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Площадка за събиране, предварително третиране  и рециклиране на отпадъци
“ЕВРО ИМПЕКС” ЕООД  2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ
за преценяване на необходимостта от ОВОС

на инвестиционно намерение „Обособяване на площадка за извършване на дейности

по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци

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

системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, смесени битови отпадъци,

биоразградими отпадъци, рециклиране на пластмаса и дърво, както и събиране,

временно съхраняване и предварително третиране (сортиране, рязане) на отпадъци

от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и разкомплектоване на излезли от употреба

моторни превозни средства (ИУМПС)“.

/Информацията се изготвя във връзка с Приложение №2 към чл. 6 ал. 1, от Наредбата за условията и реда за

извършване на ОВОС,  в съответствие със Закона за опазване на околната среда / 

І. Информация за контакт с инвеститора

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице,

седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

„ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД

Александър Иванов – управител

Седалище и адрес на управление – гр. София 1680, Община Столична, район „Красно

село“, ул. „Разград“ № 4

БУЛСТАТ –  130002410

2. Пълен пощенски адрес

Област София; Община Столична

гр. София; п.к.1680

район „Красно село“, ул. „Разград“ № 4 

3. Телефон, факс и е-mail



Площадка за събиране, предварително третиране  и рециклиране на отпадъци
“ЕВРО ИМПЕКС” ЕООД  2014 г.

Телефон, факс и е-mail: тел./ факс: 02/ 973 22 11, 

е-mail: office@euroimpex.bg

4. Лице за контакти

Миглена Вандова

ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Основната дейност на „ЕВРО ИМПЕКС” ЕООД е извършване на дейности по

събиране, транспортиране, временно съхранение и предварително третиране (сепариране и

балиране) на отпадъци, които нямат опасни свойства, 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-930-03/ 19.05.2014 г. и № 12-

РД-989-02/ 03.06.2014 г. 

Инвестиционното предложение на „ЕВРО ИМПЕКС” ЕООД предвижда извършване

на дейности с отпадъци на собствена  площадка, с кодове и наименования, 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 отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 –

R11.

R 3 – рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани

като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична

трансформация. 

D 15 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове

D1 до D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на

образуване до събирането им.

Във връзка със започване на дейност на нова площадка, „Евро Импекс” ЕООД има

намерение да реализира инвестиционно предложение за изграждане  на площадка за

извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително

третиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, текстил,

строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от

опаковки, смесени битови отпадъци, биоразградими отпадъци, рециклиране на

mailto:office@euroimpex.bg
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пластмаса и дърво, както и събиране, временно съхраняване и предварително

третиране (сортиране, рязане) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и

разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“. 

Фирмата ще ползва собствена площадката за реализиране на предложението.

Площадката е с адрес: област София, община Столична, гр. София, район „Искър“, НПЗ

Искър – север, ул. ”Неделчо Бончев” № 3. Площадката е разположена в урегулиран

поземлен имот с идентификатор 68134.1502.11, кв. 3 с обща площ по нотариален акт 32 250

кв. м. и представлява открита площадка, с изградените на същата производствени халета и

сгради. 

Теренът, на който е разположена площадката е собственост на „Евро Импекс”

ЕООД, видно от Нотариален акт за покупко-продажба № 2, том II, рег. № 1759, дело №

120/ 2014 г. Приложение към настоящата информация.

Площадката е свързана към необходимите комуникационни мрежи за

електроснабдяване, телекомуникация, водоснабдяване и канализация.  Площадката има

изградена трайна настилка от асфалт и бетон и е оградена с метална 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.

На обекта е осигурена денонощна охрана. В съответствие с изискванията на ЗУО и

подзаконовите нормативни актове, Дружеството ще изгради  в срок, система за 24-часово

видео наблюдение и контролен пункт.  Площадката ще бъде оборудвана с електронен

кантар, с цел претегляне, регистриране и отчитане на всички видове отпадъци при

приемането им на площадката.

Отпадъците, които не  попадат в обхвата на дейност на фирма „ЕВРО ИМПЕКС“

ЕООД, генерирани от дейността, ще бъдат предавани на лицензирани фирми, притежаващи

необходимите разрешителни документи, съгласно изискванията на ЗУО, за по-нататъшно

оползотворяване и обезвреждане.
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При реализиране на инвестиционното намерение ще бъдат спазвани изискванията на

Българското екологично законодателство.

 
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Мотиви свързани с опазването на околната среда –  Изграждането на площадка

за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране

на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, текстил, строителни отпадъци,

опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, смесени битови

отпадъци, биоразградими отпадъци, рециклиране на пластмаса и дърво, както и събиране,

временно съхраняване и предварително третиране (сортиране, рязане) на отпадъци от

черни и цветни метали (ОЧЦМ) и разкомплектоване на излезли от употреба моторни

превозни средства (ИУМПС), създава условия за регулиране на нерегламентираното

изхвърляне и депониране на оползотворими отпадъци и спомага за  увеличаване на

количествата оползотворени отпадъци, в съответствие с eвропейските и национално

заложени цели.

Икономически мотиви – В настоящата обстановка в страната, е от особена важност да се

създадат условия за стимулиране на частния бизнес, привличане на инвестиции, разкриване на

нови работни места, преквалификация на безработни лица и развиване на безвредни

производства и дейности.

Социални мотиви - При реализацията на настоящото намерение ще бъдат разкрити

временни /по време на обособяването/ и постоянни /след въвеждане в експлоатация/ работни

места.

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

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

дейности.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Алтернативите са разгледани от инвеститора на предварителен етап – при избора на

площадка и съоръжения за предварително третиране и рециклиране.

 Основните изисквания към терена са били:
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 Да бъде в близост до местни и транзитни транспортни артерии.

 Да се намира в зона за производствени и складови дейности, съгласно изискванията

на Закона за управление на отпадъците.

 Да бъде отдалечен на изискуемо отстояние от жилищни и други подлежащи на

здравна  защита сгради и обекти

 Да бъде в близост до основни комуникации – водпровод, канализация, електрическа

мрежа.

 Да бъде с достатъчна площ, която да обезпечи бъдещата дейност на инвеститора.

Теренът, върху който ще се реализират инвестиционните намерения ще се ползва от

инвеститора, в качеството му на собственик.

Основните изисквания към съоръженията за предварително третиране и

рециклиране  на отпадъците са били:

 Да притежават необходимия капацитет, позволяващ своевременно третиране на

събраните и/ или генерирани количества отпадъци.

 Да гарантира равномерност в подаване на отпадъци,  за предварително третиране.

 Да позволява прецизно разделяне на отпадъците по видове и групи, съгласно БДС

EN 643+AC.

 Да бъдат  с  габарити,  съответстващи на нуждите на фирмата и предвидените за

целите  помещения. 

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителство.

„Евро Импекс” ЕООД възнамерява да експлоатира площадка с местоположение: гр.

София, община Столична, район „Искър“, НПЗ Искър – север, ул. ”Неделчо Бончев” № 3.

Теренът представлява част от УПИ I - 11, поземлен имот с идентификатор

68134.1502.11, по плана на гр. София с обща площ, съгласно приложеният нотариален акт е

32 250 кв. м. Имотът е собственост на „Eвро Импекс” ЕООД, гр. София видно от приложен

Нотариален акт за покупко - продажба на недвижими имоти № 2, том II, рег. № 1759, дело

№ 120 от 20.05.2014 г.

Местоположението на площадката е видно от приложената скица № 55334 от

19.09.2013 г., презаверена за актуалност на 25.04.2014 г. от “Служба по геодезия,
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картография и кадастър“ - гр. София. Географските координати на четирите ъглови точки

на имота са: 

42°40'18.80"С     23°24'26.40"И    

42°40'22.02"С   23°24'21.29"И 

42°40'16.25"С   23°24'15.86"И 

42°40'13.32"С   23°24'20.64"И

Местоположението на терена и съществуващото земеползване отговаря на

критериите и е подходящо за реализиране на инвестиционното предложение.

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.

Прогнозни площи  за обслужващи дейности:
 площадка за разкомплектоване на ИУМПС и ремонт на МПС -1500 кв. м.
 площадка за третиране на строителни отпадъци - 1500 кв. м.
 площадка на ОЧЦМ – 500 кв. м.
 площадка за предварително третиране /сепариране и балиране/ на неопасни

отпадъци и рециклиране на пластмаса и дърво – 2000 кв. м. 

6. Описание на основните процеси /по проспектни данни/, капацитет.

На площадката ще се извършват дейности с кодове:

 R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11,

 R13 – съхранение на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-

R12, с изключение на временно съхранение на отпадъците на площадката на

образуване до събирането им, 

 R 3 – рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани

като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична

трансформация. 

 D15 съхранение на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове D1-

R14, с изключение на временно съхранение на отпадъците на площадката на

образуване до събирането им

Основните процеси, които ще се извършват са:

 Приемане на отпадъци от физически и юридически лица;
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 Предварително третиране на приетите отпадъци – сортиране, балиране,

разкомплектоване и др.;

 Рециклиране на отпадъци от пластмаса и дърво;

 Временно съхраняване /складиране/ на третираните отпадъци;

 Предаване на генерираните отпадъци за последващо оползотворяване,

рециклиране и/ или обезвреждане и рециклиране на пластмаса и дърво.

 
Описанието на основните процеси е обособено по площадки и зони, както следва:

 Приемна  зона.

Приемната зона ще бъде оборудвана с един брой  електронен автокантар, с

товароподемност 60 тона  и един брой с товароподемност 20 тона, за отчитане на

постъпващите количества отпадъци. Ще бъде изграден контролен пункт за ограничаване на

достъпа до площадката. Приемната зона ще бъде разположена и обособена така, че да

обслужва всички дейности, предвидени на площадката.

 Площадка за временно съхранение и предварително третиране /сепариране и

балиране/ на  неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, текстил,

опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, смесени

битови отпадъци, биоразградими отпадъци и рециклиране на отпадъци  от

пластмаса и дърво. 

Площадката ще се състои от следните зони:

 Зона за  предварително съхранение на отпадъците, преди сепариране;
Зоната отредена за предварително съхранение на отпадъците преди сепариране и

балиране е покрита с непропусклив под  за ограничаване на замърсяването. Разположена е

в непосредствена близост до сепариращата инсталация. В тази зона ще се осъществява

разтоварването на събраните отпадъци и последващото захранване на сепариращата

инсталация. Зоната е обособена като буферен склад, гарантиращ равномерното  поддаване

на отпадъци към съоръжението за сепариране.

 Зона за  сепариране и балиране на отпадъци;

В зоната за сепариране и балиране ще бъдат  разположени  съоръженията за сепариране

и балиране. За целта е  предвидено използването на съществуващо хале, с непропусклива

бетонна  основа. Сепариращата инсталация e с капацитет 60 тона на работна смяна за 12
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работни места. Отпадъците постъпват чрез бункер, като първият етап от разделянето се

извършва ръчно, като се разделят  по групи и видове хартия, съгласно  БДС EN 643+AC. 

Отпадъците от хартия се сортират и сепарират ръчно, като се разделят на 1.04 - велпапе

и 1.02 - смесена хартия. Всеки вид хартия се подава поотделно към балиращата инсталация.

Получените бали са с тегло около 450 кг.

Отпадъците от пластмаса се разделят ръчно на HDPE, LDPE, P E  и PET. Всеки вид

пластмаса се балира разделно. Получените пресовани бали са с тегло около 150 кг., като

изключение прави PET материалът, чието тегло достига до 100 кг. за пресована бала.

За съхранение на отделените по видове отпадъци, преди тяхното балиране ще бъдат

разположени контейнери. По време на сортирането отпадат дребни пластмасови,

текстилни, хартиени и други отпадъци. Отделените смесени отпадъци ще бъдат събирани в

подходящи съдове и ще се съхраняват на площадката до предаването им за последващо

третиране.

Балирането на отпадъците ще се осъществява с хоризонтална преса тип „Presona LP 80“.

Пресата ще се използва за балиране на хартия, картон и пластмаса. Капацитетът на пресата

ще бъде 10 тона на час.

Предварителното третиране на биоразградимите  отпадъци ще се извършва на

площадката, посредством специализирани съдове – тип затворен пресконтейнер.

Пресконтейнерът е снабден с хоризонтален  компресиращ механизъм, които чрез натиск и

прибутване компресира биоразградимия отпадък. В резултат на компресирането се

образуват два отпадъчни потока:

- Компресиран биоотпадък

- Течна фракция, отделена в следствие уплътняване на отпадъка.

Образуваната течна фаза ще  се отделя в резервоар от затворен тип, вграден в

контейнера, а компресирания отпадък се отделя в бункер. След запълване на контейнера с

отпадъци, същият ще  се транспортира до инсталация за оползотворяване на

биоразградими отпадъци и ще се предава за последващо третиране. С цел намаляване на

риска от замърсяване на компонентите на околната среда, течната фаза  ще се отделя в

цистерни /съдове/ от затворен тип, които ще бъдат транспортирани до Градската

пречиствателна станция за отпадъчни води, за пречистване. 

 Зони за съхраняване на третираните отпадъци по видове.
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Зоните за съхранение на вече сепарираните и балирани отпадъци ще бъдат обособени

по видове  и обозначени с табели, на които ще бъдат указани кодовете и наименованията на

съответните отпадъци. 

 Зона за рециклиране на пластмаса.

В зоната се извършва рециклиране на пластмасови отпадъци  с кодове  15 01 02, 16 01

19, 19 12 04, 20 01 39. Отпадъците ще се подават по лента в мелница, в която ще се

извършва раздробяване на пластмасата, съпроводено с измиване на материала. След това

ще се извършва измиване на пластмасата във вана и ще се изпраща в центрофуга за

изсушаване. Готовият материал се събира в бункер и се изпраща в агломерата. След

подсушаване материала ще бъде подаван в екструдер, като на изхода му се нарязва с вода за

получаване на гранулат. При процеса на рециклиране на пластмасови отпадъци  ще се

получават компоненти, годни за повторно влагане в производство на изделия.

Гранулиращата система е предназначена за рециклиране на промишлени  отпадъци от

пластмаса, както и пластмаси от домакинствата. Преработваните материали включват: ABS,

PET, LDPE,  HDPE, PP, PS, PC, TMRE, SEN.

За извършване на дейностите по рециклиране ще се използват:

- Мелница „ВЕСПА“ и „ЕСМОС“

- Вана „ЕСМОС“ с капацитет 13 800 т/ год., при двусменен режим на работа, за

петдневна работна седмица

- Агломератор „AGM“, с капацитет 4 000 т/ год., при двусменен режим на работа, за

петдневна работна седмица. 

 Зона за рециклиране на дървени отпадъци

Дейностите по рециклиране /R3/ на дървени отпадъци ще се състои, чрез извършване на

ръчни операции с преносими инструменти, с цел възстановяване на повредени дървени

изделия. За временното съхранение на отпадъците до третирането им, както и за

съхранение на вече рециклираните отпадъци ще бъдат обособени и означени участъци на

територията на площадката. 

 Площадка за разкомплектоване на ИУМПС и изкупуване на ОЧЦМ

Съгласно  Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от  моторни превозни

средства в пунктовете за разкомплектоване се извършва приемане, временно съхраняване и
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по-нататъшно третиране на излезли от употреба МПС, техните компоненти и материали,

както и ремонт на МПС-та.

Основните процеси, които ще се извършват на площадката за разкомплектоване на

излезли от употреба моторни превозни средства са следните:

- Приемане и събиране на излезли от употреба МПС на площадка за временно

съхранение до започване на дейностите по разкомплектоването им;

- Дейности по разкомплектуване:

Предвижда се изграждане на отделни зони за осъществяване на дейностите по

съхранение и разкомплектуване:

 Зона за приемане и временно съхранение на ИУМПС до започване на

дейностите по разкомплектуване

Зоната е предвидена за съхранение на излезлите от употреба моторни превозни

средства, преди тяхното третиране. Площта, обособена за временно съхранение  на излезли

от употреба МПС ще бъде с  непропусклива основа като ще бъде снабдена с  площадкова

канализационна мрежа за улавяне на повърхностни  води от измиване и почистване на

площадката. Ще бъде изградено локално пречиствателно съоръжение – утаител и

каломаслоуловител, което ще пречиства постъпилите води, преди заустването им в

градската канализационна мрежа. Предвидено е ограничаване на достъпа на дъждовна вода

до площадката. 

 Зона за разкомплектуване и ремонт

Зоната за разкомплектуване и ремонт ще бъде с непропусклива основа и съдове за

разделно събиране на отделените при разкомплектоването отпадъци. Ще бъде снабдена и с

материали за улавяне на евентуални разливи /пясък, талаш и др./. В зоната ще се извършват

операции по отделяне на материали и компоненти от ИУМПС, като:

 Разкомплектоване

• Премахване или неутрализиране на батерии, резервоари за втечнени газове;   

• Премахване или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти, в това

число въздушни възглавници;
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• Премахване и разделно събиране и съхраняване на горива, спирачна течност,

охлаждаща течност, смазочни масла от предавателни кутии и трансмисионни масла,

хидравлични масла и др. подобни;

• Демонтаж на електроника, микропроцесорни системи, климатични системи и

катализатори;

• Премахване на компоненти, индентифицирани като съдържащи живак;

• Демонтаж на възли и детайли, отделяне на годните за повторна употреба.

 Разделяне на отделените след демонтажа отпадъци на подлежащи и неподлежащи на

рециклиране /възстановяване и повторна употреба. Подготовка за следващите етапи на

третиране.

 Третиране на подлежащите на възстановянане/ рециклиране и повторна употреба

отпадъци:

• Отделяне на основния метал, както и на други метали или материали с отстраняване

на разрушените от корозия или на замърсените от механични включвания.

• Отделяне на смесените детайли по видове: стомана, чугун, цветни метали и други

материали.

• Сортиране и събиране на отделените отпадъци по видове, маса и габарити на

площадка за временно съхранение за метален скрап.

• Отделяне на големи пластмасови компоненти – брони, арматурни табла, резервоари

за течности – складиране на закрита площадка.

• Отделяне и събиране на гумите.

• Отделяне и събиране на стъклата.

• Отделяне на части и детайли, годни за директна повторна употреба – отделените

детайли се подлагат на технически контрол и годните за употреба се маркират, преди

продажбата им.

 Третиране на неподлежащите на възстановянане/ рециклиране и повторна употреба

отпадъци – събират се по видове и се предават за обезвреждане на лицензирани за това

фирми.

Капацитетът на площадката за временно съхранение е 2-3 броя излезли от употреба

МПС на ден. При дневна производителност – разкомплектоване на 2-3 автомобила, в
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рамките на 1 месец ще бъде възможно разкомплектоването на около 40 до 50 броя ИУМПС.

Предвижда се разкомплектоване на около 30-50 бр. ИУМПС на месец.

Ще бъдат обособени следните зони за различните видове дейности:

 Основна зона – ще се осъществява основната дейност по разкомплектоване –

снемане на детайли и автомобилни части.

 Спомагателна зона – ще се извършва сортиране и подготовка на отпадъците за

съхранение до момента на предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

Ще се отделят годните за повторна употреба елементи, които след съответното

маркиране ще се предлагат като части “втора употреба”.

 Складова зона – ще съхраняват отделените отпадъци. Съхранението на отпадъците

ще се извършва така, че да не се допуска смесване на опасни и неопасни отпадъци.

В непосредствена близост  до зоната за разкомплектуване ще се разположат

подходящи резервоари за разделно събиране и временно съхраняване на всички

течности от излезлите от употреба МПС /горива, масла, греси,охлаждащи течности,

антифриз, спирачни течности, киселини от акумулаторни батерии, течности от

автоклиматици и всички други течности/. Ще бъдат осигурени подходящи

контейнери за съхранение на батерии, филтри и кондензатори, съдържащи

евентуално полихлорирани бифенили или полихлорирани терфенили.

Кондензаторите не се предвижда да се обезвреждат на място – ще бъде подписан

договор за предаване на  лицензирана фирма. Разкомплектуваните и демонтирани

части ще се складират на подходящи места /складове с непропусклив под за части

замърсени с масла/.

 Временното съхранение на опасните отпадъци ще се извършва във закрит склад, като

няма да се допуска натрупване на значителни количества. За по нататъшното

оползотворяване или обезвреждане на отпадъците ще бъдат сключени договори с фирми

притежаващи разрешителни документи по реда на ЗУО

На площадката ще бъдат обособени и зони за приемане и сортиране на ОЧЦМ, приети

от физически и юридически лица.

 Зона за приемане на отпадъци от черни и цветни метали
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В зоната ще се осъществява приемането на отпадъци от черни и цветни метали. Ще

бъде оборудвана с електронна везна. Ще се осигури разделното събиране на отпадъците

според вида на метала и неговият произход. ОЧЦМ генерирани от разкомплектоването на

ИУМПС ще се съхраняват разделно от приетите ОЧЦМ от физически и юридически лица.

 Зона за сортиране на отпадъци от черни и цветни метали. 

Ще се извършва сортиране и подготовка на отпадъците за съхраняване до момента на

предаването им за оползотворяване.

 Складова зона.

В складовата зона  ще бъдат  съхранявани отделените отпадъци по видове. 

 Площадка за третиране на строителни отпадъци (СО).

На площадката ще бъдат извършвани дейности по третиране на строителни

отпадъци,  обособени  в следните зони:

 Зони за съхранение на приеманите отпадъци.

 Ще бъдат обособени отделни зони за разделно съхраняване на предварително

сортираните отпадъци по вид на материала: бетон, керамика, асфалтобетон, смесени

фракции, скални материали и др., оразмерени съобразно капацитета на трошачната

инсталация. Предвижда се отделна площ за временно съхраняване на СО, за които има

съмнение за замърсяване, докато се извършат необходимите изпитвания и/или се

организира депонирането им.

 Зона, на която са разположени трошачната и пресевната инсталация, както и

други съоръжения от производствения процес.

В зоната ще бъдат извършвани процесите на третиране – натрошаване на отпадъците и

тяхното сортиране по размер, посредством пресевна инсталация. Капацитетът на

съоръжението ще бъде до 500 t/h. Предвижда се използването  на мобилна трошачна

инсталация.

 Зона за съхранение и товарене на готовата продукция. 
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Ще бъдат обособени отделни зони за разделно съхранение, с достатъчна площ в

зависимост от видовете и количествата на произвежданите фракции, така че те да не се

смесват помежду си.

 Зона за разполагане на контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци,

като метали, хартия, пластмаси, дърво и др., попаднали сред основните потоци.

Попадналите сред основните потоци рециклируеми отпадъци ще се събират разделно и

ще се подават към инсталацията за предварително третиране на отпадъци и/ или на фирма с

регистрационен или разрешителен документ по реда на ЗУО.

 Административно-битова зона 

Административно-битовата зона е изградена и в нея  ще се намират помещенията на

административния персонал и битовите помещения /съблекални, бани и др./ за

обслужващия персонал.

За работещите на площадка за извършване на дейности по събиране, временно

съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса,

стъкло, дърво, текстил, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране

на отпадъци от опаковки, смесени битови отпадъци, биоразградими отпадъци, рециклиране

на пластмаса и дърво, както и събиране, временно съхраняване и предварително третиране

(сортиране, рязане) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и разкомплектоване на

излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) ще се  осигурят  здравословни и

безопасни условия на труд, а именно:

-  Специално работно облекло и лични предпазни средства;

- Встъпителен и периодичен инструктаж и обучение на персонала ;

- Ще се  извършват задължителни медицински прегледи и алергични тестове, както и

здравна застраховка на работещите с опасни отпадъци.

7. Схема на нова или промяна на съществуващата инфраструктура.

За нуждите на инвестиционното предложение не се налага промяна на

съществуващата инфраструктура.

Степен на изграденост на инфраструктура:
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 Улична и пътна мрежа – теренът е достъпен от съществуваща улица, елемент на

уличната мрежа на град София, район „Искър“.  За обслужването на дейността на

обекта, няма да  се наложи изграждане на собствен вътрешно-площадков път в

границите на  терена.

 Водопровод – теренът има връзка с градския водопровод на град София, район „Искър“.

  Канализация – районът, в който се намира терена е с изградена градска канализация. 

 Електроснабдяване – обектът  е електрифициран. 

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

закриване, възстановяване и последващо използване. 

 Инвестиционно проучване, изготвяне на задание за проектиране, провеждане на

процедури по ЗООС.

 Проектиране и провеждане на процедури по ЗУТ.

 Провеждане на процедури във връзка с разрешителния режим на Закона за управление

на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове.

 Сключване на договори с фирми за оползотворяване и рециклиране на отпадъци.

 Експлоатация.

9. Предлагани методи за строителство.

„Евро Импекс“ не предвижда строителни дейности на площадката. Единствено

предвидено е разполагане на локално пречиствателно съоръжение на площадката за

разкомплектоване на ИУМПС. За неговото изграждане, както и  при възникване на

необходимост от извършване на допълнителни  строители дейности,  за съответствие  на

изискванията на нормативните разпоредби, ще бъде сключен договор с лицензирана фирма.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията.
По време на строителството – не се предвижда строителство
По време на експлоатацията – ел. енергия, промишлен кислород, вода за битови и
производствени  нужди.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества, начин на

третиране.
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Класификацията на очакваните генерирани отпадъци от дейността на площадката е

изготвена съгласно Наредба 2  за класификация на отпадъците /обн., ДВ, бр. 66 от

8.08.2014 г./.

 Смесени битови отпадъци – код на отпадъка – 20 03 01

Ще се събират в метални контейнери, тип “Бобър”, разположени на лесно достъпни за

извозване места. Обслужването на контейнерите се осъществява от район „Искър“.

 Разделно събрани отпадъци от опаковки - 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07.

Разделно събраните отпадъци от опаковки ще се събират от административната сграда и

халетата на площадката.  Ще си използва изградената в район „Искър“,  система за разделно

събиране на отпадъци от опаковки или отпадъците  ще се подават за  сепариране и балиране

към инсталацията за предварително третиране.

 Специфични отпадъци от площадката за  временно съхранение и

предварително третиране /сепариране и балиране/ на  неопасни отпадъци от хартия,

пластмаса, стъкло, дърво, текстил,  опаковки от системите за разделно събиране на

отпадъци от опаковки, смесени битови отпадъци, биоразградими отпадъци и рециклиране

на отпадъци  от пластмаса и дърво. 

Табл. II.10-1 Специфични отпадъци от площадката за временно съхранение и предварително

третиране /сепариране и балиране/ на  неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво,

текстил,  опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, смесени битови

отпадъци, биоразградими отпадъци и рециклиране на отпадъци  от пластмаса и дърво.

Код Наименование
Количество

Тон/ год.
Начин на третиране

19 12 01 Хартия и картон 150 000
Временно съхранение до
предаване на лицензирана
фирма за оползотворяване.

19 12 02 Черни метали 10 000

19 12 03 Цветни метали 10 000
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19 12 04 Пластмаса и каучук 150 000
Временно съхранение до
предаване на лицензирана
фирма за оползотворяване.

19 12 05 Стъкло 50 000
Временно съхранение до
предаване на лицензирана
фирма за оползотворяване.

19 12 07
Дървесни материали,

различни от
упоменатите в 19 12 06

10 000
Временно съхранение до
предаване на лицензирана
фирма за оползотворяване.

19 12 09
Минерали (например

пясък, камъни)
10 000

Временно съхранение до
предаване на лицензирана
фирма за оползотворяване

илидепониране.

19 12 10

Горими отпадъци (RDF
- модифицирани

горива, получени от
отпадъци)

5 000
Временно съхранение до
предаване на лицензирана
фирма за оползотворяване.

19 12 12

Други отпадъци
(включително  смеси

от материали) от
мeханично третиране

на отпадъци, различни
от упоменатите в 19 12

11.

150 000

Временно съхранение до
предаване на лицензирана
фирма за оползотворяване

или депониране.

 Специфични отпадъци от площадката за черни и цветни метали

Табл. II.10-2 Специфични отпадъци  от площадката за черни и цветни метали.
Код Наименование Количество

 тон/год.
Начин на третиране

02 01 10 Метални отпадъци 100 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.

11 05 01 Твърд цинк 10 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.

11 05 02 Цинкова пепел 10 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.
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12 01 01 Стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали

150 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване. 

12 01 02 Прах и частици от черни 
метали

20 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.

12 01 03 Стърготини, стружки и 
изрезки от цветни метали

30 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.

12 01 04 Прах и частици от цветни 
метали

50 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.

15 01 04 Метални опаковки 1 500 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.

17 04 01 Мед, бронз и месинг 50 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.

17 04 02 Алуминий 50 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.

17 04 03 Олово 50 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.

17 04 04 Цинк 50 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.

17 04 05 Желязо и стомана 10 000 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.

17 04 06 Калай 50 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.
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17 04 07 Смеси от метали 350 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.

17 04 11 Кабели, различни от 
упоменатите в 17 04 10

50 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.

19 10 01 Отпадъци от желязо и 
стомана

300 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.

19 10 02 Отпадъци от цветни 
метали

100 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.

19 12 02 Черни метали 30 000 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.

19 12 03 Цветни метали 30 000 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.

20 01 40 Метали 50 000 Събиране и временно 
съхранение до предаване на 
лицензирана, по реда на ЗУО  
фирма, за оползотворяване.

 Специфични отпадъци от центъра за разкомлектуване на ИУМПС.

Табл.II.10-3 Специфични отпадъци от центъра за разкомплектуване на ИУМПС

Код Наименование Количество 
тон/ год.

Начин на 
Третиране

16 01 03
Излезли от употреба 
гуми 

30

Временно  съхранение в закрито 
помещение. Ще се извършва 
сортиране на годни и негодни за 
рециклиране.
Годните за рециклиране ще се 
предават на фирми, лицензирани за
дейности по възстановяването им. 
Негодните ще се предават за 
оползотворяване.
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16 01 07* Маслени филтри 1.5

Ще се съхраняват в закрито 
помещение в метални съдове, на 
които ще бъде изписан кода на 
опасния отпадък и ще се предават 
за последващо оползотворяване на 
лицензирана фирма.

16 01 11*
Спирачни накладки, 
съдържащи азбест

0.5

Ще се съхраняват в закрито 
помещение в метални съдове, на 
които ще бъде изписан кода на 
опасния отпадък и ще се предават 
за последващо оползотворяване на 
лицензирана фирма.

16 01 12
Спирачни накладки,
различни от
упоменатите в 16 01 11

2

Съхранението ще се извършва
отделно от спирачните накладки,
съдържащи азбест. Ще се предават на
лицензиран преработвател за
последващо оползотворяване .

16 01 13* Спирачни течности 1.3

Ще се съхраняват в закрито 
помещение в метални съдове, на 
които ще бъде изписан кода на 
опасния отпадък и ще се предават 
за последващо оползотворяване на 
лицензирана фирма.

16 01 14*
Антифризни течности,
съдържащи опасни 
вещества

0.3

Ще се съхраняват в закрито 
помещение в метални съдове, на 
които ще бъде изписан кода на 
опасния отпадък и ще се предават 
за последващо оползотворяване на 
лицензирана фирма.

16 01 15
Антифризни течности,
различни от тези с код
16.01.14

1.8

Ще се събират  и временно 
съхраняват в метални контейнери, 
поставени в закрито помещение 
отделно от тези с код 16.01.14. Ще 
се предават за последващо 
оползотворяване на лицензирана 
фирма.

16 01 16
Резервоари за 
втечнени газове и 
течности

1.3

Събиране и временно съхранение. 
Годните за повторна употреба ще 
се предлагат за повторна употреба. 
Негодните ще се предават за 
последващо оползотворяване на 
лицензирана фирма.
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16 01 17 Черни метали 500

Събиране и временно съхранение 
на територията на площадката. Ще 
се предават на лицензирани фирми 
за последващо обезвреждане.

16 01 18 Цветни метали 30

Събиране и временно съхранение 
на територията на площадката. Ще 
се предават на лицензирани фирми 
за последващо оползотворяване.

16 01 19 Пластмаси 30

Събиране и временно съхранение. 
Годните за повторна употреба 
пластмасови части и детайли ще се
предлагат за повторна употреба. 
Негодните ще се предават за 
последващо оползотворяване на 
лицензирана фирма.

16 01 20 Стъкло 20

Събиране и временно съхранение. 
Годните за повторна употреба 
пластмасови части и детайли ще се
предлагат за повторна употреба. 
Негодните ще се предават за 
последващо оползотворяване на 
лицензирана фирма.

15 02 02*

Абсорбенти, 
филтърни материали, 
кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, 
замърсени с опасни 
вещества

1.0

Ще се съхраняват в закрито 
помещение в метални съдове, на 
които ще бъде изписан кода на 
опасния отпадък и ще се предават 
за последващо оползотворяване на 
лицензирана фирма.

13 01 10*
Нехлорирани 
хидравлични масла на
минерална основа

1.5

Ще се съхраняват в закрито 
помещение в метални съдове, на 
които ще бъде изписан кода на 
опасния отпадък и ще се предават 
за последващо оползотворяване на 
лицензирана фирма.

13 02 05*

Нехлорирани 
моторни, смазочни и 
масла за зъбни 
предавки на 
минерална основа 

2.0

Ще се съхраняват в закрито 
помещение в метални съдове, на 
които ще бъде изписан кода на 
опасния отпадък и ще се предават 
за последващо оползотворяване на 
лицензирана фирма.

13 02 06*

Синтетични моторни 
и смазочни масла и 
масла за зъбни 
предавки 

2.0

Ще се съхраняват в закрито 
помещение в метални съдове, на 
които ще бъде изписан кода на 
опасния отпадък и ще се предават 
за последващо оползотворяване на 
лицензирана фирма.
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13 02 08*
Други моторни 
смазочни и масла за 
зъбни предавки

1.8

Ще се съхраняват в закрито 
помещение в метални съдове, на 
които ще бъде изписан кода на 
опасния отпадък и ще се предават 
за последващо оползотворяване на 
лицензирана фирма.

16 01 08*
Компоненти 
съдържащи живак

0.2

Събиране и временно съхранение. 
Ще се предават на лицензирани 
фирми за последващо 
оползотвориаване.

16 01 09*
Компоненти 
съдържащи PCB s

0.2

Събиране и временно съхранение. 
Ще се предават на лицензирани 
фирми за последващо 
оползотворяване.

16 01 10*
Експлозивни 
компоненти

0.02

Събиране и временно съхранение. 
Ще се предават на лицензирани 
фирми за последващо 
оползотворяване.

16 06 01*
Оловни акумулаторни 
батерии

15

Събиране и временно съхранение. 
Ще се предават на лицензирани 
фирми за последващо 
оползотворяване.

16 06 02* Ni-Cd батерии 2.5

Събиране и временно съхранение. 
Ще се предават на лицензирани 
фирми за последващо 
оползотворяване.

16 06 06*
Разделно събран 
електролит от батерии
и акумулатори

1.5

Събиране и временно съхранение. 
Ще се предават на лицензирани 
фирми за последващо 
оползотворяване.

16 08 01

Отработени 
катализатори, 
съдържащи сребро, 
злато, рений, родий, 
паладий, иридий или 
платина

1.5

Събиране и временно съхранение. 
Ще се предават на лицензирани 
фирми за последващо 
оползотворяване.

16 08 02*

Отработени 
катализатори, 
съдържащи опасни 
преходни метали (4) 
или опасни 
съединения на 
преходните метали

1.5

Събиране и временно съхранение. 
Ще се предават на лицензирани 
фирми за последващо 
оползотворяване.
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16 08 03

Отработени 
катализатори, 
съдържащи преходни 
метали или  
съединения на 
преходните метали, 
неупоменати другаде

1.5

Събиране и временно съхранение. 
Ще се предават на лицензирани 
фирми за последващо 
оползотворяване.

16 08 07*

Отработени 
катализатори, 
замърсени с опасни 
вещества

1.3

Събиране и временно съхранение. 
Ще се предават на лицензирани 
фирми за последващо 
оползотворяване .

19 12 12

Други отпадъци 
(включително смеси 
от материали) от 
механично третиране 
на отпадъци, различни
от упоменатите в 19 
12 11 

100

Събиране и временно съхранение. 
Ще се предават своевременно за 
оползотворяване.

 Специфични отпадъци от площадката за третиране на строителни отпадъци

Табл.II.10-4 Специфични отпадъци от площадката за третиране на строителни отпадъци

Код Наименование
Количество

тон/ год.
Начин на третиране

19 12 02 Черни метали 500
Временно съхранение до
предаване на лицензирана
фирма за оползотворяване.

19 12 03 Цветни метали 200
Временно съхранение до
предаване на лицензирана
фирма за оползотворяване.

19 12 04 Пластмаса и каучук 100
Временно съхранение до
предаване на лицензирана
фирма за оползотворяване.

19 12 05 Стъкло 100
Временно съхранение до
предаване на лицензирана
фирма за оползотворяване.

19 12 07
Дървесни материали,

различни от
упоменатите в 19 12 06

100
Временно съхранение до
предаване на лицензирана
фирма за оползотворяване.

19 12 09
Минерали (например

пясък, камъни)
500

Временно съхранение до
предаване на лицензирана
фирма за оползотворяване
илидепониране.
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19 12 10

Горими отпадъци (RDF
- модифицирани

горива, получени от
отпадъци)

150
Временно съхранение до
предаване на лицензирана
фирма за оползотворяване.

19 12 12

Други отпадъци
(включително  смеси

от материали) от
мeханично третиране

на отпадъци, различни
от упоменатите в 19 12

11.

200

Временно съхранение до
предаване на лицензирана
фирма за оползотворяване
или депониране.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия

върху околната среда.

Реализирането на инвестиционното намерение ще доведе до намаляване на

количествата на отпадъците от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, текстил, строителни

отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, смесени

битови отпадъци, биоразградими отпадъци, черни и цветни метали (ОЧЦМ) и установяване

на тенденция за регламентираното им събиране и предаване за преработка, както и до

регламентираното разкомплектоване на ИУМПС. 

При изграждане на площадката ще бъдат спазени всички изисквания на

европейското и национално законодателство, гарантиращи ограничаване на отрицателното

въздействието  върху околната среда.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /добив на строителни

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

третиране на отпадъчните води/.

Не се предвиждат други дейности, свързани с инвестиционното предложение.

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

 Разрешение по Закона за управление на отпадъците

 Регистрационен  документ по  Закона за управление на отпадъците

 Изготвяне на ПУП съгласно изискванията на ЗУТ.

 Съгласуване със службата за Пожарна  и аварийна безопасност;

 други.
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15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Не се очаква замърсяване и създаване на дискомфорт на околната среда  от

дейността на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и

предварително третиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво,

текстил, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от

опаковки, смесени битови отпадъци, биоразградими отпадъци, рециклиране на пластмаса и

дърво, както и събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране,

рязане) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и разкомплектоване на излезли от

употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“.

16. Риск от инциденти
За минимизиране на рискът от инциденти ще бъдат предприети следните мерки за

неговото ограничаване:

Мерки за сигурност

 Дейностите с отпадъци ще се извършват от квалифициран и редовно инструктиран

персонал по техника на безопасност, противопожарна охрана и работа с опасни

отпадъци.

 Персоналът ще бъде запознат с листовете за безопасност, със състава на

отпадъците, рисковете за здравето, влиянието върху околната среда и физико-

химичните свойства, както и оказване на първа помощ в случай на поглъщане,

вдишване, контакт с кожата и очите.

 На персоналът ще се подсигурят защитни средства като ръкавици, защитни очила в

случай на риск от изпръскване и защитно облекло. 

 Работниците ще бъдат инструктиран за точното място за изхвърляне на определения

отпадък. 

 Площадката е бетонирана, закрита, с добра вентилация и се охранява от достъп на

външни лица,  с цел да не се допускат инциденти. 

 Площадката ще бъде оборудвана със съдове за събиране на сепарираните отпадъци.

 Няма да се допуска разливане или разпиляване на  отпадъци, както и изхвърлянето

им в канализации, води и почви.
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 Съдовете ще бъдат маркирани със съответните надписи за съдържащите се в тях

отпадъци. 

 Няма да се допуска да се работи с отпадъци извън територията на специализираната

площадка.

 Няма да се смесват различните видове сепарирани  отпадъци помежду си, а също и

с битови и други отпадъци. 

 Няма да се предават  отпадъци на фирми без лиценз и предварителен договор.

 Няма да се съхраняват опасни отпадъци на открито. 

 Няма да се допускат до работа неинструктирани лица,  лица под 18 години и такива

с открити рани по тях.

 При предаване на  отпадъци ще се попълват отчетни документи съгласно

нормативните изисквания.

 Забранява се пушенето по време на работа и запалването на огън.

 Ще се следи за техническата изправност на съдовете за съхранение и съоръженията

за събиране на отпадъци. Периодично ще се следи за корозия и пробиви в тях.

 Ще бъдат подсигурени абсорбиращи материали за събиране на отпадъците при

евентуален авариен разлив. 

 Ще бъдат подсигурени пожарогасители за гасене с пяна, които да бъдат подходящи

за гасенето на тези отпадъци. Няма да се гаси с вода поради опасност от

разпространяване на огъня.

При възникване на аварийни ситуации ще бъдат предприети съответните действие:

 При евентуален разлив на отпадъци в почвата, канализацията или водите ще се

вземат мерки за ограничаване на разлива като за целта се използват абсорбиращите

материали за събиране на разлетия отпадък. Незабавно ще бъдат уведомени

съответните власти като Гражданска защита, В и К и други. Абсорбиращите

материали ще се събират в специален съд. 

 При вдишване на силно концентрирани пари и изпарения ще се изведе пострадалия

на чист въздух. 
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 При контакт с кожата ще се отстранят изцапаните дрехи и ще се измие засегнатото

място с вода и сапун.

 При някоя от изброените ситуации 4 , както и в случаи на сериозни и постоянни

оплаквания ще се потърси медицинска помощ.

 При пожар ще се евакуира персоналът незабавно, ще се уведоми Противопожарната

служба като до пристигането й ще се организира гасенето на пожара с наличните

пожарогасители и средства. 

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение.

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение,

даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики,

както и разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа.

„ЕВРО ИМПЕКС” ЕООД възнамерява да експлоатира площадка с местоположение:

гр. София, община Столична, район „Искър“, НПЗ Искър – север, ул. ”Неделчо Бончев” №3

Теренът представлява част от УПИ I - 11, поземлен имот с идентификатор 68134.1502.11, по

плана на гр. София с обща площ, съгласно приложеният нотариален акт и скица, 32 250 кв.

м.

Имотът е собственост на „EВРО ИМПЕКС” ЕООД, гр. София видно от приложен

Нотариален акт за покупко - продажба на недвижими имоти № 2, том II, рег. № 1759, дело

№ 120 от 20.05.2014 г. 

Географските координати на четирите ъглови точки на имота са:

42°40'18.80"С     23°24'26.40"И   

42°40'22.02"С   23°24'21.29"И 

42°40'16.25"С   23°24'15.86"И 

42°40'13.32"С   23°24'20.64"И

В близост до обекта не са разположени елементи на Националната екологична 

мрежа. Най-близко разположените защитени зони са представени в Таблица III.1-1.

Табл. III.1-1.Защитени зони 
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От картата е видно значителното отстояние от местоположението на

инвестиционното намерение до най - близко разположените защитени зони, попадащи  в

Националната екологична мрежа.

Фиг. III.1-1 Карта на най-близо разположените зони от Национата екологична мрежа
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2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката

или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи ползватели на

земи.

Ползвател на терена е „ЕВРО ИМПЕКС” ЕООД в качеството му на собственик.

Инвестиционните намерения са свързани с бъдещото развитие в областта на дейности

свързани със събиране, сортиране и предаване за обезвреждане на отпадъци. Към

настоящия момент не са заявени намерения за преотстъпване на терена за бъдещо ползване

от трети лица. 

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Теренът, в който инвеститорът има намерение на реализира инвестицията не е

предмет на земеползване. Съгласно одобрените планове на Община Столична е отреден за

„производствени и складови дейности“.

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени

зони, санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточници на минерална вода, използвани за

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична

мрежа.

Разположението на обекта не е в противоречие с действащата нормативна уредба. Не

се засягат чувствителни, уязвими или защитени зони. 

В близост до обекта не са разположени елементи на Националната екологична

мрежа.

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Въздействието, което дейността на площадката  оказва е с локален териториален

обхват, в рамките на площадката, степента му на въздействие е незначителна, а честотата-

краткотрайна, което предоставя реални възможности за възсановяване на природните

ресурси.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за

местоположение.

Алтернативите са разгледани от инвеститора на предварителен етап – при избора на

площадка за предварително третиране и рециклиране.

Основните изисквания към терена са били:
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 Да бъде в близост до местни и транзитни транспортни артерии.

 Да се намира в зона за производствени и складови дейности, съгласно изискванията

на Закона за управление на отпадъците.

 Да бъде отдалечен на изискуемо отстояние от жилищни и други подлежащи на

здравна  защита сгради и обекти

 Да бъде в близост до основни комуникации – водопровод, канализация,

електрическа мрежа.

 Да бъде с достатъчна площ, която да обезпечи бъдещата дейност на инвеститора.

ІV. Характеристики на потенциалното въздействие /кратко описание на възможните

въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/:

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните

активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра,

ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното

разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и

групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от

естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци

и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове,

вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

1.1. Атмосферен въздух – При оборудването и експлоатацията на обекта се очаква

отделяне на неорганизирани емисии. Организираните газови емисии не се очакват.

Неорганизирани емисии от прах се очакват след въвеждането в експлоатация на обекта

при товаро-разтоварните работи и от движението на моторни превозни средства. Очаква

се незначително отделяне на неорганизирани емисии, които ще бъдат с краткотраен

ефект  по време на експлоатацията, които се очаква да бъдат с незначително

въздействие върху качеството на атмосферния въздух. 

Като обобщение: Териториалният обхват е само в рамките на обекта, степента на

въздействие – незначителна, честота – кратковременна и с реални възможности за

възстановяване.

1.2. Води   
Източник на водоснабдяване:
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- За питейно - битови и производствени нужди  ще се ползва вода от съществуващия

градски водопровод. 

На етап “инвестиционно намерение” не се предвижда ползване на подземни или

повърхностни води.

Формиране на отпадъчни води:

- битови отпадъчни води 

- производствени отпадъчни води – формират се от:

 измиване на пластмасовите отпадъци при рециклиране

 измиването на площадките 

 компресиране на биоразградими отпадъци

- дъждовни води – формират се от атмосферните валежи 

Заустване на отпадъчните води.

 Битовите отпадъчни води ще  се заустват в градската канализационна мрежа,

посредством площадковата канализационна мрежа. Производствените отпадъчни води

от площадката за разкомплектоване ще преминават през локални пречиствателни

съоръжения – утаители и каломаслоуловител. След пречистването им, както и водите от

процесите на рециклиране на пластмасови отпадъци ще се включват в площадковата

канализационна мрежа за отпадъчни води и ще се заустват в градската канализационна

мрежа. Генерираните при уплътняване на биоотпадъци води ще се събират в цистерни

от затворен тип и ще се транспортират до градската пречиствателна станция.

1. 3. Отпадъци - От обекта се очаква отделянето на битови и производствени отпадъци,

класифицирани съгласно Наредба 2  за класификация на отпадъците, както следва :

Смесени битови отпадъци – код на отпадъка – 20 03 01

Ще се събират в метални контейнери, тип “Бобър”, разположени на лесно достъпни за

извозване места. 

Разделно събрани отпадъци от опаковки - 15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07.

Разделно събраните отпадъци от опаковки ще се събират от административната сграда и

халетата на площадката. Ще си използва изградената в район „Искър“, система за разделно

събиране на отпадъци от опаковки или отпадъците  ще се подават за  сепариране и балиране

към инсталацията за предварително третиране.



Площадка за събиране, предварително третиране  и рециклиране на отпадъци
“ЕВРО ИМПЕКС” ЕООД  2014 г.

Специфични отпадъци от площадката за временно съхранение и предварително

третиране /сепариране и балиране/ на  неопасни отпадъци от хартия, пластмаса,

стъкло, дърво, текстил,  опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от

опаковки, смесени битови отпадъци, биоразградими отпадъци и рециклиране на

отпадъци  от пластмаса и дървесни отпадъци.

Табл. IV.1-1

Специфични отпадъци от площадката за временно съхранение и предварително третиране

/сепариране и балиране/ на  неопасни отпадъци и рециклиране на отпадъци  от пластмаса и

дървесни отпадъци.

Код Наименование

19 12 01 Хартия и картон

19 12 04 Пластмаса и каучук

19 12 05 Стъкло

19 12 07 Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06

19 12 09 Минерали (например пясък, камъни)

19 12 10 Горими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от 
отпадъци)

19 12 12 Други отпадъци (включително  смеси от материали) от 
мeханично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 
19 12 11

Специфични отпадъци от пункта за събиране на черни и цветни метали

Табл.IV.1-2 Специфични отпадъци от пункта за събиране на черни и цветни метали

Код Наименование
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12 01 01 Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

12 01 02 Прах и частици от черни метали

12 01 03 Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали

12 01 04 Прах и частици от цветни метали

15 01 04 Метални опаковки

16 01 17 Черни метали

16 01 18 Цветни метали 

17 04 01 Мед, бронз и месинг

17 04 02 Алуминий

17 04 03 Олово

17 04 04 Цинк

17 04 05 Желязо и стомана

17 04 06 Калай

17 04 07 Смеси от метали

17 04 11 Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10

19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана

19 10 02 Отпадъци от цветни метали

19 12 02 Черни метали

19 12 03 Цветни метали

20 01 40 Метали

Специфични отпадъци от третиране на строителни отпадъци
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Табл.IV.1-3 Специфични отпадъци от третиране на строителни отпадъци

Код Наименование

19 12 02 Черни метали

19 12 03 Цветни метали

19 12 04 Пластмаса и каучук

19 12 05 Стъкло

19 12 07 Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06

19 12 09 Минерали (например пясък, камъни)

19 12 10
Горими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от 
отпадъци)

19 12 12
Други отпадъци (включително  смеси
от материали) от мeханично третиране на отпадъци, различни 
от упоменатите в 19 12 11.

Отпадъците ще се събират и съхраняват, след което ще бъдат предавани по договори

на фирми, притежаващи разрешителни  документи по реда на ЗУО. 

Специфични отпадъци от разкомплектоване:

Производствените отпадъци попадат в общата категория – Отпадъци от

разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства – код на отпадъка – 16 01

Излезли от употреба гуми – код на отпадъка – 16 01 03

Начин на третиране – излезлите от употреба гуми ще се съхраняват временно в закрито

помещение. Ще се извършва сортиране на годни и негодни за рециклиране.

Годните за рециклиране ще се предават на фирми, лицензирани за дейности по

възстановяването им. Негодните ще се предават за обезвреждане.

Маслени филтри – код на отпадъка – 16 01 04*
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Начин на третиране – на територията на площадката ще се извършва събиране и временно

съхранение на свалените маслени филтри. Ще се съхраняват в закрито помещение в метални

съдове, на които ще бъде изписан кода на опасния отпадък и ще се предават за последващо

обезвреждане на лицензирана фирма.

Спирачни накладки, съдържащи азбест – код на отпадъка – 16 01 11*

Начин на третиране – на територията на площадката ще се извършва събиране и временно

съхранение на отпадъка. Ще се събират в метални контейнери, които ще се съхраняват в закрито

помещение. На контейнерите ще бъде изписан кода на опасния отпадък. Ще се предават за

последващо обезвреждане на лицензирана фирма.

Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 – код на отпадъка- 16 01 12

Начин на третиране – представлява отпадък, който няма опасни свойства. На територията на

площадката ще се извършва събиране и временно съхранение на отпадъка. Съхранението ще се

извършва отделно от спирачните накладки, съдържащи азбест. Ще се предават на лицензиран

преработвател за последващо оползотворяване или обезвреждане.

Спирачни течности – код на отпадъка – 16 01 13*

Начин на третиране – събиране и временно съхранение в метални контейнери с изписан код на

опасния отпадък, поставени в закрито помещение. Ще се предават за последващо

обезвреждане на лицензирана фирма.

Антифризни течности, съдържащи опасни вещества – код на отпадъка – 16 01 14*

Начин на третиране - събиране и временно съхранение в метални контейнери с изписан код на

опасния отпадък, поставени в закрито помещение. Ще се предават за последващо третиране  на

лицензирана фирма.

Антифризни течности, различни от тези с код 16 01 14 – код на отпадъка – 16 01 15

Начин на третиране - събиране и временно съхранение в метални контейнери, поставени в

закрито помещение отделно от тези с код 16 01 14. Ще се предават за последващо третиране на

лицензирана фирма.

Резервоари за втечнени газове и течности – код на отпадъка – 16 01 16

Начин на третиране – събиране и временно съхранение. Годните за повторна употреба ще се

предлагат за повторна употреба. Негодните ще се предават за последващо оползотворяване на

лицензирана фирма.

Черни метали – код на отпадъка – 16 01 17
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Начин на третиране – събиране и временно съхранение на територията на площадката. Ще се

предават на лицензирани фирми за последващо оползотвораване.

Цветни метали – код на отпадъка – 16 01 18

Начин на третиране - събиране и временно съхранение на територията на площадката. Ще се

предават на лицензирани фирми за последващо опозотворяване.

Пластмаси - код на отпадъка – 16 01 19

Начин на третиране - събиране и временно съхранение. Годните за повторна употреба

пластмасови части и детайли ще се предлагат за повторна употреба. Негодните ще се предават

за последващо оползотворяване на лицензирана фирма.

Стъкло – код на отпадъка – 16 01 20

Начин на третиране – събиране и временно съхранение. Стъклата, които са свалени с

ненарушена цялост детайли ще се предлагат за повторна употреба. Негодните ще се предават за

последващо оползотворяване на лицензирана фирма.

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с

опасни вещества – код на отпадъка – 15 02 02*

Начин на третиране – събиране и временно съхранение. Ще се предават на лицензирани

фирми за последващо оползотворяване или обезвреждане.

Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа – код на отпадъка – 13 01 10*

Начин на третиране - събиране и временно съхранение. Ще се предават на лицензирани

фирми за последващо оползотворяване.

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа   –

код на отпадъка – 13 02 05*

Начин на третиране - събиране и временно съхранение. Ще се предават на лицензирани

фирми за последващо оползотворяване.

Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки  – код на отпадъка

13 02 06*

Начин на третиране - събиране и временно съхранение. Ще се предават на лицензирани

фирми за последващо ооползотворяване.

Други моторни смазочни и масла за зъбни предавки – код на отпадъка 13 02 08*

Начин на третиране - събиране и временно съхранение. Ще се предават на лицензирани

фирми за последващо оползотворяване.
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Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа – код на

отпадъка 13 03 07 *

Начин на третиране - събиране и временно съхранение. Ще се предават на лицензирани

фирми за последващо оползотворяване.

Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности и други опасни

компоненти – код на отпадъка 16 01 06

Начин на третиране - събиране и временно съхранение. Ще се предават на лицензирани

фирми за последващо оползотворяване.

Компоненти съдържащи живак –  код на отпадъка  16 01 08*

Начин на третиране - събиране и временно съхранение. Ще се предават на лицензирани

фирми за последващо обезвреждане.

Компоненти съдържащи PCB s – код на отпадъка 16 01 09*

Начин на третиране - събиране и временно съхранение. Ще се предават на лицензирани

фирми за последващо обезвреждане.

Експлозивни компоненти – код на отпадъка 16 01 10*

Начин на третиране - събиране и временно съхранение. Ще се предават на лицензирани

фирми за последващо обезвреждане.

Оловни акумулаторни батерии – код на отпадъка 16 06 01*

Начин на третиране - събиране и временно съхранение. Ще се предават на лицензирани

фирми за последващо обезвреждане.

Ni-Cd батерии – код на отпадъка 16 06 02*

Начин на третиране - събиране и временно съхранение. Ще се предават на лицензирани

фирми за последващо обезвреждане.

Разделно събран електролит от батерии и акумулатори – код на отпадъка 16 06 06*

Начин на третиране - събиране и временно съхранение. Ще се предават на лицензирани

фирми за последващо оползотворяване.

Отработени катализатори, съдържащи сребро, злато, рений, родий, паладий, иридий или

платина – код на отпадъка 16 08 01

Начин на третиране - събиране и временно съхранение. Ще се предават на лицензирани

фирми за последващо оползотворяване.
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Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали (4) или опасни

съединения на преходните метали – код на отпадъка 16 08 02*

Начин на третиране - събиране и временно съхранение. Ще се предават на лицензирани

фирми за последващо оползотворяване.

Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или  съединения на преходните

метали, неупоменати другаде – код на отпадъка 16 08 03

Начин на третиране - събиране и временно съхранение. Ще се предават на лицензирани

фирми за последващо оползотворяване.

Отработени катализатори, замърсени с опасни вещества – код на отпадъка 16 08 07*

Начин на третиране - събиране и временно съхранение. Ще се предават на лицензирани
фирми за последващо обезвреждане.

Като обобщение – При дейностите ще бъдат отделяни отпадъци с битов характер и

производствени с неопасен и опасен характер. Тяхното събиране, обезвреждане и отчитане ще

бъде организирано, съгласно действащото законодателство в областта на управлението на

дейностите с отпадъци. Основният принцип при изработване на фирмената политика по

управление отпадъците ще бъде минимизирането им и събиране и предаване за по-нататъшна

преработка.

1. 4. Почва – Обектът ще бъде изграден в терен, който не се ползва като земеделска земя и е

усвоен от предишно ползване за производствени нужди.

1.5. Земни недра – няма данни за наличие на подземни  богатства.

1.6. Биологично разнообразие и неговите елементи – На площадката, предвидена за

реализация на инвестиционното намерение, почти не се появяват представители на фауната.

Тяхното разпространение и начин на живот са силно повлияни от урбанизирането на

територията. При проектирането е предвидено да се разработи и част “озеленяване”, която ще

окаже положително въздействие в ландшафтно отношение. Защитени територии в близост до

обекта няма.

1.7. Шум, вибрации и радиации – източници на шум и вибрации са машините свързани с

технологичния процес. Данните за технологичното оборудване, подбрано от инвеститора,

показва, че то е с характеристики, които осигуряват ниво на шума в работните помещения под

ПДН.
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1. 8. Въздействие върху хората и тяхното здраве – Водещ рисков фактор в обекта е работата с

технологичното оборудване. За работещите са предвидени мерки, за защита. Не се очаква

вредно въздействие върху здравното състояние на живеещите в близост с предприятието.

Като обобщение – За създаване на безопасни условия на труд е необходимо да бъдат

приложени следните мерки:

- осигуряване на лични предпазни средства, съгласно изискванията на нормативните

документи;

- провеждане на предварителен и периодичен инструктаж;

- провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи;

- строго спазване на утвърдените от ръководството технологични операции.

2. Въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа, включително

на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

В близост до обекта не се намират елементи на Националната екологична мрежа.

3. Вид на въздействието /пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно,

средно - и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/.

По своя характер, въздействието, което би оказал обекта при експлоатацията и

обособяването  му, може да се класифицира като:

Пряко – с обособяването  на обекта се променя вида и извършваните дейности на терена, в

който се реализира.

Дълготрайно – с дейността си обектът ще реализира дейност, която е свързана с

намаляване на отпадъците в продължителен период от време. 

Положително – дейността на обекта е насочена към намаляване на замърсяването на

околната среда с отпадъци, чрез тяхното събиране, третиране и предаване за последващо

обезвреждане.

4. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места.

Обхвата на въздействие е локално, в рамките на терена, на който ще се реализира

инвестиционното намерение. 
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5. Вероятност за поява на въздействието

При реализацията и експлоатацията на обекта не се очакват значителни отрицателни

въздействия върху компонентите на околната среда и човешкото здраве.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействие.

При реализация на обекта не се очакват значителни отрицателни въздействия върху

околната среда и човешкото здраве. Възможни са единични, краткосрочни, локални,

обратими  въздействия от неорганизираните емисии, при разтоварни дейности на

площадката, за чието ограничаване ще бъдат предприети съответните мерки.

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение,

свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните

отрицателни въздействия върху околната среда.

За минимизиране на предполагаемите отрицателни последици е необходимо да бъдат

планирани и изпълнени следните мерки:

Обособяване  и експлоатация на обекта, в съответствие с националната нормативна база по

опазване на околната среда и управление на отпадъците, а именно:

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за управление на отпадъците;

- Наредба № 2 за класификация на отпадъците;

- Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по

отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения,

регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;

- Наредба за безплатното работно и униформено облекло;

- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на

здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

- Наредба № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

при механично (студено) обработване на метали;

- Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на

съоръжения за третиране на отпадъците.  

По време на експлоатация да се извършва оросяване на обслужващите пътища, а при

необходимост и измиване.

Да бъдат разположени съоръжения за предотвратяване на разливи.
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Да се провежда превантивно и периодично обучение на персонала по техника на

безопасност на труда.

Да се изготви авариен план.

Да се спазват изискванията за противопожарна защита на обекта.

8. Трансграничен характер на въздействие

Реализирането на инвестиционното намерение не би оказало въздействие с трансграничен

характер.

гр. София Управител:

              Александър Иванов
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