
Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

I. Информация за контакт с възложителя: 

„ Е К О Т Р А Н С Г Р У П 11" О О Д 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 
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, както следва: 

- И. 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове К1 до К. 11, с 
изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им. 
- Я 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове Я 1 - Я 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). 



1. Характеристики на инвестиционното предложение: 
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, 

обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Площадката за реализиране на инвестиционното предложението е с местоположение в 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. 
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 съгласно 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. 
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. 

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

Площадката ще бъде обособена на територията на поземлен имот с идентификатор 
68134.1506.62 с начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект и няма 
връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията 
на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

При реализацията на посоченото инвестиционно предложение не се налага извършването 
на строителни дейности. По време на експлоатацията ще се използват: електроенергия и вода. 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. 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. 

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

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. Отпадъците 
ще се складират отделно от други спомагателни материали. Отпадъците ще се разделят, събират 



и съхраняват по видове на определени и обозначени места и/или в подходящи контейнери до 
предаването им за последващо третиране. 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 и балиране. При 
експлоатацията ще се генерират единствено битово-фекални отпадъчни води от персонала, които 
ще бъдат зауствани градска канализационна мрежа. 

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

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване и 
дискомфорт върху околна среда поради следното: 

- Не се очаква генериране на отпадъчни газове. На площадката няма да има горивни 
процеси, освен за газовите резаци, които ще се ползват при рязането на металните отпадъци. 
Резаците ще бъдат на природен газ и ще се ползват само при необходимост. Не се предвижда 
съхранение на прахообразни отпадъци или използване на мелници за фино смилане на 
отпадъците. 

- При реализацията на инвестиционното предложение ще се генерират битово-фекални 
отпадъчни води, които ще се отвеждат към градската канализационна мрежа. Не се предвижда 
съхранение и третиране на опасните отпадъци. 

- По отношение на шума трябва да се отбележи, че площадката не е разположена в 
близост до обекти подлежащи на здравна защита. Дейностите ще се извършват само през 
светлата част на денонощието, като предвид дейностите, които ще се извършват, нивата на шум 
по границите на площадката ще бъдат в порядъка 65 - 70 с1В. Независимо от това се предвижда 
прилагането на подходящи мерки (описани по-долу) за минимизирането на всички негативни 
потенциални въздействия, които могат да възникнат в резултат на реализация на 
инвестиционното предложение. 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 
предложение; 

При експлоатацията на площадката няма да се ползват съоръжения или химически 
вещества, които могат да доведат до възникване на големи аварии. Същността на 
инвестиционното предложение е свързана с минимален риск от инциденти. Потенциалният 
здравен риск е налице при системно неспазване на правилата за хигиена и безопасност на труда 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 
факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на 
Закона за здравето. 

При експлоатацията на площадката няма да се заустват замърсени води в повърхностни 
или подземни водни обекти. Поради това няма да има въздействие върху води, предназначени за 
питейно-битови нужди, за къпане или минерални води. Около територията на имота са 
разположени само складови помещения и площи, като в близост няма обекти подлежащи на 
здравна защита. Най-близко разположените жилищни сгради се намират на около 500 м. Поради 
това не се очаква въздействие от шум и вибрации в близко разположените жилищни и 
обществени сгради. При експлоатацията на площадката не се генерират йонизиращи и не 
йонизиращи лъчения, както и емисии в атмосферния въздух на химични замърсители и 
биологични агенти. 

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

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-
832858-28.07.2021 г. Общата площ на откритата част на имота е 1180 кв.м. Предназначението на 
имота е за друг вид производствен, складов обект. Имотът е собственост 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. 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително 
на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 
към ЗООС. 

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 

Дейности, 
кодове 

Количество 
(тон/год.) Произход 

№ 

1 2 3 4 5 

1. 02 01 10 Метални отпадъци 

1*12 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове - КП 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, балиране/ 
И13 - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Ш - Я12 

200 

От 
физически 
и 
юридически 
лица 



2. 1201 01 
Стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали 

Ш2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Ш - Ш1 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, балиране/ 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я12 

200 
От 
юридически 
лица 

3. 12 01 02 Прах и частици от черни 
метали 

Ш 2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Ш - Я11 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, балиране/ 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - И.12 

200 
От 
юридически 
лица 

4. 12 01 03 
Стърготини, стружки и 
изрезки от цветни метали 

Ш2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Ш - Ш1 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, балиране/ 
ШЗ - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 — Я12 

200 
От 
юридически 
лица 

5. 12 01 04 Прах и частици от цветни 
метали 

Ш 2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Ш - Ш1 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, балиране/ 
ШЗ - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Ш — Я12 

200 
От 
юридически 
лица 



6. 12 01 05 Стърготини, стружки и 
изрезки от пластмаси 

Ш 2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - К11 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, балиране/ 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я12 

200 
От 
юридически 
лица 

7. 15 01 01 Хартиени и картонени 
опаковки 

Ш 2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я11 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, балиране/ 
Н13 - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я12 

5000 

От 
физически 
и 
юридически 
лица 

8. 15 01 02 Пластмасови опаковки 

Ш 2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я11 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, балиране/ 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я12 

5000 

От 
физически 
и 
юридически 
лица 

9. 15 01 03 
Опаковки от дървесни 
материали 

Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я12 

5000 

От 
физически 
и 
юридически 
лица 

10. 15 01 04 Метални опаковки 

Ш 2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - ЯП 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, балиране/ 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 — Я12 

5000 

От 
физически 
и 
юридически 
лица 



11. 15 01 05 
Композитни/многослойни 
опаковки 

Я12 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - ЯП 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, балиране/ 
Я13 - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 — Я12 

500 

От 
физически 
и 
юридически 
лица 

12. 15 01 06 Смесени опаковки 

Ш2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - К11 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, балиране/ 
ШЗ - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я12 

5000 

От 
физически 
и 
юридически 
лица 

13. 15 01 07 Стъклени опаковки 

Я12 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - И. 11 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране/ 
И13 - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я12 

5000 

От 
физически 
и 
юридически 
лица 

14. 1601 17 Черни метали 

Код Ш2 - Размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я11 / рязане, 
уплътняване/. 
Я13 - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 — Я12 

500 
От 
юридически 
лица 



15. 1601 18 Цветни метали 

Код Ш 2 - Размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я11 / рязане, 
уплътняване/. 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я12 

500 
От 
юридически 
лица 

16. 17 02 02 Стъкло 

Ш 2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я11 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране/ 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я12 

500 
От 
юридически 
лица 

17. 17 02 03 Пластмаса 

Ш 2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - ЯП 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, балиране/ 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 — Я12 

500 
От 
юридически 
лица 

18. 17 04 01 Мед, бронз, месинг 

Ш 2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - ЯП 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
рязане, сортиране, 
балиране/ 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 — Я12 

500 
От 
юридически 
лица 



19. 17 04 02 Алуминий 

Ш 2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Ш1 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
рязане, сортиране, 
балиране/ 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 — И. 12 

500 
От 
юридически 
лица 

20. 17 04 03 Олово 

Ш 2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Ш - Я11 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, рязане, 
балиране/ 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Ш - Ш2 

500 
От 
юридически 
лица 

21. 17 04 04 Цинк 

Ш 2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Ш1 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, рязане, 
балиране/ 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Л1 — Я12 

500 
От 
юридически 
лица 

22. 17 04 05 Чугун и стомана 

Ш 2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я11 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, рязане, 
балиране/ 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 — Ш2 

500 
От 
юридически 
лица 



23. 17 04 06 Калай 

Ш2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - ЯН 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, рязане, 
балиране/ 
ШЗ - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я12 

500 
От 
юридически 
лица 

24. 17 04 07 Смеси от метали 

Ш 2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я11 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, рязане, 
балиране/ 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я12 

500 
От 
юридически 
лица 

25. 17 04 11 Кабели, различни от 
упоменатите в 17 04 10 

Ш 2 - Размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я11 
/разглобяване, 
сортиране, рязане, 
разделяне, уплътняване/. 
ШЗ - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я12 

100 
От 
юридически 
лица 

26. 19 10 01 
Отпадъци от чугун и 
стомана 

Ш 2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я11 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, рязане, 
балиране/ 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я12 

500 
От 
юридически 
лица 



27. 19 1002 Отпадъци от цветни 
метали 

Ш2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я11 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, рязане, 
балиране/ 
1*13 - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - ИЛ 2 

500 
От 
юридически 
лица 

28. 19 1201 Хартия и картон 

Ш 2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я11 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, балиране/ 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я12 

500 
От 
юридически 
лица 

29. 19 12 02 Черни метали 

Ш2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - ЯП 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, рязане, 
балиране/ 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я12 

500 
От 
юридически 
лица 

30. 19 12 03 Цветни метали 

Ш 2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - ЯП 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, рязане, 
балиране/ 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я12 

500 
От 
юридически 
лица 



31. 20 01 01 Хартия и картон 

Ш 2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - ЯП 
/предвар ителна дейност 
преди оползотворяване -
балиране, сортиране/ 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове ИЛ - Я12 

500 

От 
физически 
и 
юридически 
лица 

32. 20 01 02 Стъкло 

Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове ИЛ — Я12 

500 

От 
физически 
и 
юридически 
лица 

33. 20 01 39 Пластмаси 

Ш2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - ЯП 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, балиране/ 
ШЗ - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я 1 2 

500 

От 
физически 
и 
юридически 
лица 

34. 20 01 40 Метали 

Ш 2 - размяна на 
отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - ЯП 
/предварителна дейност 
преди оползотворяване -
сортиране, рязане, 
балиране/ 
Ш З - съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове Я1 - Я12 

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. 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 
Достъпа до имота е по съществуващ път. При реализацията на инвестиционното 

предложение не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура. 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 
закриване, възстановяване и последващо използване. 

Площадката ще бъде трайна настилка - бетон. Площадката ще бъде оградена с плътна 
ограда и ще отговаря на необходимите изисквания: Зоните за съхраняване на отпадъци ще са с 
непропусклива настилка, която осигурява възможност за почистване и за защита на почва 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. 

6. Предлагани методи за строителство. 
Площадката ще бъде изградена от трайна настилка асфалт и/или бетон. На площадката 

има не се предвижда ново строителство. За офис сграда със санитарно помещение, съблекалня и 
стая за отдих ще бъдат използвани съществуващите в имота сгради. 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 
Изграждането на 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)", създава условия за регулиране на 
нерегламентираното изхвърляне и депониране на оползотворими отпадъци и спомага за 
увеличаване на количествата оползотворени отпадъци, в съответствие с европейските и 
национално заложени цели. 

Намерението и мотивите на дружеството за извършване на дейността, предвидена в 
инвестиционното предложение, са свързани с подходяща за тази цел обособена площадка за 
дейности с неопасни отпадъци. Инвестиционното предложение цели разширяване на обхвата на 
включените отпадъци и е в съответствие със засилената необходимост за изпълнение на 
изискванията на Европейския съюз за намаляване на депонираните отпадъци и повишаване на 
оползотворяването на рециклируемите отпадъчни материали. 

Ситуирането и обособяването на обекта в смесена многофункционална устройствена зона 
ще осигури благоприятни условия за упражняване на дейностите без да се засягат чувствителни 
зони и защитени територии. 

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 нови 
работни места. 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 
даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както 
и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко 
разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

Площадката за реализиране на инвестиционното предложението е с местоположение гр. 
София, район „Искър", ул. „Илия Бешков" №1, разположена е 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 № 15-832858-28.07.2021 г. 
Общата площ на откритата част на имота е 1180 кв.м. Около територията на имота са 
разположени само складови помещения и площи, като в близост няма обекти подлежащи на 
здравна защита. Най-близко разположените жилищни сгради се намират на около 500 м. 
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, по смисъла на Закона за 
защитените територии и не попада в защитени зони от мрежата „Натура 2000", определени 
съгласно Закона за биологичното разнообразие. 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 
инвестиционното предложение. 

Местоположение на площадката е в гр. София, район „Искър", ул. „Илия Бешков" №1, 
разположена е в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.62 с начин на трайно ползване „за 
друг вид производствен, складов обект". Съседните имоти също са с предназначение за 
производствена дейност. 



10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени 
зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизирана територия, която се 
използва за производствени и складови дейности. Избраният имот не засяга защитени територии, 
по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в защитени зони от мрежата „Натура 
2000", определени съгласно Закона за биологичното разнообразие. Не се засягат също и 
територии, определени като санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за 
питейно-битово водоснабдяване или минерални води. 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 
строителство). 

Не се предвижда осъществяването на други дейности, свързани с инвестиционното 
предложение (например добив на строителни материали, добив или пренасяне на енергия, 
жилищно строителство и др.). 

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

Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. Във 
връзка с реализиране на инвестиционното предложение по отношение на екологичното 
законодателство е необходимо да бъде получено: 

• Решение на РИОСВ-София за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 
за настоящото инвестиционно предложение; 

• Изменение на Разрешително за дейности с отпадъци по реда на ЗУО, издадено от 
РИОСВ-София. 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 
отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските 
райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-
конкретно: 

1. съществуващо и одобрено земеползване; 
Поземлен имот с идентификатор 68134.1506.62 с начин на трайно ползване „за друг 
вид производствен, складов обект", гр. София, район „Искър", ул. „Илия Бешков" 
№1. 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 
Не се засягат. Територията е урбанизирана 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 
Не се засягат. Територията е урбанизирана 

4. планински и горски райони; 
Не се засягат. Територията е урбанизирана 

5. защитени със закон територии; 
Имотът не попада в границите на защитени със закон територии. 



6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 
Най-близко разположените зони до територията на обекта са: защитена зона за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, „Долни Богров 
Казичене" 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 
На територията на имота няма обекти с историческа, културна или археологическа 
стойност. 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 
подлежащи на здравна защита. 
Около територията на имота са разположени само складови помещения и площи, като 
в близост няма обекти подлежащи на здравна защита. 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, 
като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на 
реализацията на инвестиционното предложение: 

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване и 
дискомфорт върху околна среда поради следното: 

- Не се очаква генериране на отпадъчни газове. На площадката няма да има горивни 
процеси, освен за газовите резаци, които ще се ползват при рязането на металните отпадъци. 
Резаците ще бъдат на природен газ и ще се ползват само при необходимост. Не се предвижда 
съхранение на прахообразни отпадъци или използване на мелници за фино смилане на 
отпадъците. 

- При реализацията на инвестиционното предложение ще се генерират битово-фекални 
отпадъчни води, които ще се отвеждат към градската канализационна мрежа. Не се предвижда 
съхранение и третиране на опасните отпадъци. 

- По отношение на шума трябва да се отбележи, че площадката не е разположена в 
близост до обекти подлежащи на здравна защита. Дейностите ще се извършват само през 
светлата част на денонощието, като предвид дейностите, които ще се извършват, нивата на шум 
по границите на площадката ще бъдат в порядъка 65 - 70 с!В. Независимо от това се предвижда 
прилагането на подходящи мерки (описани по-долу) за минимизирането на всички негативни 
потенциални въздействия, които могат да възникнат в резултат на реализация на 
инвестиционното предложение. 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 
културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, 
биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

Въздействие върху хората и тяхното здраве - бъдещата площадка ще бъде разположена в 
зона „ПМС". Най-близко разположените жилищни сграби се намират на повече от 500 м В 
останалите съседни имоти са разположени складове. Поради това реализирането на 
инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на 
населението. 



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 система за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки или отпадъците ще се подават за сепариране и балиране към други площадки на 
дружеството за предварително третиране. 

Специфичните отпадъци, които ще се генерират от процеса по третиране /сортиране/ на 

Код Наименование 

19 1201 Хартия и картон 
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 12 Други отпадъци (включително смеси от материали) от 

механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 
19 12 11 

Специфични отпадъци от пункта за събиране на черни и цветни метали 

Код Наименование 
1201 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 
1601 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 1001 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 

При дейностите ще бъдат отделяни отпадъци с битов характер и производствени с неопасен 
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. 

• Въздействие върху атмосфера и атмосферен въздух - от експлоатацията на 
инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие върху атмосферата и 
замърсяване на атмосферния въздух в района. На територията на площадките се очаква 
незначително запрашване вследствие транспорта на натрупаните количества отпадъци. Това 
въздействие е ограничено и краткотрайно и не води до отрицателни последици за здравето на 
хората и околната среда. Отопление на складовите помещения не се предвижда. 

• Въздействие върху почвите - Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло в 
границите на застроен имот с отреждане за производствени и складови дейности. Откритите 
зони за съхранение на отпадъците са с непропускливо покритие. Поради това въздействие върху 
почвите в района не се очаква. 

• Влияние върху водите - При реализация на инвестиционното предложение ще се 
генерират основно битово-фекални отпадъчни води. Битово-фекалните води, които ще се 
генерират от персонала и клиентите, ще се отвеждат към прилежащата градска канализационна 
система 

• Влияние върху земните недра и минералното разнообразие - в непосредствена близост 
до границите на площадките няма находища на природни ресурси. Предвид същността на 
инвестиционното предложение, то не засяга и няма да окаже отрицателно въздействие на земните 
недра и минералното разнообразие, тъй като не предвижда дейности, които по-някакъв начин 
биха засегнали тези компоненти. 

• Въздействие върху ландшафта и земните недра - същността на инвестиционното 
предложение не е свързана с изменения и негативни въздействия спрямо разглеждайте 
компоненти. • Въздействие върху природните обекти, биологичното разнообразие и неговите 
елементи - при експлоатация на инвестиционното предложение не се предвижда негативно 
въздействие върху флората и фауната в района. Не се очакват и косвени отрицателни въздействия 
върху биологичното разнообразие в района. 

• Въздействие върху защитените територии на единични и групови паметници на 
културата - инвестиционното предложение не засяга съществуващи паметници на културата. 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително 
на разположените в близост до инвестиционното предложение. 

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, по смисъла на Закона за 
защитените територии и не попада в защитени зони от мрежата „Натура 2000", определени 
съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената зона до територията 
на обекта са: защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 
„Долни Богров Казичене". Поради това въздействие върху тях не се очаква. 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 



При реализацията на инвестиционното предложение няма да се използват или 
съхраняват химични вещества, попадащи в обхвата на приложение № 3 на ЗООС. Поради- това 
експлоатацията на площадката не е свързана с риск от възникване на големи аварии. 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 

Реализирането на инвестиционното приложение ще има положително въздействие по 
отношение на разделното събиране на отпадъците и предаването им за по-нататъшно 
обезвреждане и рециклиране. Положителното въздействие на инвестиционното предложение се 
изразява в намаляване отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда, 
осигуряване на безопасното им съхранение и транспортиране за по-нататъшното им третиране. 
Пряко постоянно отрицателно въздействие върху околната среда при експлоатацията на 
площадката не се очаква. 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато 
население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на 
населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

Въздействието е ограничено локални в рамките на поземлен имот с идентификатор 
68134.1506.62 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 
При спазване на нормативните изисквания, регламентиращи този род дейности, не се 

очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 
въздействието. 

При спазване на нормативните изисквания, регламентиращи този род дейности, не се 
очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 
инвестиционни предложения. 

В района на площадката няма други обекти, генериращи емисии в околната среда. 
Поради това кумулативно въздействие не се очаква. 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 
За предотвратяване на евентуално въздействие върху околната среда са предвидени 

следните елементи на инвестиционното предложение: 
• Ограждане на площадката с плътна ограда; 
• Дейностите с отпадъци ще се извършват върху територия с плътно непропускливо 

покритие; 
• Опасните отпадъци ще се събират, съхраняват и третират на закрито в специализирани 

съдове; 
• Дейностите ще се извършват през светлата част на денонощието; 
• Всички отпадъчни води ще се събират и отвеждат към градската канализационна 

мрежа. 
10. Трансграничен характер на въздействието. 
Предвид местоположението на площадката трансгранично въздействие не се очаква. 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 
свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите 
значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 



За минимизиране на въздействията върху околната среда се предвиждат следните мерки: -
спазване на принципа на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка; 
намаляване обема на отпадъците; 

- своевременно транспортиране на натрупаните количества отпадъци. Предвижда се 
инструктиране на обслужващия персонал по отношение на противопожарната 
безопасност и безопасност на труда. Постигането на здравословни и безопасни 
условия на труд, ще се осигурява чрез извършване на встъпителен и периодичен 
инструктаж, както и осигуряване на необходимото работно облекло и лични предпазни 
средства за персонала. 

Управлението на отпадъците се основава на: 
- постоянен контрол на събраните и съхранени на площадката отпадъци; 
- осигуряване на места за временното съхранение на отпадъците; 
- поддържане на отчетна документация за всички видове дейности и отпадъци, съгласно 

Наредба № 1 от 2014 г.; 
- сключване на договори за предаване на отпадъците на фирми, които притежават 

необходимото разрешение за последващо третиране. 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 
„ЕКОТРАНС ГРУП 11" ООД е извършила самостоятелно оповестяване на 

инвестиционното предложение. 


