метала от пластмасата или каучука чрез механично белене. 
Капацитет на машината – 3 - 3,6 т/час.  Това е машина за предварителна 
обработка. Когато медните проводници са с големи размери и многопластови, е 
по-добре да се отдели ядрото и след това да се постави в гранулаторна машина. 
Има дробилка с двоен вал: Ако суровината е с голяма дължина, е полезно да се  
среже на по-малки парчета преди гранулиране. Към нея има и машина за 
наточване  на острието: След продължително време на работа, ножовете на 
машината за гранулиране се нуждаят от поддръжка, за да се получи добра 
рязкост.  

           За реализация на инвестиционното предложение не се налага 
строителство, реконструкция или разширение на пътната и ВиК мрежи, 
електроснабдяването и др. Методите на третиране и изпозваните мощности са 
такива, че не се налага разширение и подсилване на електроснабдяването. 

            Не се очаква образуване и отделяне на отпадъчни газови емисии и 

неприятни миризми.  

           На площадката е осигурено 24-часово видеонаблюдение, като записите се 

съхраняват в продължение на една година. Осигурена е денонощна охрана. 

 

           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: 
 

................. Реализацията на инвестиционното предложение не влиза в 

противоречие, недопустимост и  пряко въздействие с други одобрени и в сила 

устройствени планове, обекти и дейности. Съгласно действащите устройствени 

планове в община Пазарджик, включително Общия устройствен план / ОУП / на 

общината не противоречат на предлаганото инвестиционно предложение и 
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дейностите, които ще се извършват в урегулирани поземлени имоти в                         

с. Говедаре, община Пазарджик. 

                   Дружеството притежава документ за третиране на отпадъци на 

разглежданата площадката съгласно чл.35 от Закона за управление на 

отпадъците, издаден от РИОСВ – Пазарджик. Не се налага използването на 

допълнителни площи, извън разрешената площадка. 

................................................................................................................................................

... 
 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) 
 

                Област Пазарджик,  община Пазарджик, с. Говедаре, ЕКАТТЕ 15271, 

землище на с. Говедаре, местност „Горни лозя”, ПИ № 000028, УПИ ІІ-28 с площ 

2,939 дка.намиращ се в обособена производствено-складова зона с показатели за 

зона „Пп” – предимно производствена и са допустими за извършване на дейности 

с ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС, съгласно изискванията на чл.38, ал.1 от Закона за 

управление на отпадъците.  

               Имотът се обслужва от достатъчно широка улица и изградена 

инфраструктура на отбивката за с. Говедаре от първокласен път Пазарджик – 

Пловдив. Има изградени огради, входно-изходни зони и бетонова настилка. Има 

осигурено електроснабдяване, водоснабдяване, видеонаблюдение, офис и 

интернет. За пречистване на площадковите води е изградено и добре поддържано 

локално пречиствателно съоръжение - каломаслоуловител.  

 

              С реализацияна на инвестиционното предложение не се засягат 

елементи на Националната екологична мрежа .................................................. 

. 

           За площадката има издадено решение по чл.35 от ЗУО на директора на 

РИОСВ –Пазарджик. Същата  не попада  в границите на защитени зони от 

Националната екологична мрежа (НЕМ) „НАТУРА 2000” съгласно Закона за 

биологичното разнообразие и в границите на защитени територии по смисъла на 

чл. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ).        

         Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да 

доведат до: 

         - пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания 

на видове предмет на опазване на защитени зони в мрежата „Натура 2000“; 

         - няма да доведат до нарушаване целостта, структурата и функциите на 

защитени зони от мрежа „Натура 2000“; 
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         - няма да окажат отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони 

от „Натура 2000“. 

            ИП не засяга обекти, подлежащи на здравна защита. Същото не е свързано и 

не засяга територии за опазване на обектите на културното наследство. Дейностите, 

които ще се извършват в имотите, предмет на ИП нямат обхват, предполагащ 

трансгранично въздействие. 

 

          С новото ИП не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща 

пътна инфраструктура, т.к дейностите ще се извършват в границите на вече 

разрешена за дейност и с отпадъци площадка. 

 
       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 използване на природни ресурси по време на 

реализацията на инвестиционното предложение и по време на  експлоатацията на 

обекта. Не се налага ново строителство. Имотът е ограден и с реализирани 

връзки и инфраструктура. 

          Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди  от 

повърхностни води, и/или подземни води. 

 

       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: 
 
            Предвидените дейности не са свързани с формиране на вещества, които 

ще бъдат емитирани от дейността и е възможен контакт с води – повърхностни и/ 

или подземни. Отпадъците от третиране на кабели, предмет на инвестиционното 

предложение са неопасни и не се очакват вещества, емитирани от дейността с 

опасни свойства, които  могат да осъществят контакт с води. 

  

       7.  Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по 

замърсители: 

            Предвидените дейности не са свързани с формиране на отпадъчни газови 

емисии и неприятни миризми. Не се очаква образуване и отделяне на отпадъчни 

газови емисии и неприятни миризми. 

 

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

тяхното третиране.       

 

№ Отпадък Свойства 
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1 2 3 

1 Цветни метали неопасни 

2 Пластмаси неопасни 

3 Прахоуловителни филтри и филтърни платна неопасни 

4 Битови отпадъци неопасни 

. 

           Образуваните неопасни отпадъци ще се класифицират по реда на Наредба                        

№ 2/2014 г. за класификация на отпадъците. При новите дейности на третиране  се 

очаква образуване на неопасни отпадъци с код :  

-  19 12 03 – цветни метали; 

- 19 12 04 – пластмаса и каучук; 

- 15 02 03 – филтърни материали, незамърсени с опасни вещества и несъдаржащи 

такива 

          Предвижда се тези отпадъци да се съхраняват на мястото на образуване до 

предаването им за последващо транспортиране и третиране / оползотворяване. 

                            

            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.) 

           

            Предвидените дейности не са свързани с формиране на производствени 

отпадъчни води. Не се предвижда измиване или друго почистване на отпадъците, 

което да формира производствени отпадъчни води.  

             За пречистване на площадковите води се използва изградено и добре 

поддържано локално пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител. Не се 

налага  заустване във воден обект. 

 

            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) 

                  Предвидените дейности не са свързани с използване, формиране или 

съхраняване на опасни химични вещества. На площадката няма налични 

количества опасни химични вещества от предишна дейност, както и такива, които 

ще се използват за реализацията и при експлоатациията на новото 

инвестиционно предложение. 
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           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, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на 

интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за 

масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 

95, ал. 1 от ЗООС. 

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

административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 

инвестиционно предложение. 

       3. Други документи по преценка на уведомителя: 

       3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното 

предложение; 

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

       4.  Електронен носител – 1 бр.  

       5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде 

издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна 

поща. 

       6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с 

предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

      7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде 

получено чрез лицензиран пощенски оператор. 

 

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

                                                                                                    (подпис) 


