
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
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                                                                          ДО 

                                                                          ДИРЕКТОРА НА 

                                                                          РИОСВ - СОФИЯ 

                                                        

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

  

от „ЕКОТРАНС ГРУП 11“ ООД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖO ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че „ЕКОТРАНС ГРУП 11“ ООД 

има следното инвестиционно предложение: „Обособяване на нова площадка за извършване на 

дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на 

неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, строителни отпадъци, опаковки от 

системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, както и събиране, временно 

съхраняване и предварително третиране (сортиране) на отпадъци от черни и цветни метали 

(ОЧЦМ)“.  



Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

Основната дейност на „Екотранс Груп 11” ООД е извършване на дейности по събиране, 

транспортиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци, събрани от 

търговски обекти и други юридически и физически лица. За извършване на тази си дейност 

дружеството притежава регистрационни документи за дейности с отпадъци 12-РД-906-

01/28.02.2020г.  и 12-РД-1652-01/28.02.2020г., както и Решение за дейности с отпадъци 12-ДО-

1221-06/02.03.2020г. 

 

Инвестиционното предложение на „Екотранс груп 11” ООД предвижда обособяване на нова 

площадка извършване на дейности с отпадъци, с код и наименование, както следва: 

 

- R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, 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 R 1 - R 11 (сортиране). 

Във връзка със започване на дейност на нова площадка, „Екотранс груп 11” ООД желае да 

реализира инвестиционно намерение за обособяване на нова площадка за извършване на 

дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на 

неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, опаковки от системите за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки, както и събиране, временно съхраняване и предварително 

третиране (сортиране) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), находяща се на адрес гр. 

София, район „Искър“, ул. „Илия Бешков“ №1, поземлен имот с идентификатор 68134.1506.62.  

На ново обособената площадка ще се извършват дейности по събиране, временно съхраняване и 

предварително третиране (сортиране) на следните отпадъци: 

• Отпадъци от хартия; 

• Отпадъци от пластмаса; 

• Отпадъци от стъкло; 

• Отпадъци от дърво; 

• Отпадъци от опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки; 

• Отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ). 

(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) 

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: 

Площадката за реализиране на инвестиционното предложението е с местоположение в адрес гр. 

София, район „Искър“, ул. „Илия Бешков“ №1,  разположена в поземлен имот с идентификатор 

68134.1506.62, заедно със две съществуващи едноетажни сгради с площ 182,08кв.м. и 61.00 кв.м. 

Местоположението е видно от приложена скица на поземлен имот № 15-832858-28.07.2021г.  

Общата площ на откритата част на имота е 1180 кв.м. 

На площадката ще се извършват дейности с отпадъци , с кодове и наименования, както следва: 

 

№ 

Вид на отпадъка
 Дейности, 

кодове 

 

Количество 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 10 Метални отпадъци 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

200 

 От 

физически 

и 

юридически 

лица 

2.  12 01 01 
Стърготини, стружки и 

изрезки от черни метали 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

200 

От 

юридически 

лица 



3.  12 01 02 
Прах и частици от черни 

метали 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

200 

От 

юридически 

лица 

4.  12 01 03 
Стърготини, стружки и 

изрезки от цветни метали 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

200 

От 

юридически 

лица 

5.  12 01 04 
Прах и частици от цветни 

метали 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

200 

От 

юридически 

лица 

6.  12 01 05 
Стърготини, стружки и 

изрезки от пластмаси 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

200 

От 

юридически 

лица 



7.  15 01 01 
Хартиени и картонени 

опаковки 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

5000 

 От 

физически 

и 

юридически 

лица 

8.  15 01 02 Пластмасови опаковки 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване –

сортиране, балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

5000 

 От 

физически 

и 

юридически 

лица 

9.  15 01 03 
Опаковки от дървесни 

материали 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

5000 

 От 

физически 

и 

юридически 

лица 

10.  15 01 04 Метални опаковки 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

5000 

 От 

физически 

и 

юридически 

лица 

11.  15 01 05 
Композитни/многослойни 

опаковки 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

 От 

физически 

и 

юридически 

лица 



12.  15 01 06 Смесени опаковки 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

5000 

 От 

физически 

и 

юридически 

лица 

13.  15 01 07 Стъклени опаковки 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

5000 

 От 

физически 

и 

юридически 

лица 

14.  16 01 17 Черни метали 

Код R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 / рязане, 

уплътняване/. 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

юридически 

лица 

15.  16 01 18 Цветни метали 

Код R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R11 / рязане, 

уплътняване/. 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

юридически 

лица 

16.  17 02 02 Стъкло 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

юридически 

лица 



17.  17 02 03 Пластмаса 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване –

сортиране, балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

юридически 

лица 

18.  17 04 01 Мед, бронз, месинг 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

рязане, сортиране, 

балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

юридически 

лица 

19.  17 04 02 Алуминий 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

рязане, сортиране, 

балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

юридически 

лица 

20.  17 04 03 Олово 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, рязане, 

балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

юридически 

лица 



21.  17 04 04 Цинк 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, рязане, 

балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

юридически 

лица 

22.  17 04 05 Чугун и стомана 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, рязане, 

балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

юридически 

лица 

23.  17 04 06 Калай 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, рязане, 

балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

юридически 

лица 

24.  17 04 07 Смеси от метали 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, рязане, 

балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

юридически 

лица 



25.  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 

/разглобяване, 

сортиране, рязане, 

разделяне, уплътняване/. 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

100 

От 

юридически 

лица 

26.  19 10 01 
Отпадъци от чугун и 

стомана 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, рязане, 

балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

юридически 

лица 

27.  19 10 02 
Отпадъци от цветни 

метали 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, рязане, 

балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

юридически 

лица 

28.  19 12 01 Хартия и картон 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

юридически 

лица 



29.  19 12 02 Черни метали 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, рязане, 

балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

юридически 

лица 

30.  19 12 03 Цветни метали 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, рязане, 

балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

юридически 

лица 

31.  20 01 01 Хартия и картон 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

балиране, сортиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

физически 

и 

юридически 

лица 

32.  20 01 02 Стъкло 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

физически 

и 

юридически 

лица 

33.  20 01 39 Пластмаси 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване –

сортиране, балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

физически 

и 

юридически 

лица 



34.  20 01 40 Метали 

R12 – размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R11 

/предварителна дейност 

преди оползотворяване – 

сортиране, рязане, 

балиране/ 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 – R12 

500 

От 

физически 

и 

юридически 

лица 

 

Не се предвижда съхраняване на отпадъци на открито. Отпадъците ще се съхраняват в 

контейнери или върху непропусклива повърхност.  

Теренът  ще се ползва съгласно сключен Договор за наем от 30.07.2021 г. за срок от 2 години. 

При експлоатацията на площадката ще бъдат спазвани специфичните изисквания за 

осъществяване на тези дейности в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и останалите 

подзаконовите нормативни актове. 

Площта от площадката, където ще се извършват дейности с отпадъци (съхранение и третиране), 

както и подът на складовите помещения са изградени от плътна непропусклива повърхност. 

Предвидените основни участъци на площадката са съответно: 

- зона за приемане на отпадъците; 

- обслужваща зона (административно-битова); 

- зона за извършване на дейности по предварително третиране;  

- складова зона за съхраняване на отпадъци;  

За постъпилите и третираните количества отпадъци ще се води отчетност съгласно 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.  

Площадката ще бъде оборудвана с електронен кантар, с цел претегляне, регистриране и отчитане 

на всички видове отпадъци при приемането им на площадката или ще бъде сключен договор за 

наем с калибриран кантар. 

За реализиране на инвестиционното предложение и по време на експлоатацията не се предвижда 

необходимост от извършване на изкопни и строителни работи, няма да се ползва взрив. На 

площадката е осигурено водоснабдяване по съществуващ водопровод, електрическо захранване 

по съществуващата електрическа инсталация, както и канализация за отвеждане на отпадъчните 

дъждовни и битово-фекални води. Всички видове отпадъци, приемани на площадката ще се 

съхраняват в зависимост от техния произход, вид, състав и свойства – в контейнери и/или в 

обособени открити/закрити сектори с ясни надписи, до последващото им третиране или до 



предаването им на фирми, притежаващи разрешение за тяхното последващо оползотворяване или 

обезвреждане. 

Площадката има изградена трайна настилка и е оградена с ограда. При реализацията на 

инвестиционното предложение няма да се наложи изграждане на нова инфраструктура (пътища/ 

улици, газопровод, електропроводи и др). Не се налага извършване на строителни и/ или изкопни 

дейности. При обособяване на площадката не се предвижда промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура в района. Техническата инфраструктура и наличните пътни комуникации 

позволяват извършването на необходимите товаро-разтоварни дейности. 

Ще се прилагат следните методи за съхраняване и третиране на отпадъците: 

Приемането на отпадъците ще се извършва на площадката, където има всички необходими 

условия за извършване на дейността, без да се допуска замърсяване на околната среда и 

увреждане здравето на хората.  

Приемането на всички видове отпадъци ще се извършва в обособената зона за приемане на 

отпадъци, където ще бъдат измервани тегловно и ще се извършва визуален контрол на 

постъпващите количества, като се преглеждат за наличие на примеси и други отпадъци. 

Информацията при приемането на отпадъците ще бъде записвана в съответните отчетни книги. 

При напускане на дадени отпадъци от площадката, процедурата ще се извършва по същия начин.  

След като бъдат приети на площадката отпадъците ще бъдат съхранявани в определената за тази 

цел зона на площадката, разделно едни от други. Хартията, пластмасата, стъклото и отделните 

видове опаковки ще се събират в специализирани съдове, разделно, като за целта те ще бъдат 

надписани с код и наименование съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на 

отпадъците. Тези отпадъци ще се третират чрез дейност по сортиране, уплътняване или балиране. 

Площадката ще отговаря на необходимите изисквания: 

- Зоните за съхраняване на отпадъци ще са с непропусклива настилка, която осигурява 

възможност за почистване и за защита на почвата от замърсяване. 

- Съответните зони ще са с площ, достатъчна за извършване на дейността по събирането, 

временното съхраняване, третирането и извозването на отпадъците. 

- Зоните/съдовете, предназначени за събиране и съхраняване на отпадъците ще бъдат ясно 

означени (с код и наименование на отпадъка по Наредба № 2 (ДВ, бр. 66/2014 г.) за класификация 

на отпадъците и отделени от останалите съоръжения в обекта.  



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: 

За настоящото инвестиционно предложение дружеството подготвя и ще представи пред 

компетентните органи всички необходими документи за издаване на регистрационни и 

разрешителни документи за дейности с отпадъци. На всеки етап от реализацията на 

инвестиционното предложение ще се провеждат консултации с местните и държавни контролни 

органи. Ще бъдат взети всички мерки за изготвяне на необходимата документация и 

предприемане на действия по получаване на съответните регистрационни и разрешителни 

документи, свързани с дейността на площадката. Реализацията на инвестиционния проект няма 

връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 

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) 

„ЕКОТРАНС ГРУП 11” ООД възнамерява да експлоатира площадка с местоположение: гр. 

София, район „Искър“, ул. „Илия Бешков“ №1,  разположена в поземлен имот с идентификатор 

68134.1506.62, заедно със две съществуващи едноетажни сгради с площ 182,08кв.м. и 61.00 кв.м. 

Местоположението е видно от приложена скица на поземлен имот № 15-832858-28.07.2021г. 

Общата площ на откритата част на имота е 1180 кв.м. Предназначението на имота е за друг вид 

производствен, складов обект. Имотът ще се ползва съгласно сключен Договор за наем от 

30.07.2021 г. за срок от 2 години.  

При обособяване на площадката не се предвижда промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура в района. Техническата инфраструктура и наличните пътни комуникации 

позволяват извършването на необходимите товаро-разтоварни дейности. 

Местоположението на терена и съществуващото земеползване отговаря на критериите и е 

подходящо за реализиране на инвестиционното предложение. 

Инфраструктурата на района и съществуващото състояние на площадката, позволяват 

осъществяване на намеренията на дружеството заложени в настоящото инвестиционно 

намерение. 

Площадката е свързана към необходимите мрежи за електроснабдяване, телекомуникация, 



водоснабдяване и канализация. 

Площта на терена е достатъчна за извършване на предвидените дейности, като няма да бъде 

необходимо определяне на площ за временни дейности по време на строителството, тъй като 

строителство няма да бъде извършвано. 

В близост до обекта няма защитени територии и територии за опазване на обектите на 

културното наследство. Не се очаква дейността да укаже трансгранично въздействие. Ще се 

използва наличната пътна инфраструктура. 

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) 

При реализацията на посоченото инвестиционно предложение не се налага извършването на  

строителни дейности. По време на експлоатацията ще се използват: електроенергия и вода. По 

време на ремонтните дейности ще бъдат използвани готови строителни материали от доставчици. 

Всички подготвителни и ремонтно – монтажни работи, извършвани по време на обособяването на 

площадката, и при експлоатацията на обекта, ще бъдат съобразени с нормативните изисквания за 

строителни дейности. 

При евентуално строителство, извършвано на територията на площадката, няма да бъдат 

използвани невъзстановими природни ресурси.  

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

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

В следствие от експлоатацията на площадката за третиране на отпадъци не се очаква емитиране 

на вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води. 

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

В следствие от експлоатацията на площадката за третиране на отпадъци не се очаква отделяне на 

емисии вредни вещества във въздуха, които да доведат до замърсяване на околната среда.  

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

От дейността по временно съхраняване и оползотворянате на неопасни отпадъци на площадката 

не се очаква да се генерират отпадъци. 

Генерираните на площадката отпадъци ще се предават за последващо третиране на фирми, 



притежаващи разрешително за извършване на дейности с отпадъци, съгласно изискванията на 

Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. При реализацията на инвестиционното предложение 

стриктно ще се спазват изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове. 

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.) 

Дейността на площадката няма да бъде свързана с потребление и/ или третиране на промишлени 

води, и също така няма да бъдат образувани отпадъчни промишлени води от дейността. При 

реализиране на предложението не се очаква въздействие върху повърхностните и подземните 

води в района.  

Битовите отпадни води ще се отвеждат в съществуващата канализационна система.  

Дъждовните води акумулирани на площадката ще се отвеждат чрез съществуващата 

канализационна система. 

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

предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б от 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) 

При осъществяване на дейността на площадката за третиране на отпадъци, същата няма да бъде 

обвързана с използването на опасни химични вещества.  

 

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

глава шеста от ЗООС. 

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

извършва преценка. 

�Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или 

процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

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

ЗООС) поради следните основания (мотиви): 

ПРИЛАГАМ: 



1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет 

страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или 

по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 

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

права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 

3. Други документи по преценка на уведомителя: Договор за наем от 30.07.2021 г.; 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 

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

4. Електронен носител - 1 бр. 

5. � Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна 

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6. � Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

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

лицензиран пощенски оператор. 

  

 

Дата: 20.08.2021 г.                                               Уведомител:  

          
 

 

 

 

                                                                                                         

  

 

 

 

 

 


