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Приложение № 2 към чл. 6 от 

Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на 

въздействието върху околната 

среда 
  

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС 

 
 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. 

„МЕТАЛ ГРУП 2020” EOOД, ЕИК: 202056957, със седалище и адрес на управление:  

гр. София 1000, район Средец; ул. „6-ти септември“ № 33, ет. 1 

2. Пълен пощенски адрес. 

Адрес за кореспонденция: Област София (столица), община Столична, гр. София 1000, 

район Средец; ул. „6-ти септември“ № 33, ет. 1 

3. Телефон, факс и e-mail. 

Тел. 0887/ 735576, факс: 02/ 973 2700, e-mail: metalgroup2020@abv.bg 

4. Лице за контакти. 

Бисера Караджова 

 

II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

 

С настоящото инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране и 

третиране на отпадъци, с местонахождение гр. София, район Надежда, м. Складова зона 

Илиянци  -  Връбница,   ул. „ Петър Панайотов“ № 22  ,  част от      ПИ   с  идентификатор № 

68134.1374.759“, се предвижда обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране 

на оползотворими отпадъци (вторични суровини) – предимно ОЧЦМ, хартия и картон, пластмаса 

и стъкло, но също така на площадката ще се работи и с ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА.  

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 
оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

 

Във връзка със своята дейност, дружеството предвижда обосбяване на нова площадка 

намираща се в гр. София, район Надежда, която да бъде включена към Разрешение за дейности с 

отпадъци №12-ДО-1383-02 от 18.12.2018 г. 

mailto:metalgroup2020@abv.bg
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За реализацията на инвестиционното намерение ще се ползва поземлен имот в област София 

(столица), община Столична, гр. София, район Надежда, м. Складова зона Илиянци  -  Връбница,   

ул. „ Петър Панайотов “ № 22  ,  част от      ПИ   с  идентификатор № 68134.1374.759“ с открита 

площ от 4075 кв.м. с ж.п. коловоз, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, 

складов обект“ . Имота ще се ползва на база сключен договор с „ТРАНССТРОЙ-АВТОМАТИКА 

И МОНТАЖИ“ АД ОТ 01.11.2020 г.  

Инвестиционното предложение предвижда извършване на дейности по съхраняване и 

третиране на отпадъци от черни и цветни метали / ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни 

превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

/ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, хартия и картон, пластмаса и 

стъкло и др. оползотворими отпадъци. 

Площадката отговоря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО. 

Изграждането и ще бъде в съответствие с Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да 

отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 

81 от 17.09.2004 г. ), като на нея ще бъдат обособени следните функционални зони: 

1. зона за приемане и измерване на отпадъците с контролно-пропускателен пункт  

2. основна зона, върху която се осъществява основната дейност по третиране на 

отпадъците; 

3. спомагателна зона, върху която се осъществява подготовката  на 

отпадъците преди основната дейност по третирането, напр. сортиране;  

4. складова зона;               

5. обслужваща (административно-битова) зона. 

На площадката е положена непропусклива бетонова настилка и е оборудвана с автокантар и 

фургон с канцелария. Допълнително, площадката ще бъде приведена в съответствие с 

изискванията на  Приложение № 3 към чл. 7, т. 2 и чл. 21, ал. 1 и 2 на Наредбата за излезлите от 

употреба моторни превозни средства ( обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.) (НИУПМС) и 

Приложение № 9 към чл. 41, ал. 1 на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и 

електронно оборудване (обн., ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г.)  (НИУЕЕО) чрез изграждане на 

навеси, складове, съоръжения за улавяне на разливи и др.. Площадката е оградена с плътна 

метална ограда, същата е електроснабдена, водоснабдена и свързана с пътната и ж.п. мрежа (чрез 

съществуващ ж.п коловоз). 

Отпадъците, приемани на площадката ще се събират и съхраняват разделно, на определените 

за всеки вид отпадък места. Третирането на отпадъците – сортиране, рязане, уплътняване, 

разкомплектоване и др. ще се извършва основно ръчно, със съответните инструменти, като за 

уплътняването на отпадъците от хартия и пластмаса може да се използват мобилни прес-

контейнери.  

Характерът на инвестиционното предложение се отнася за изцяло нова дейност на 

площадката, в т.ч. е за ново инвестиционно предложение и попада в обхвата на Приложение №2, 

т. 11, буква „д“  на ЗООС 

Предвид местоположението на площадката – в непосредствена близост до ж.п. коловоз, се 

очаква основните количества отпадъци, с които ще се извършва дейност, да бъдат метали, 
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подготвяни за експорт с ж.п. транспорт.  

Предвижданите дейности са определени съгласно Закона за управление на отпадъците 

/ЗУО, обн. ДВ, бр. 53/13.07.2012 г./, както следва: 

- 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; 

- R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 /което 

може да включва предварителни дейности преди оползотворяването, разглобяване, сортиране, 

трошене, уплътняване, рязане, преопаковане, разделяне, прегрупиране преди подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R 1 - R 11/. 

 

Видовете отпадъци и индикативните количества, с които ще се извършва дейност са 

представени в следните таблици: 

• отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) 

Код Наименование Дейност* 
Количество** 

тона/годишно 

02 01 10      Метални 

отпадъци 
R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 /рязане/; 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им 

 

1000 

12 01 01      
 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от черни 

метали 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им 

5000 

12 01 02      
 

Прах и частици 

от черни метали 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им 

1000 

12 01 03      
 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

цветни метали 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им 

1000 

12 01 04      Прах и частици 

от цветни 

метали 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им 

1000 

16 01 17      Черни метали R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 /рязане, сортиране, балиране/ 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им 

5000 

16 01 18      Цветни метали R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 /рязане, сортиране, балиране/ 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им 

1000 

17 04 01      Мед, бронз, 

месинг 
R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 /рязане, сортиране, балиране, подготовка за 

1000 
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повторна употреба/ 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им 
17 04 02      Алуминий R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 /рязане, сортиране, балиране, подготовка за 

повторна употреба/ 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им 

1000 

17 04 03      Олово R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 /рязане, сортиране, балиране, подготовка за 

повторна употреба/ 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им 

 

17 04 04      Цинк R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 /рязане, сортиране, балиране, подготовка за 

повторна употреба/ 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им  

 

17 04 05      чугун и стомана R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 /рязане, сортиране, балиране, подготовка за 

повторна употреба/ 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им  

10 000 

17 04 06      Калай R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 /рязане, сортиране, балиране, подготовка за 

повторна употреба/ 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им 

1000 

17 04 07      Смеси от метали R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 /рязане, сортиране, балиране, подготовка за 

повторна употреба/ 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им  

1000 

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 /рязане, сортиране, балиране, подготовка за 

повторна употреба/ 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им  

 

1000 

19 10 01      Отпадъци от 

чугун и стомана 
R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 /рязане, сортиране, балиране/ 
5000 
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 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им  

 
19 10 02      
 

Отпадъци от 

цветни метали 
R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 /рязане, сортиране, балиране/ 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им  

 

1000 

19 12 02      Черни метали R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 /рязане, сортиране, балиране/; 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им  

 

100 000 

19 12 03      Цветни метали R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 /рязане, сортиране/; 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им 

5000 

20 01 40      Метали R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 /рязане, сортиране, балиране, подготовка за 

повторна употреба/ 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им  

5000 

* Дейност съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО 

** количествата са индикативни 

 

• други отпадъци 

Код Наименование Дейност* 
Количество** 

тона/годишно 

12 01 05   Стърготини, стружки и 

изрезки от пластмаси 
R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, уплътняване, 

балиране)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

1 000 

13 01 10* нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа 
 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

100 

13 01 13* други хидравлични масла  R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

100 

13 02 05* нехлорирани моторни и 

смазочни масла и масла за 

 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

100 
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зъбни предавки на 

минерална основа 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  
13 02 08* други моторни и смазочни 

масла и масла за зъбни 

предавки 

 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

100 

15 01 01 хартиени и картонени 

опаковки  
R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, балиране) 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

6 000 

15 01 02 пластмасови опаковки R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, балиране) 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

14 000 

15 01 03 опаковки от дървесни 

материали 
R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, трошене, 

разглабяне, подготовка за повторна употреба 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

5 000 

15 01 04 метални опаковки R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, балиране)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

50 000 

15 01 05 композитни/многослойни 

опаковки 
R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, балиране) 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

1 200 

15 01 06 смесени опаковки R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, балиране) 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

1 200 

15 01 07 стъклени опаковки R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (трошене) 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

20 000 

15 01 09 текстилни опаковки R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, балиране) 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

 

1 000 
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15 01 10* опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или замърсени с 

опасни вещества 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, почистване, 

обработка, уплътняване)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

 

1 000 

15 01 11* метални опаковки, 

съдържащи опасна твърда 

порьозна маса (например 

азбест), включително 

празни контейнери за 

флуиди под налягане 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, почистване, 

обработка, уплътняване)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

 

1 000 

15 02 02* абсорбенти, филтърни 

материали (включително 

маслени филтри, 

неупоменати другаде), 

кърпи за изтриване, 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, почистване, 

обработка, уплътняване)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

 

 

1 000 

15 02 03 абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, почистване, 

обработка, уплътняване)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

1 000 

16 01 03 излезли от употреба гуми R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, рязане, 

отсраняване на джантите) 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

3 000 

16 01 04* излезли от употреба 

превозни средства 
R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (разкомплектоване, рязане)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

5 000 

16 01 06 излезли от употреба 

превозни средства, които 

не съдържат течности или 

други опасни компоненти 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (разкомплектоване, рязане) 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

5 000 

16 01 07* маслени филтри R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, рязане, 

уплътняване, обработка)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

100 
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временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 
16 01 12 спирачни накладки, 

различни от упоменатите в 

16 01 11 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, рязане, 

уплътняване)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

 

100 

16 01 16 резервоари за втечнени 

газове 
R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, рязане, 

уплътняване)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

 

100 

16 01 19 пластмаси R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, балиране) 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

 

600 

16 01 22 компоненти, неупоменати 

другаде 
R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, рязане, 

уплътняване, подготовка за повторна употреба)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

1 000 

16 01 99 отпадъци, неупоменати 

другаде 
R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, уплътняване, 

балиране)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

1 000 

16 02 11* излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

флуорохлоровъглероди, 

флуорохлоровъглеводород

и (HCFС), 

флуорoвъглеводороди 

(HFC) 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, рязане, 

разглобяване, подготовка за повторна употреба)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

5 000 

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 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, рязане, 

разглобяване, подготовка за повторна употреба)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

1 000 

16 02 14 излязло от употреба 

оборудване, различно от 

упоменатото в кодове от 16 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (разглобяване, рязане, 

подготовка за повторна употреба)  

5 000 
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02 09 до 16 02 13 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 
16 02 15* опасни компоненти, 

отстранени от излязло от 

употреба оборудване 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, рязане, 

разглобяване, подготовка за повторна употреба)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

1 000 

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 (разглобяване, рязане, 

подготовка за повторна употреба)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

1 000 

16 06 01* оловни акумулаторни 

батерии 
R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

 

5 000 

16 06 02* Ni-Cd батерии R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

10 

16 06 04 алкални батерии (с 

изключение на 16 06 03) 
R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

100 

16 06 05 други батерии и 

акумулатори 
R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

100 

16 08 01 отработени катализатори, 

съдържащи злато, сребро, 

рений, родий, паладий, 

иридий или платина (с 

изключение на 16 08 07) 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, рязане, 

уплътняване)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

100 

16 08 03 отработени катализатори, 

съдържащи преходни 

метали или съединения на 

преходни метали, които не 

са упоменати другаде 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, рязане, 

уплътняване)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

100 

17 02 01 Дървесина R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 1 000 
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дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, трошене)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 
17 02 02 стъкло R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (трошене) 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

900 

17 02 03 пластмаса R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, балиране) 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

900 

17 02 04* стъкло, пластмаса и 

дървесина, съдържащи или 

замърсени с опасни 

вещества 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, почистване, 

трошене, уплътняване) 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

 

1 000 

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 /рязане, сортиране, 

балиране, подготовка за повторна употреба/ 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

1000 

19 12 01 хартия и картон R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, балиране)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

10 000 

19 12 04 пластмаса и каучук R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, балиране)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

10 000 

19 12 05 стъкло R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (трошене)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

10 000 

19 12 08 текстилни материали R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, балиране)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

1 000 
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на образуване до събирането им 

19 12 10 запалими отпадъци (RDF – 

модифицирани горива, 

получени от отпадъци) 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, уплътняване, 

балиране)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

 

1 000 

19 12 11* други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

съдържащи опасни 

вещества 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, уплътняване, 

балиране)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

 

1 000 

19 12 12 други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите в 

19 12 11 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, уплътняване, 

балиране)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

 

1 000 

20 01 01 хартия и картон R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, балиране)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

3 000 

20 01 02 стъкло R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (трошене)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

2 000 

20 01 10 облекла R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, балиране) 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

5 000 

20 01 11 текстилни материали R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, балиране)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

5 000 

20 01 21* луминесцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

1 000 

20 01 23* излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

флуорохлоровъглероди 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (разглобяване, рязане, 

подготовка за повторна употреба)  

10 000 
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R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 
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 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

100 

20 01 34 батерии и акумулатори, 

различни от упоменатите в 

20 01 33 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

100 

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 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (разглобяване, рязане, 

подготовка за повторна употреба)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

5 000 

20 01 36 излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 

20 01 23 и  20 01 35 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (разглобяване, рязане, 

подготовка за повторна употреба)  

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

20 000 

20 01 39 пластмаси R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 (сортиране, балиране) 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им  

2 000 

* Дейност съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО 

** количествата са индикативни 

 

 

 

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения; 

 

Площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО, с начин на трайно ползване – 

урбанизирана територия: За друг вид производствен, складов обект. 

За извършване на дейностите по настоящото инвестиционно намерение, се изисква подаване на 

заявление за изменение на разрешение за дейности по третиране на отпадъци по реда на Закона 

за управление на отпадъците. Възложителят възнамерява да подаде заявление за изменение и/или 

допълнение на действащото разрешение, като включи съответните дейности в него. Органът по 

одобряване на инвестиционното предложение е РИОСВ – София. 
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Дейността на съседните на терена парцели няма да бъде засегната от реализирането на 

инвестиционното предложение. Въздействието ще е локално в границите на площадката. 

 Съгласно  Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, се 

установиха няколко инвестиционни предложения със сходни дейности и характеристики: 

 

№ на досие 

Входящ 

номер Инвестиционно предложение Възложител 

СО-ОВОС-66-

2021 
6438 

Инвестиционно предложение за „Добавяне на 

дейности с нови отпадъци на действаща площадка за 

разкомплектоване на моторни превозни средства 

(ИУМПС)” в поземлен имот с идентификатор 

68134.503.1024, район „Надежда”, Столична община 

Автотрансснаб АД 

СО-ОВОС-84-

2017 
12662 

Инвестиционно предложение за „Въвеждане в 

експлоатация на машина за рециклирне на 

керамични неопасни отпадъци, мелница за смилане 

на пластмасови отпадъци и увеличаване на 

количествата на приеманите пластмасови отпадъци 

за сортиране и съхраняване”, в УПИ III, 

планостимачен план № 68134.1369.12, кв. Илиянци, 

складова база „Химснаб България” сграда № 34, 

район Надежда, Столична община 

"РЕТЕК" ООД 

СО-ОВОС-172-

2015 
26-00-3558 

"Разширяване на дейността по управление на 

отпадъците на площадка за сепариране на ТБО", с 

местоположение ; УПИ I - 993, IV-994, V-995, VI-

996, кв. 3, район "Надежда" 

"Еко Ресурс-Р" ООД 

СО-ОВОС-25-

2013 
26-00-10301 

Площадка за събиране и извършване на дейности с 

отпадъци от ЧЦМ и отпадъци от опаковки, събиране 

на ИУЕЕо и НУБА 

"Инвестрециклинг" 

АД 

 

От изброените ИП, на територията на гр. София, район Надежда, м. Складова зона 

Илиянци  -  Връбница,  са реализирани четири от изброените със сходен предмет на дейност 

(дейности с отпадъци), а именно: 

• За имот 68134.503.1024, разположен на около 2.7 км  - ИП за „Добавяне на дейности с 

нови отпадъци на действаща площадка за разкомплектоване на моторни превозни 

средства (ИУМПС)”, район „Надежда”, Столична община, действаща площадка, 

текуща процедура; 

• За имот 68134.1369.12, разположен на около 1.9 км – ИП „Въвеждане в експлоатация 

на машина за рециклирне на керамични неопасни отпадъци, мелница за смилане на 

пластмасови отпадъци и увеличаване на количествата на приеманите пластмасови 

отпадъци за сортиране и съхраняване”, кв. Илиянци, складова база „Химснаб 

България” сграда № 34, район Надежда, Столична община - Приключила с  

решение № СО-23-ПР/2018 

• За ИП „Площадка за събиране и извършване на дейности с отпадъци от ЧЦМ и 

отпадъци от опаковки, събиране на ИУЕЕО и НУБА“ на "Инвестрециклинг" АД, 

находяща се на около 0.5 км, на гара Илиянци - Приключила с решение № СО-25-

ПР/2013 
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• За ИП "Разширяване на дейността по управление на отпадъците на площадка за 

сепариране на ТБО", с местоположение; УПИ I - 993, IV-994, V-995, VI-996, кв. 3, 

район "Надежда" 

Цитираните инвестиционни предложения не са взаимосвързани с настоящото ИП и предвид 

малкия им брой, отстояние от площадката, обект на настоящото предложение и различния обхват 

на дейността, не се очаква кумулиране на отрицателни ефекти от производствени дейности в 

района. 

За извършване на дейностите – предмет на настоящото инвестиционно предложение 

дружеството ще проведе процедура по изменение на разрешението си за дейности с отпадъци  

№ 12-ДО-1383-02 от 18.12.2018 г. за добавяне на нова площадка, като компетентен орган за 

издаване на документа е РИОСВ-София. 

 

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

За осъществяване на инвестиционното предложение няма необходимост от нови, свързани 

с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности. Не се предвиждат дейности по 

строителство, както и използване на водни ресурси – ИП не се отнася до водовземане и ползване 

на води.  

Не се предвижда също използване на други природни ресурси и експлоатация на земните 

недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие.  

Ще се ползва съществуващата техническа инфраструктура – площадката е 

електроснабдена, водоснабдена и свързана с пътната и ж.п. мрежа. Не се предвиждат изкопни 

работи и ползване на взрив. Дейността няма да доведе до физически промени на района на  

м. Складова зона Илиянци-Връбница. 

 

 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; 

 

В резултат на реализиране на инвестиционното намерение, генерирането на отпадъци е в 

пряка зависимост от цялостната дейност, предвидена да се извършва на площадката, като по 

отношение на дейностите с отпадъци и генериране на други, се предвижда следното: 

В процеса на третиране на отпадъци от:  

• ОЧЦМ - се подлагат на предварителна обработка – сортиране, рязане, уплътняване, 

която се извършва на открито.  

• Отпадъците от хартия и картон, пластмаса, текстил, опаковки и други – при 

необходимост ще се извършва сортиране, уплътняване чрез прес-контейнер и/или 

балиране с помощта на мобилна преса. 

• ИУМПС и ИУЕЕО ще се третират в съответствие с изискванията на НИУПМС и 

НИУЕЕО. Третирането на отпадъци от ИУМПС и ИУЕЕО ще се ограничава до 

предварителни дейности преди оползотворяването (обезвреждането) - вкл. 

предварителна обработка, разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, рязане, 

преопаковане, разделяне, прегрупиране преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11, като  при тези операции ще се генерират отпадъци от черни и 

цветни метали, пластмаса, стъкло, както други видове отпадъци, получени от 
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разкомплектоване, включително неоползотворима фракция (описани по кодове и 

наименования в приложената по-долу таблица).  

 

Отпадъците, които могат да се образуват в резултат от дейностите по третиране на отпадъци 

се класифицират, както следва: 

ТАБЛИЦА 3 
№ Код Наименование 

 1 2 

1.  13 02 05 * нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа 

2.  13 02 08 * други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 

3.  13 05 02 * утайки от маслено-водни сепаратори 

4.  13 05 03 * утайки от маслоуловителни шахти (колектори) 

5.  13 05 06 * масло от маслено-водни сепаратори 

6.  13 07 01 * газьол, котелно и дизелово гориво 

7.  13 07 02 * бензин 

8.  15 02 02 * абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества 

9.  15 02 03 абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

10.  16 01 03 излезли от употреба гуми 

11.  16 01 07 * маслени филтри 

12.  16 01 08 * компоненти, съдържащи живак 

13.  16 01 10 * експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници) 

14.  16 01 11 * спирачни накладки, съдържащи азбест 

15.  16 01 12 спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 

16.  16 01 13 * спирачни течности 

17.  16 01 14 * антифризни течности, съдържащи опасни вещества 

18.  16 01 15 антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14 

19.  16 01 16 резервоари за втечнени газове 

20.  16 01 17 черни метали 

21.  16 01 18 цветни метали 

22.  16 01 19 пластмаси 

23.  16 01 20 стъкло 

24.  16 01 21 * опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 

01 14 

25.  16 01 22 компоненти, неупоменати другаде 

26.  16 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 

27.  16 02 15 * опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване 

28.  16 02 16 компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 

16 02 15 

29.  16 06 01 * оловни акумулаторни батерии 

30.  16 08 01 отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или 

платина (с изключение на 16 08 07) 

31.  16 08 03 отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните 

метали, неупоменати другаде 

32.  19 12 01 хартия и картон 

33.  19 12 02 черни метали 

34.  19 12 03 цветни метали 

35.  19 12 04 пластмаса и каучук 

36.  19 12 05 стъкло 
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37.  19 12 11* други отпадъци (включително смеси отматериали) от механично третиране на отпадъци, 

съдържащи опасни вещества 

38.  19 12 12 други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите в 19 12 11 

Забележка: Количествата зависят от приетите и третирани отпадъци на площадката. 

 

Генерираните отпадъци се предават за оползотворяване, рециклиране и/ или обезвреждане на 

лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по  

чл. 35 от ЗУО за съответните дейности и инсталации.  

Битовите отпадъци от жизнената дейност на персонала ще се предават в общинската система 

за събиране и транспортиране на отпадъци. За нуждите на персонала ще се използва или 

съществуващата на площадкататоалетна, или химическа такава, която периодично се обслужва 

от доставчика по договор за абонамент. 

За временното съхраняване на отработени масла и отпадъцчни нефтопродукти, както и за 

други опасни течни отпадъци ще се осигурят приемателни резервоари и/или съдове. Съдовете за 

събиране и временно съхраняване ще са изработени от материали, които няма да взаимодействат 

с отработените масла и отпадъцните нефтопродукти, няма да се допуска разливане и/или 

изтичане, ще са плътно затворени извън времето на извърпшване на манипулациите и ще са 

обозначени със съответните надписи с кода и вида на отпадъка. На площадка ще има достатъчно 

количество сорбент, който са се използва при евентуални разливи на течни отпадъци.  

Отпадъците от разкомплектоване, съдържащи и/ или замърсени с опасни вещества, ще се 

съхраняват отделно по вид, като няма да се допуска смесването им с неопасни отпадъци. Ще бъде 

осигурена възможност опасните отпадъци (вещества) да се отстраняват и съхраняват в 

специализирани съдове до предаването им за оползотворяване/ обезвреждане, на лица 

притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО. 

Водите от площадката ще бъдат отвеждани в каломаслоуловител, който периодично ще се 

почиства от лицензирана фирма. 

 

Образуваните от дейността на площадката отпадъци ще бъдат класифицирани съгласно 

изискванията на наредбата по чл. 3 от ЗУО, като съответните работни листове за класификация 

на отпадъците ще бъдат внесени за утвърждаване от Директора на РИОСВ – София. 

 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

Предвиденото от възложителя инвестиционно предложение не предполага замърсяване на 

почвите, водите и атмосферния въздух в района по време на експлоатацията.  

Площадката е бетонирана и ще бъде снабдена със система, която да улавя водата от почистването 

на площадката и ще я отвежда към каломаслоуловител, което ще предотврати попадането на 

каквито и да е замърсители в почвата и водата.  

Очакват се незначителни по своя дял неорганизирани прахови емисии, които ще се наблюдават 

по време на товаро-разтоварните дейности и движението на трансортните средства, обслужващи 

дейността на обекта.   

Териториалния обхват на въздействие на дейността предвидена в инвестиционнито предложение 

е само в рамките на обекта, степента на въздействие – незначителна, честота – ниска. 

Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на екслплоатация на обекта.  

От дейностите, които се очаква да се извършват на площадката, не се очаква замърсяване на 

околната среда и дискомфорт.  
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е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 

Технологичния принцип на  дейностите по сортиране и третиране на отпадъци от метали, 

хартия и пластмаса, на дейностите по разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО, както и 

естеството на оборудването, чрез което се извършват тези дейности, не предполагат риск от 

големи аварии по смисъла на Приложение № 5 от ЗООС.  

Дейностите по приемане, съхранение и предварително третиране на отпадъци от метали, 

хартия и пластмаса, ИУМПС и ИУЕЕО не е свързано с употреба на опасни химични вещества 

или съхранение на такива. Ще се съхраняват само отпадъците, описани по-горе, при спазване на 

ЗУО и подзаконовите документи към него. 

Експлоатацията на съоръженията, свързани с тези дейности не предполагат съхраняване и 

употреба на опасни вещества по приложение № 3 от ЗООС и не подлежи на класификация по   

чл. 103, ал. 1 от ЗООС. 

Събирането на отпадъци ще се извършва при условията на максимална сигурност и 

безопасност от квалифициран и редовно инструктиран персонал. 

 

В случй на непредвидена ситуация, в резултат на авария или произшествие, които могат да 

възникнат по времее на експлоатаията на обекта, ще се предприемат следните допустими от 

гледна точка на безопасността и практическата възможност мерки :  

1. При възникване на авария, работниците които се намират при мястото на 

аварията преприемат незабавни мерки, като :  

• изолират терена и уведомяват началника на базата и управителя; 

• информират съответните аварийни служби, като им се дава колкото може повече 

информация за инцидента или аварията;  

2. При възникване на пожар:  

• ограничава се възможностт за съпрокосновение с открит пламък, като гасенето му се 

извършва само с пожарогасители ; 

• да се избягват източниците на възпламеняване, в частност да не се пуши и да не се 

включват никакви електроуреди;  

• да се избягва вдишването на газ, дим, прах и изпарения; 

• предвид характера на съществуващото производство (доставени отпадъци, 

производствен процес и съхраняване на третирани отпадъци) на територията на 

площадката, както и в непосредствена близост до нея, е забранено паленето на огън. При 

възникването на пожар наплощадката ще се използва пясък и наличните пожарогасители. 

3. При разлив на опасни компоненти или опасни течности : 

• предриемат се действия за незабваното им почистване с подходящи средства  - 

абсорбенти /пясък, пръст, трици или парцали/ като събраните отпадъци се съхраняват в 

чували, контейнери или др. подходящи съдове; 

 

Няма риск от инциденти при правилното третиране и съхраняване на посочените 

отпадъци. 

 

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. 



18 

 

Естеството на дейността не поражда рискове за човешкото здраве поради липса на 

неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от 

допълнителните разпоредби на Закона за здравето, а именно: 

- води, предназначени за питейно-битови нужди, води, предназначени за къпане, минерални 

води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни 

нужди – площадката не е разположена в близост до източници на води, предназначени за 

питейно-битови нужди, за къпане или минерални води.  

- шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии – площадката не е 

разположена в близост до жилищни и обществени сгради и се намира в зона с индустриално 

предназначение. В допълнение, дейностите ще се извършват основно в закрити, шумоизолирани 

производствени сгради; 

- йонизиращи и/или нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените 

сгради – дейността не включва използване източници на йонизиращи и/или нейонизиращи 

лъчения 

- химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение – площадката 

не се намира в близост до обекти с обществено предназначение и дейността не включва химични 

фактори и биологични агенти 

- курортни ресурси – в промишлената зона район „Надежда“ – складова зона Илиянци-Връбница, 

където е разположена площадката, няма налични курортни ресурси, които да бъдат засегнати 

- въздух – процесът на приемане, съхраняване и предварително третиране на гореизброените 

видове отпадъци, не предвижда да се генерират емисии на вредни и опасни вещества в 

атмосферния въздух.  

 

Емисии в атмосферния въздух 

- В процеса на сортиране на отпадъци и разкомплектоване се предполага периодично, 

инцидентно увеличение на запрашаване, като за ликвидиране на предпоставките от подобен 

негативен ефект се предвижда на цялата площадка периодично оросяване с водоноска. 

- На площадката ще се извършва товарене на отпадъци на ж.п вагони, което периодично 

(инцидентно) би могло да доведе до замърсяване от автомобилен транспорт, който е евентуален 

източник на емисии и може да се идентифицира при доставка и износ на продукция от 

складовите площи.  

Основните замърсители, които ще се отделят от ДВГ във въздуха са CO, NOx, SO2, 

въглеводороди, прах (сажди). Очакваните приземни концентрации на замърсителите от ДВГ се 

установяват съгласно Методика за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от 

превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, утвърдена със Заповед 

№РД994/04.08.2003г. на МОСВ. При заложени максимални данни за 8 часов работен ден и до 50 

броя тежки камиони с ремарке,  резултатите за очаквани количества замърсители за един ден са:  

- Азотни оксиди (NOx) – 0.0000190 g/m.s  

- Летливи органични съединения (VOC) - 3.64E-06 g/m.s;  

- Въглероден диоксид – 0.0013983 g/m.s;  

- Прах /частици/ - 2.05E-06 g/m.s.  

Емисиите се разпространяват неорганизирано, по протежение на пътното платно (линеен 

източник). 

 

Горивни инсталации за производствени нужди, парни или водогрейни котли 

Не се предвижда използване на горивни инсталации за производствени нужди, парни или 

водогрейни котли. Съоръженията, ползвани за дейности по сортиране и разкомплектоване на 
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отпадъци, се захранват с кислород или чрез електроенергия от електроснабдителната мрежа. За 

дейностите не е необходима нито пара, нито гореща вода. 

 

Мерки за ограничаване на разпространението на миризми извън производствената 

площадка 

Дейностите по съхраняване и третиране на опасни отпадъци, които потенциално биха могли 

да са източник на неприятни миризми се извършват предимно на закрито, което не предполага да 

доведе до разпространението на неприятни миризми извън границите на площадката.  

 

Оценка на предполагаемото шумово въздействие върху околната среда и населените места 

в района на обекта 

 

Липсват данни за звуковите параметри на съоръженията (флекс, мотокар, ръчни инструменти 

и др. ), поради което оценка за шумовото въздействие дейностите на площадката може да се 

направи от данните за предвиденото, интензивност и честота и доколко възниква източник на 

шум на работното място. На площадката няма източници на шум, които да са с постоянен 

характер, поради което се счита, че потенциалните рискове от шум са работа с инструменти и 

товаро-разтоварните дейности с отпадъци. Предвид това, в тези случаи на възникване на шум, за 

работещите са налични и осигурени  лични предпазни средства за защита на слуха Наредба № 6 

от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на 

работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.  

 

Предвиждани хладилни/климатични инсталации 

За осъществяване на инвестиционното предложение не са необходими  хладилни или 

климатични инсталации, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове.  

В случай, че все пак възникне необходимост от закупуване на климатични инсталации, 

попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 517/2014, за тях ще бъдат изготвени и поддържани 

досиета, съгласно нормативните изисквания 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности 

по време на строителството. 

       Площадката – обект на настоящото инвестиционно предложение е разположена в  

гр. София: 

- Столична община, Район Надежда, м. Складова зона Илиянци-Връбница 

- поземлен имот – част от ПИ с идентификатор № 68134.1374.759 

-     географски координати – 42°44'42.56"С  23°18'20.73"И 
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Имотът е собственост на „Трансстрой – автоматика и монтажи“ АД и се използва от 

дружеството на основание сключен договор за наем.  

 

Общата площ на имота е  4075 кв.м. 

Не е необходима допълнителна площ за строителни дейности, тъй като няма да се извършват 

такива. 

 

3. 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. 

 

3.1 Описание на основните процеси 

 

• Приемане, измерване и окачествяване на отпадъците 

Приемането, измерването и окачествяването на отпадъците се извършва в приемната зона 

на площадката, която е оборудвана с автовезна до 60 т. На този етап отпадъците се разтоварват, 

разделят се отделните фракции (напр. черни метали, цветни метали, найлон, РЕТ бутилки и т.н.), 

които се измерват поотделно и се определят тяхното качество и цена. На базата на 

първоначалното разделяне, измерване и окачествяване се оформя съответната документация и 

отпадъците се насочват към съответните зони за съхранение и/или третиране, обособени на 

площадката. 

 

• Съхраняване на отпадъците (дейност, определена съгласно Закона за управление на 

отпадъците /ЗУО, обн. ДВ, бр. 53/2012 г./:  R 13 - Съхраняване на отпадъци до 
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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.) 

Отпадъците се съхраняват разделно в обособени зони на площадката, в съответствие с 

изискванията на чл. 39, ал. 5 и ал. 6 от ЗУО, като масово разпространените отпадъци се 

съхраняват при спазване на изискванията на наредбите по чл. 13 от ЗУО. Всички видове 

отпадъци, приемани от физически и юридически лица, както и образуваните от дейността на 

площадката се съхраняват в зависимост от техния произход, вид, състав и свойства - в затворени 

контейнери и/или поставени в закрит склад, и/или на открито  до последващото им третиране или 

до предаването им на фирми, притежаващи разрешения за тяхното последващо третиране - 

оползотворяване и/ или обезвреждане. 

 

• Третиране на отпадъците (дейност, определена съгласно Закона за управление на 

отпадъците /ЗУО, обн. ДВ, бр. 53/2012 г./:  R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11)  

Третирането на отпадъците може да включва предварителни дейности преди 

оползотворяването, вкл. предварителна обработка, разглобяване, сортиране, трошене, 

уплътняване, рязане, преопаковане, разделяне, прегрупиране преди подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 11. В настоящото инвестиционно предложение са предвидени 

основно дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия и картон, 

пластмасови отпадъци. 

На площадката са определени зони за третиране на приеманите ОЧЦМ, отделени от 

зоните за третиране на другите видове отпадъци. Приетите отпадъци от цветни метали след 

претегляне се съхраняват в опреденото складово помещение, а отпадъците от черни метали - на 

откритата площадка, като за определени видове са осигурени контейнери. ОЧЦМ се подлагат на 

предварителна обработка – сортиране, рязане, уплътняване която се извършва на открито. 

Нарязването се извършва с газкислородни резаци, а уплътняването – с помощта на 

специализиран автомобилен транспорт – камион влекач с „Мулти Лифт” система и кран. 

Отпадъците от хартия и картон, пластмаса, текстил, опаковки и други – при необходимост ще се 

извършва сортиране, уплътняване чрез прес-контейнер и/или балиране с помощта на мобилна 

преса. ИУМПС и ИУЕЕО ще се третират в съответствие с изискванията на НИУПМС и 

НИУЕЕО. Отпадъците, съдържащи или замърсени с опасни вещества ще се съхраняват отделно, 

като няма да се допуска смесването им с неопасни отпадъци. При възможност опасните вещества 

ще се отстраняват и съхраняват в специализирани съдове до предаването им за 

оползотворяване/обезвреждане, на лица притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО. 

 

Инвестиционното предложение не е свързано със съхраняване на опасни химични 

вещества (ОХВ). При работата с газ-кислородни резаци се използват малки количества кислород 

под налягане и пропан бутан, които се съхраняват съгласно правилата за противопожарна 

безопасност. 

Независимо от гореизложеното, предвид предоставената в ИП информация за третиране и 

съхранение на опасни отпадъци, които е възможно да съдържат ОХВ, следва да се предвидят 

възможности за предотвратяване на негативни последствия за ОС в няколко аспекта: 

3.2.1 Течните опасни отпадъци, описани подробно в Таблица 3, генерирани от 

разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО, следва да се съхраняват на закрито (или под навес), 

като всеки от тях (по вид и код), ще се съхранява в отделен метален съд с вместимост до 200 

литра и при максимално натрупване на количества от всеки вид отпадък до 200 литра и/ или 
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общото им количество е до 3 тона. Събраните количества ще се предават на фирми, 

осъществяващи дейности по третиране и транспортиране на опасни отпадъци, въз основа на 

сключени договори и съгласно действащите разрешителни за ДО, издадени по реда на чл. 35 от 

ЗУО. 

3.2.2. Опасни отпадъци (твърди), описани подробно в Таблица 3 – напр. части, съдържащи 

живак, оловни акумулатори и др. компоненти от разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО, ще се 

съхраняват в метални съдове, върху дървени палети или други подходящи съдове (в зависимост 

от големината) при спазване разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни документи. За 

всеки вид опасен отпадък се предвижда конкретно решение относно събраното количество и с 

цел недопускане натрупването на ОО на площадката в големи количества, същите ще се предават  

своевременно. Конкретни данни  за максимално количество от всеки  вид  отпадък, което да се 

намира на площадката, ще се посочи в заявлението за  изменение  на   действащото  разрешение 

за  ДО  на  „Метал Груп 2020“ ООД, тъй като за някои видове отпадъци е необходим много дълъг 

период за натрупване на количества над 100 кг, а за други този период е твърде кратък, което 

предполага индивидуален подход при определяне количествата ОО, които следва да се намират 

на площадката. 

3.2.3 За всички опасни отпадъци (независимо дали съдържат ОХВ), съхранявани на 

площадката, предвид капацитета и, както и възможностите за съхранение на отпадъци, се 

предвижда опасните отпадъци да се съхраняват на площ до 500 кв.м и при максимален моментен 

капацитет за съхраняване на опасни отпадъци да не надвишава 10 т. 

3.2.4. При съхранение на опасни отпадъци (независимо дали съдържат ОХВ), се спазват 

също и следните принципи: 

- несмесване на отпадъци; 

- съхраняване на течни ОО в затворени и непропускливи съдове, както с цел 

предотвратяване на разливи върху повърхността, така и с цел недопускане на 

замърсяване на въздуха с летливи съединения (ОХВ), представляващи опасност за ОС;  

- предотвратяване на опасности от пожар с цел недопускане отделяне на ОХВ в 

атмосферата.  

  

При спазване на така-описаните аспекти за предотвратяване на негативни последствия за 

ОС по отношение съдържание на ОХВ в отпадъци, настоящото ИП не попада в обхвата на чл.103 

от ЗООС.  

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

За реализацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или 

промяна на съществуващата такава.  

 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване. 

 

5.1. Строителство 

 Площадката ще бъде обособена за извършване на дейности по съхраняване и третиране на 

отпадъци от черни и цветни метали / ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства 

/ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за 

употреба батерии и акумулатори /НУБА/, хартия и картон, пластмаса и стъкло, отпадъци от 

опаковки и др. оползотворими отпадъци.  

За извършване на предвидените дейности на площадката, не се предвижда промяна на 
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съществуващата пътна инфраструктура в района. 

Теренът е електрифициран, водоснабден и свързан с канализационната мрежа, както и с 

пътната и железопътната мрежа, поради което не се предвижда изграждане на нова или промяна 

на съществуващата инфраструктура.  

Площадката е оградена, осветена и бетонирана. Ще бъде обозначена с името на фирмата, 

предназначението и работното време.  

На площадката допълнително ще бъде изграден каломаслоуловител за дейностите по 

третиране на отпадъци от ИУМПС и ИУЕЕО, както и за площадковите води.  

 

5.2. Експлоатация 

Дейностите по събиране и третиране на отпадъци ще се извършват в светлата част на 

денонощието при спазване на всички изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. 

Приемането, третирането и предаването на отпадъците ще е съпроводено с изготвяне на 

съответната документация и водене на отчетност в съответствие с изискванията на ЗУО и 

Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.  

Ще се спазват всички мерки и разпоредби за осигуряване на пожарна безопасност.  

Дейностите с отпадъци към сегашното инвестиционно предложение ще започнат след 

добавяне на площадката към сега действащото Разрешение за дейности с отпадъци №12-ДО-

1383-02 от 18.12.2018 г. на „Метал Груп 2020“ ЕООД 

 

5.3. Закриване, възстановяване и последващо използване 

При преустановяване на дейността, площадката ще бъде почистена и наличните отпадъци 

ще бъдат предадени за оползотворяване или обезвреждане на лица, притежаващи съответния 

документ по чл. 35 от ЗУО. Преместваемите обекти ще бъдат демонтирани и изнесени от имота. 

Тъй като площадката се ползва под наем, последващото и използване е от компетенциите на 

Наемодателя. 

 

6. Предлагани методи за строителство. 

Няма да се извършва строителна дейност. 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

 

Инвестиционното предложение на „Метал Груп 2020” ЕООД е изготвено на основание чл. 

81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда - ЗООС (обн. ДВ, бр. 91/ 2002 г.). Съгласно 

чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон, дейността на обекта подлежи на преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС, тъй като попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, а именно - 

т.11, буква д) съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства. 

 

Инвестиционното предложение е във връзка с разширяването дейността на дружеството  

„Метал Груп 2020“ ЕООД. 

 Положителният ефект от осъществяване на предложението се състои в: 

- Намаляване количеството на отпадъците и тяхното вредно въздействие; 

- Повторна употреба и рециклиране, 

-Подобряване системата за събиране, съхранение, предаване, транспортиране и крайно 
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обезвреждане на отпадъците от ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, отпадъци от опаковки и други 

оползотворими отпадъци. 

- Недопускане нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от притежателите им. 

 

С реализиране на настоящото предложение за изграждане на нова площадка, отговаряща на 

изискванията на екологичното законодателство ще бъде постигнат постоянен екологичен 

ефект от предлаганата дейност, като ще бъдат улеснени граждани и фирми да предават 

ненужните им отпадъци 

 

 

 

 

8. 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. 

 

Фигура 8-1 – Общ изглед на район Надежда, м. Складова зона Илиянци-Връбница  

 
 

 

Фигура 8-2.1 – разположение на площадката спрямо обектите, подлежащи на здравна защита 
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Най-близко разположените обекти подлежащи на здравна защита, са на отстояние 

приблизително 830,45 м. от площадката на „Метал Груп 2020“ ЕООД. 

 

 
 

 

Фигура 8-3 – разположение на площадката спрямо идентифицираните елементи на НЕМ 
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Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии и зони, както и 

на територии за опазване обектите на културното наследство. Най-близко разположените 

елементи на Националната екологична мрежа са (Фиг. 8-1): 

- Защитена зона „Драгоман“ (Код в регистъра BG0000322) за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна. Отстоянието й от площадката е на около 18 км.  

- Защитена зона „Рибарица-Челопечене“ (Код в регистъра BG0002114) за опазване на 

дивите птици. Отстоянието й от площадката е на около 11,7 км.;  

- Защитена зона „Долни Боговров - Казичене“ (Код в регистъра BG004) за опазване на 

дивите птици. Отстоянието й от площадката е на около 13,6 км.; 

- Защитена зона „ Витоша“ (Код в регистъра BG0000113) за опазване на дивите птици и за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Отстоянието й от 

площадката е на около 12 км. 

От характерът на инвестиционното предложение, както и местоположението не се очаква 

възникване на въздействия с трансграничен характер.  

 

 

 

 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 
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При реализацията на инвестиционното предложение не се налага използването на 

допълнителни площи. Не се ползват и не се засягат земеделски земи.  

 Територията, в която подат границите на имота са с трайно предназначение -

Урбанизирана. Начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект.  

 

 

10. 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. 

 

Инвестиционното предложение не попада в границите и не засяга 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 както и елементи на 

Националната екологична мрежа (НЕМ). Обектът не засяга защитени територии. Най-близко 

разположените до имота зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000" са: 

- Защитена зона - Долни Богров - Казичене - код в регистъра: В00002004 - Защитена 

зона по директива за птиците - над 13,6 километра от ИП; 

- Защитена зона - Рибарници Челопечене - код в регистъра: В00002114 – Защитена зона по 

директива за птиците - над 11,7 километра от ИП;Съобразно обхвата и естеството на 

предвижданите дейности в ИП, няма да бъде засегната зоната на защита и не се предполага 

влияние на дейността върху опазваните биологични видове в нея. 

 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство) 

Реализацията на ИП не е свързана с добив на строителни материали, нов водопровод, добив 

или пренасяне на енергия, жилищно строителство.  

 

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

Новата площадка – обект на настоящото ИП, ще бъде включена в съществуващия 

регистрационен документ за дейности с отпадъци, издаден на възложителя „МЕТАЛ ГРУП 2020” 

EOOД, чрез процедура за изменение и допълнение в съответствие с чл. 79 на ЗУО, като 

компетентен орган за това е РИОСВ-София. 

 

III.    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; 

Площадката е съществуваща, бетонирана, с изградена инфраструктура, пътища, захранване 
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с вода и ел. енергия. 

 За реализацията на ИП не са необходими нови площи. Дейността по оползотворяване на 

отпадъци ще бъде ограничена само в дадения имот, поради което не се очаква въздействие 

върху земеползването в района.  

Предвид гореизложеното, инвестиционното предложение е в съответствие със 

съществуващото и одобрено земеползване в района и няма определени нестабилни екологични 

характеристики, върху които може да окаже отрицателно въздействие. 

 

2. Мочурища, крайречни области, речни устия; 

Неприложимо – площадката не попада в границите на мочурища, крайречни области, речни 

устия; 

 

3. Крайбрежни зони и морска околна среда; 

Неприложимо – площадката е разположена в урбанизирана територия на град София - Район 

Надежда, м. Складова зона Илиянци-Връбница 

 

4. Планински и горски райони; 

Неприложимо – площадката не попада в планински и горски район 

 

 

5. Защитени със закон територии; 

Неприложимо – площадката не попада и не е в близост до защитени със закон територии. 

 

 

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Предвидените в ИП дейности не могат да засегнат елементи от Националната екологична 

мрежа. Най близко разположените защитени зони е ЗЗ „Рибарници Челопечене“, код BG0002114 

на около 11,7 км източно от обекта. 

 

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

Предвидените в ИП дейности не засягат ландшафтните характеристики на района, както и 

обекти с историческа, културна или археологическа стойност. 

 

8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 

здравна защита. 

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите 

нa територии за: 

 - опазване на обектите на културното наследство по смисъла на Закона за културното 

 наследство; 

 - защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, 

 - защитени зони по НАТУРА 2000 по ЗБР. 

 

„Обекти, подлежащи на здравна защита" 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 
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и др.), както и обектите за производство на храни. 

 

IV. 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, 

биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

 

Населението и човешкото здраве 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие 

върху здравето на населението в района. Работниците на площадката ще бъдат инструктирани и 

снабдени с необходимите средства, при извършването на дейностите с отпадъци.  

 Експлоатацията на площадката за събиране и третиране на отпадъци ще бъдат извършени 

в съответствие с всички изисквания на приложимото законодателство. 

 

Културно наследство 

Инвестиционно предложение ще бъде реализирано в местност, на която не са 

регистрирани и не могат да бъдат засегнати защитени със закон територии на съществуващи 

паметници на културата. 

 

Въздух 

Не се очаква замърсяване на въздуха, тъй като на обекта няма да има организирани емисии. 

Имайки предвид дейностите, които ще се извършват на обекта, практиката на дружеството (от 

други стопанисвани площадки) показва, че неорганизираните въздушни емисии от дейностите с 

отпадъци ще са незначителни и няма да създават условия за замърсяване на околната среда, както 

и няма да повлияят на качеството на атмосферния въздух. Същевременно през сухите летни дни , 

площадката ще бъде оросявана, за да се минимализира запрашването.  

  

Води 

Експлоатацията на обекта не включва дейности, които да доведат до промени във водните 

обекти. Не се очаква замърсяване на водите, тъй като дейността не е свързана с отделяне на 

отпадъчни и производствени води. За дейностите, които ще се извършват с ИУЕЕО и ИУМПС, 

при натрупване на маслени и петролни продукти и утайки в каломаслоуловителя, той ще бъде 

почистван от оторизирана външна фирма. 

 

Почвата 

  Не се очаква замърсяване на почвите, тъй като дейностите с отпадъци ще се извършват 

върху основа с непропускливо покритие. 

 

Земните недра и ландшафта 

Дейностите с отпадъците, нямат връзка и не биха оказали влияния и въздействия върху 

вида, състава и характера на ландшафта и земните недра. 

 

Климата 
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 Не се очаква въздействие върху климата в района. 

 

Биологично разнообразие 

 Местоположението на площадката е на значително отстояние от  най-близките защитени 

зони, което няма да  окаже въздействие върху биологичното разнообразие. 

 

Защитени територии 

 Не се очаква въздействие върху защитените територии. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение. 

 

Най-близко разположените елементи на Националната екологична мрежа са: 

Защитена зона „Драгоман“ (Код в регистъра BG0000322) за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна. Отстоянието й от площадката е на около 18 км.  

Защитена зона „Рибарица-Челопечене“ (Код в регистъра BG0002114) за опазване на дивите 

птици. Отстоянието й от площадката е на около 11,7 км.;  

Защитена зона „Долни Боговров - Казичене“ (Код в регистъра BG004) за опазване на дивите 

птици. Отстоянието й от площадката е на около 13,6 км.; 

Защитена зона „ Витоша“ (Код в регистъра BG0000113) за опазване на дивите птици и за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Отстоянието й от 

площадката е на около 12 км. 

 

От характерът на инвестиционното предложение, както и местоположението не се очаква 

възникване на въздействия с трансграничен характер.  

 

  Поради значителното разстояние и естеството на дейностите, извършвани на площадката,  

реализацията на ИП не би могла да окаже неблагоприятно въздействие върху видовете и 

местообитанията - предмет на опазване в защитените зони, тъй като поради ограничения си 

мащаб не може да промени условията в тях. Засиленото антропогенно влияние в 

устройствената зона, в границите на която се намира площадката, свежда до минимум 

вероятността за значимо присъствие на животински и растителни видове с природозащитен 

статус.  

Функционирането на площадката в урбанизирана зона не предпоставя риск от увреждане 

или унищожаване на  местообитания с консервационно значение. Изградената пътна 

инфраструктура обезпечава логистичните нужди на дейността, което изключва 

необходимостта от експлоатация на територии в границите на защитените територии и зони, 

която може да доведе до фрагментация на местообитанията или обезпокояване на 

популациите.  

Като обобщение на гореизложеното може да се заключи, че не съществува вероятност някой 

от видовете - предмет на опазване в защитените територии и зони да престане да ги обитава в 

резултат от работата на площадката. Целостта на защитените зони, техните структура, 

функции и природозащитни цели няма да бъдат засегнати. Предвид местоположението си, 

експлоатацията на площадката няма да доведе до нарушаване на целостта, намаляване на 

разнообразието и стесняване на териториите на естествените местообитания. 
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3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

Предвид характера на инвестиционното намерение, не съществува риск от големи аварии 

и/или бедствия  

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно) 

Дейностите по съхранение и третиране на отпадъците в настоящото инвестиционно 

предложение, нямат отрицателно въздействие върху околната среда и не носят потенциал на 

натрупващо се въздействие върху други съществуващи или планирани дейности в района.  По 

време на експлоатацията се очакват следните въздействия: 

- Ограничено в рамките на площадката 

- Ниска степен на въздействие 

- Продължителността на въздействие ще е за периода на експлоатация 

- Кумулативни въздействия не се очакват 

 

Възможно е инвестиционното предложение да предизвика временни увеличения на 

интензитета на трафика в района, като резултат необходимостта от доставка на суровини и износ 

на готова продукция чрез тежкотоварни превозни средства и жп.транспортни средства 

 

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.) 

Обхватът на въздействията ще е локален само на производствената площадка. На въздействие 

ще бъдат подложени персонала и пребиваващите по време на експлоатация на площадката, 

предмет на ИП. 

 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието 

Въздействието е вероятно при извършване на дейности по доставка и експедиция на 

отпадъци (до и от площадката. 

Вероятността от настъпване на аварийна ситуация на площадката, при спазване на 

технологичните процеси, правилата за безопасна работа, ЗБУТ и наличието на квалифициран 

персонал се оценява на малко вероятна. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието 

Времето на експлоатация на обекта ще определя продължителността и честотата на 

въздействие, като е предвидено дейностите да се извършват за продължителен период, с 

нормална натовареност. Предвижда се целогодишна експлоатация на площадката, в 

зависимост от капацитета на дружеството и неговите доставчици и партньори, като не се 

очаква отрицателно въздействие върху здравето на хората и околната среда.  

При спазване на нормативните условия за мерки за безопасност и действия при аварии,  

може да бъде постигната обратимост на въздействието по отношение на всички компоненти.    
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8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна в други 

съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. 

Дейността на съседните на терена парцели няма да бъде засегната от реализирането на 

инвестиционното предложение 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията 

Възможност за ефективно намаляване на въздействията върху компонентите и факторите на 

околната среда ще има при изпълнение на  мерките, посочени  в т.11. 

 

10. Трансграничен характер на въздействието 

Реализацията на ИП не е свързана с 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 

№ Мерки 

1. Ще се обособят и обозначат площадки за съхранение на образуваните отпадъци по 

кодове съответстващи на нормативните изисквания 

2. Ще се осигурят достатъчен брой съдове, подходящи за приемане и съхранение на 

различните видове отпадъци 

3. Ще се осигурят лични предпазни средства на персонала 

4. Ще 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  

5. Ще се извърши класификация на образуваните на площадката отпадъци, и ще се 

третират съгласно нормативните изисквания. 

6. Ще  се осигури регулярна поддръжка и почистване на площадките за съхранение и 

третиране на отпадъците  

7. Ще се извършва постоянен контрол за течове и поддържат в изправност съдовете за 

съхранение на отпадъците    

8. Ще се спазват изискванията за  съхранение според вида, свойствата и съвместимостта на 

отделните отпадъци 

9. Няма да се допуска смесване на неопасни с опасни отпадъци 

10. Няма да се допуска смесване на оползотворими с неоползотворими отпадъци 

 

V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

На етапа на първоначално уведомяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС не са 

постъ 

пили писмени възражения от заинтересованите лица и общественост.. 


