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

 

от „ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД 

Седалище: гр. Пазарджик, бул./ул. „Найчо Цанов“ № 11 
 
Пълен пощенски адрес: Област Пазарджик, Община Пазарджик, гр. Пазарджик,  

бул./ул. „Найчо Цанов“ № 11 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):  

Управител на фирмата възложител: Александър Коцев 

Лице за контакти: Александър Коцев, тел.:  

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че „ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД  

има следното инвестиционно предложение:  

Изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за 
рециклиране на отпадъчни тонер касети 



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 (ИП) се отнася за „Изграждане и въвеждане в 
експлоатация на инсталация за рециклиране на отпадъчни тонер касети“ в 
производствена сграда с идентификатор 55155.508.537.1 по КККР на гр. Пазарджик, 
находящо се в поземлен имот № 55155.508.537 по плана на гр. Пазарджик. Съгласно 
подробния устройствен план на имота същия е отреден за промишлена дейност. 
„ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД има правата на възложител за ИП съгласно предварителни 
договори за наем от 05.03.2021 г.  

Приложение № 1 – Предварителен договор за отдаване под наем от 05.03.2021;  

Приложение № 2 - Предварителен договор за отдаване под наем от 05.03.2021; 

Приложение № 3 – Скица на имот 55155.508.537; 

Приложение № 4 - Скица на сграда с идентификатор 55155.508.537.1. 

Инвестиционното предложение е ново по смисъла на т. 31г, буква а) от § 1 на ДР на 
Закон за опазване на околната среда (ЗООС). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква б) съгласно 
приложение № 2 към ЗООС. 

Планираните дейности включват извършване на следните дейности по 
оползотворяване съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните 
разпоредби на Закон за управление на отпадъците: 

- R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 
11 (предварителни дейности преди оползотворяването, включително 
предварителна обработка, като, inter alia, разглобяване, сортиране, трошене, 
уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане, 
разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите 
с кодове R1 - R11); 

- 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) (Временно съхраняване означава 
предварително съхраняване по смисъла на § 1, т. 27 от допълнителните 
разпоредби). 

 



Предвижда се оползотворяване на следните видове отпадъци: 

 

Общото количество отпадъци, което ще може да бъде третирано в инсталацията 
е до 9,1 тона на ден, или 3000 тона на година. 

На площадката има всички необходими условия за извършване на дейността, 
без да се допуска замърсяване на околната среда и увреждане здравето на хората. 
Отпадъците ще бъдат третирани в предварително изградено съоръжение. Доставчиците 
ще бъдат фирми от цялата страна и извън нея. При приемане ще се измерва 
количеството на отпадъците и ще се извършва визуална проверка качеството на 
отпадъка. 

Вътрешната площадка за престой на колите ще бъде оборудвана с мотокар за  
извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците. Площадката за 
приемане на отпадъците ще бъде снабдена с кантар. Тя също е бетонирана и включена 
в общата ограда на имота.  

Отпадъците ще се складират разделено. В сградата на закрито ще има 
обособени места за събиране и временно съхраняване на различните видове отпадъци. 

Всички отпадъци ще се предават за последващо третиране, оползотворяване 
и/или обезвреждане на фирми, притежаващи разрешителни документи за извършване 
на дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

Товаро-разтоварните дейности се изпълняват при стриктно спазване на 
правилата за охрана на труда и плана за ликвидиране на аварии, възникнали по време 
на събиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци.   

Площадката ще се охранява от денонощна охрана и видеонаблюдение. 
 

Вид на отпадъка  

Код Наименование 

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

16 02 14 излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 
02 09 до 16 02 13 

16 02 15* опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване 

16 02 16 компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от 
посочените в 16 02 15 

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); 

20 01 36 излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от 
упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 



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: 

2.1. Описание на основните процеси 

Събиране на отпадъците 

Всички отпадъци ще се доставят с транспорт на фирмата доставчик или чрез 
превозвач, притежаващ регистрационен документ по чл. 78, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците. 

Доставчици на отпадъци могат да бъдат юридически лица от цялата страна, които 
притежават разрешение по чл. 35, ал. 1 за извършване на дейности по третиране на 
отпадъци, както и лица, имащи право да притежават отпадъци съгласно по чл. 35, ал. 2, 
т. 1, и физически лица при изпълнение изискванията на чл. 39 от ЗУО. 

Площадката за събиране на отпадъците ще бъде снабдена с ограда по цялата си 
дължина и широчина. 

Ще бъдат поставени ясни надписи за предназначението на площадката, вида на 
отпадъците, които се съхраняват на нея, фирмата, която я експлоатира и работното 
време. Обособената вътрешна площадка за престой на колите ще се обслужва от 
мотокар за  извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците. 

Приемането на отпадъците за временно съхраняване ще се извършва по предварително 
направена и приета заявка уточнена между оператора на площадката и притежателя на 
отпадъците.   

При приемането ще се извършва проверка на придружаващата отпадъците 
документация, визуална проверка на отпадъците с оглед установяване на 
съответствието с представената документация и измерване на количеството на 
приеманите отпадъци. 

Приемане на отпадъци 

Приемането на отпадъците ще се извършва по предварително направена и приета 
заявка, уточнена между оператора на площадката и притежателя на отпадъците. Ще се 
води отчетност съгласно Наредба № 1 от 4 юни 2014г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри. 

При приемането ще се извършва проверка на придружаващата отпадъците 
документация, визуална проверка на отпадъците с оглед установяване на 
съответствието с представената документация и измерване на количеството на 
приеманите отпадъци. 



Временно съхраняване на отпадъци 

Местата и вместимостите за временно съхраняване на различните по вид отпадъци ще 
са закрити, обозначени и разположени на достатъчно големи разстояния едни от други. 

Товаро-разтоварните дейности ще се изпълняват при стриктно спазване на 
технологичните инструкции, правилата за охрана на труда и плана за ликвидиране на 
аварии, възникнали по време на събиране и временно съхраняван на отпадъците.   

Временното съхраняване на отпадъците ще се осъществява на палети  в съответния 
сектор от склада с бетонна настилка, с оглед безопасното им съхраняване и защита на 
околната среда от замърсяване.  

Площадката ще е бетонирана и включена в общата ограда на площадката. След 
измерване количеството на отпадъците колите ще преминават на площадката за 
престой, където ще се извършват разтоварните дейности. Площадката за престой на 
колите ще е разположена в непосредствена близост до склада за временно съхранение. 
В склада за временно съхранение на отпадъците ще има пожарогасители. 

Съхраняване на отпадъчни тонер касети 

Участъкът от площадката, обособен за съхраняване на отпадъчни тонер касети ще бъде 
покрит с непропускливо покритие, а съхраняването на отпадъчните тонер касети ще се 
извършва в затворени контейнери, когато е необходимо. 

Отпадъчните тонер касети ще се съхраняват по начин, който гарантира оптимални 
условия за подготовката за рециклирането и оползотворяването им, както и улавянето 
на опасните вещества. 

Площадката ще е оборудвана с везна за измерване теглото на приеманото и 
предаваното количество отпадъци. 

Предварително третиране на отпадъци 

Предвижда се на площадката да се извършва сортиране на получените отпадъци, което 
да улесни тяхното последващо рециклиране.  

Отпадъчни тонер касети 

Събраните тонер касети от принтери се съхраняват в определения за това участък на 
площадката.  
Тонер касетата съдържа пластмаса, желязо, алуминий, мед, мек материал и тонер. 
Рециклирането на отпадъчния тонер означава да се раздели на съставни части, като се 
отделят метали, ценни метали, органични материали и тонер,  чрез механични и 
физични методи, за да се намали замърсяването на околната среда. 
Основното оборудване ще бъде както следва: 
1 Първа конвейерна лента 
2 Първи шредер 
3 Втора конвейерна лента 



4 Втори шредер 
5 Трети затворен конвейр 
6 Система за премахване на желязо 
7 Eddy-current сортираща система 
8 Прахоуловител 
9 Въздушен компресор 
10 Оперативен кабинет 
Чрез първата транспортна лента отпадъкът се подава към първата степен на шредиране 
на отпадъчния материал. След разкомплектоването на отпадъка в първата степен на 
шредиране, големината на частиците на изход ще бъде 30 ÷ 80 mm. 
Втората транспортна лента подава излизащия от първата степен на шредиране 
материал към втория шредер. Третираният материал на изход от него е с големина на 
частиците 20 ÷ 50 mm. От там, вече в затворен конвейр, с цел предотвратяване на 
замърсяването в работната среда, шредираният материал се отвежда към сортираща 
система, в която материалът се разделя на желязо, алуминий и пластмаса. Остатъчният 
тонер се отделя с помощта на прахоуловителя, който е свързан чрез тръбопроводна 
система към всички съоръжения, от работата на които би могло да се отдели 
прахообразен материал. Системата работи при условия на засмукване. Всичкият 
прахообразен отпадък се улавя в колектора за прах, след което се предава на 
специализирани фирми за по-нататъшна преработка.  
Цялата система е напълно автоматизирана и се управлява с PLC управление за всяка 
част от инсталацията. PLC управлението дава възможност и за ръчно управление. 
 
2.2. Капацитет 

Капацитетът на съхранение на опасни отпадъци на площадката е под 50 тона 
едновременно. 

Максималното количество отпадъчни тонер касети, което може да бъде третирано на 
площадката е 3 000 тона/годишно. 

2.3. Обща използвана площ: 1651 m2. 

2.4. 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.) 

Не е необходимо израждане на нова техническа инфраструктура. 

2.5. Предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, 
ползване на взрив 

Не се предвижда извършване на изкопни работи и ползване на взрив. 

 



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: 

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в недвижим имот 55155.508.537 в 
гр. Пазарджик, общ. Пазарджик. Съгласно подробния устройствен план на имота 
същия е отреден за промишлена дейност (Приложение № 3 - Скица на имот 
55155.508.537). 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна в други 
съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. 

Приложение № 1 – Предварителен договор за отдаване под наем от 05.03.2021;  

Приложение № 2 - Предварителен договор за отдаване под наем от 05.03.2021; 

Приложение № 3 – Скица на имот 55155.508.537; 

Приложение № 4 - Скица на сграда с идентификатор 55155.508.537.1. 

Дейността на съседните на терена парцели няма да бъде засегната от реализирането на 
инвестиционното предложение. 

За извършване на посочените дейности е необходимо разрешение за извършване на 
дейности по третиране на отпадъци, издадено по реда на глава пета, раздел I на Закона 
за управление на отпадъците от РИОСВ – Пазарджик. 

 

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) 

Териториалният обхват на ИП е общински. Реализацията на ИП обхваща единствено 
имот 55155.508.537. 

Не се засягат елементи на Националната екологична мрежа. Реализацията на ИП няма 
да доведе до засягане на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии и защитени зони, съгласно 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 водовземане или ползване 
на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи 
съоръжения или необходимост от изграждане на нови) 

По време на строителството и експлоатацията се предвижда осигуряване на  вода за 
питейни цели чрез общественото водоснабдяване. Не се очаква консумация на вода за 
цели различни от питейно-битови. 

 

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: 

По време на извършване на дейностите по събиране, съхраняване и третиране на 
отпадъци на територията на площадката не се очаква да бъдат емитирани приоритетни 
и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с вода. 

 

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

По време на извършване на дейностите по събиране, съхраняване и третиране на 
отпадъци на територията на площадката не се очакват емисии на вредни вещества във 
въздуха. 



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

Преди стартиране на инсталацията за предварително третиране на НУБА ще се 
извърши класификация на генериращите се отпадъци в съответствие с разпоредбите на 
Наредба № 2 за класификация на отпадъците. 

 

№ Вид на отпадъка  

Код Наименование 

1 2 

1.  19 10 02 отпадъци от цветни метали 

2.  19 12 02 черни метали 

3.  19 12 03 цветни метали 

4.  19 12 04 пластмаса и каучук 

5.  08 03 18 отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17 

 
Отпадъците, които ще се приемат с цел извършване на дейности с кодове R 12 и 

R13 на площадката, са: 

№ Вид на отпадъка  Количест
во 

(тон/год.) 
Код Наименование 

1 2 4 

2. 16 02 13* излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни 
компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 
16 02 09 до 16 02 12 

500 

3. 16 02 14 излязло от употреба оборудване, различно от 
упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 

500 

4. 16 02 15* опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба 
оборудване 

500 

5. 16 02 16 компоненти, отстранени от излязло от употреба 
оборудване, различни от посочените в 16 02 15 

500 

6. 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); 

500 

7. 20 01 36 излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 
21, 20 01 23 и 20 01 35 

500 

 



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.) 

Не се очаква генериране на отпадъчни води от Инсталацията за рециклиране на 
отпадъчни тонер касети. 

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 се очаква наличие на опасни химични вещества на площадката по време на 
извършване на дейностите по събиране, съхранение и третиране на отпадъци.  

 

 

 

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. – 
Приложение № 5 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или 
административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 
инвестиционно предложение. 

Приложение № 1 – Предварителен договор за отдаване под наем от 05.03.2021;  

Приложение № 2 - Предварителен договор за отдаване под наем от 05.03.2021; 

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 . 

Приложение № 3 – Скица на имот 55155.508.537; 

Приложение № 4 - Скица на сграда с идентификатор 55155.508.537.1. 

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) 


