
 1/32

И Н ФО Р М А Ц И Я 

за преценяване необходимостта от ОВОС 

съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС на инвестиционни 
предложения, утвърдена с ПМС № 59/07.03.2003 год. ) 

 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Възложител: Григор Димитров Григоров; ЕГН 6803107923 

Седалище:  гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, ул. „Добруджа“ № 42 

Пълен пощенски адрес (адрес за кореспонденция): 9500 гр. Генерал Тошево, общ. Генерал 
Тошево, ул. „Добруджа“ № 42 

Лице за контакти:  Григор Григоров 

Телефон:      0899 345 482 

 

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Резюме на предложението: 

Настоящата информация се изготвя с цел оценка на въздействието върху околната среда и 
населението от обособяването на площадка за изкупуване и третиране на отпадъци в имоти УПИ 
XIII-2207 и УПИ  XVI-2189, кв. 138 по устройствения план на гр. Генерал Тошево. 

Компетентният орган – РИОСВ-Варна – е уведомен за намерението на възложителя в най-
ранния етап от инвестцията, в резултат на което е определена процедура по преценяване на 
необходимостта от ОВОС за ИП. 

С подаденото уведомление възложителят заявява желанието за извършване на дейносто по 
съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), в това число и излезли от употреба 
превозни средства (ИУМПС) на обособената площадка за отпадъци. 

В хода на процедурата и след проучване на икономическата ниша се разширява обхвата на 
дейностите, извършвани с отпадъци и видовете отпадъци, които ще бъдат изкупувани на обекта. 

В тази връзка информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС се разработва за 
площадка, на която ще се извършват следните дейности: 

- Отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) – дейности по събиране, временно 
съхраняване, сортиране и рязане; 

- Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) – дейности по 
събиране, временно съхраняване, сортиране, разкомплектоване; 

- Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) - дейности по събиране, 
временно съхраняване,  разкомплектоване; 

- Негодни за употреба батерии и акумулатори - дейности по събиране, временно съхраняване, 
сортиране; 
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- Отпадъци от хартия, картон и пластамаса - дейности по събиране, временно съхраняване, 
сортиране; 

- Други отпадъци – дейности по събиране и временно съхраняване. 
Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти УПИ XIII-2207 и XIV-2189, кв. 138 

по плана на гр. Генерал Тошево. Имотите са  разположени в промишлената зона на гр. Генерал 
Тошево и са с общата площ от 1 436 кв.м. 

Съгласно действащ ПУП за промишлената зона, одобрен със Заповед № 203/02.03.2007 година 
двата имота са отредени за стопанска дейност – чисто производствена зона (Пч). 

Имотите са собственост на възложителя на база нот. акт №197  том 10, рег.3783. 

На фиг. 1 е представена сателитна снимка с обозначено местоположението на инвестицията. 

 

Инвестиционното предложение на възложителя включва следните основни дейности: 

- Осигуряване на водоплътност на настилката в зони за съхранение/ третиране на отпадъци, в 
т.ч. възстановяване на съществуваща такава в имотите; 

- Разполагане на преместваеми обекти (навес) за съхранение на изкупуваните и образувани 
опасни отпадъци; 

- Ремонт на съществуваща сграда за осигуряване на помещение за персонала и  
административната дейност ; 

- Монтиране на пречиствателно съоръжение за дъждовните води от територията на зоната 
разкомплектоване на ИУМПС/ИУЕЕО. 
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- Получаване на необходимите разрешителни документи за извършване на дейностите в 
имота; 

- Осигуряване на 24 – часово видеонаблюдение на площадката. 

 Справка в публичния регистър за процедурите по ОВОС, воден от МОСВ, показа че в двата 
имота не са се извършвали до момента дейности с отпадъци. 

- Инвестиционното предложение е нова дейност за имотите.  

2. Доказване необходимостта от инвестиционното предложение: 

Осъществяването на инвестиционното предложение ще допринесе за рационалното 
използване на двата имота и подобряване на инфраструктурата им. 

С реализация на инвестицията ще се осигури законосъобразно третиране на специфични 
потоци отпадъци и осигуряване на последващото им рециклиране. 

Разкомплектоването на ИУМПС/ИУЕЕО с отделяне на части, годни за втора употреба, 
допринася за рационалното им повторно използване и предотвратява образуването им като 
отпадъци. 

Инвестицията допринася пряко за увеличаване на % рециклирани ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО и 
НУБА. 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 
в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други 
предложения: 

Площадката за дейности с отпадъци ще е  разположена в имоти XII-2207 и XIV-2189, които са 
част от Промишлена зона, гр. Генерал Тошево. Със Заповед № 203 от 02.03.2007 година на Кмета 
на Община Генерал Тошево е одобрено частично изменение на ПУП-План за регулация на част от 
кв. 138, обхващат и двата имота, предмет на инвестицията. Заповедта е влязла в сила, като с нея 
имотите са отредени за стопанска дейност – чисто производствена зона (Пч). В приложение към 
информацията е представено заверено копие на цитираната заповед. 

Съгласно чл. 24 на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство 
на отделните видове територии и устройствени зони, територии от разновидност „чисто 
производствена зона” (Пч) се застрояват само с производствени, складови и обслужващи сгради и 
съоръжения. 

Избраните имоти за обособяване на площадка за съхраняване и третиране на отпадъци, в това 
число ОЧЦМ, хартия, пластмаса, отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС, отговарят на 
изискванията на чл. 38, ал.1 на Закона за управление на отпадъците. 

Съседните имоти се използват също за производствени и складови дейности. 

Съгласно направена справка в публичния регистър на процедурите по ОВОС за района на 
Промишлена зона, гр. Генерал Тошево са идентифицирани следните инвестиционни предложения 
с приключени процедури по Глава Шеста на ЗООС, касаещи сходни дейности: 

ИП: Изграждане на площадка за търговска дейност (търговия) с отпадъци от черни и цветни 
метали, събиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни 
средства и опаковки от хартия и пластмаса, както и извършване на дейности по предварително 
третиране (рязане, сортиране и разкомплектоване) в Промишлената зона на гр. Генерал Тошево 
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Възложител: ЕЛСТРОИ-СГ ЕООД 

Местоположение: Имот № 2173 в Промишлена зона на гр. Генерал Тошево 

Етап на процедурата: приключила с ВА-ОВОС-135-2016 

 

ИП: Разширяване територията на площадка за дейности с отпадъци – поземлен имот (ПИ) с 
номер 2212 в промишлената зона (ПЗ) на гр. Генерал Тошево с площ 496 кв. м, с включване на 
допълнителна площ от 4264 кв. м – ПИ с номер 2211 в ПЗ на гр. Ген. Тошево, като площадка за 
дейности с отпадъци от моторни превозни средства (МПС), отпадъци от черни и цветни метали 
(ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване (ИУЕЕО), отработени масла, излезли от употреба гуми и отпадъци от 
опаковки 

Възложител: ФЕНИКС СУРОВИНИ ООД 

Местоположение: Имот № 2212 в Промишлена зона на гр. Генерал Тошево 

Етап на процедурата: приключила с ВА-ОВОС-136-2013 

 

ИП: Площадка за търговска дейност с излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване /ИУЕЕО/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, негодни за 
употреба батерии и акумулатори /НУБА/, отпадъци от опаковки, пластмаса, хартия, картон и 
стъкло 

Възложител: ЕЛ ПЛАСТ ГТ ООД 

Местоположение: Имот № 2103 в Промишлена зона на гр. Генерал Тошево 

Етап на процедурата: приключила с ВА-128/ПР/2011 

 

ИП: Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), хартия и картон 

Възложител: СКИТИЯ 1 ГТ ЕООД 

Местоположение: УПИ-I2101 с площ 9.550 дка, кв. 138 по плана на Източна промишлена зона 

Етап на процедурата: приключила с ВА-9/ПР/2011 

 

Оценката за потенциални кумулативни въздействия от едновременната работа със сходни 
обекти в района: 

- компонент Атмосферен въздух – в обекта се предвижда извършване на дейности по 
временно съхранение и третиране на отпадъци на открита площадка. Не са налични изпускащи 
устройства, които да емитират организирано замърсители в атмосферния въздух. Възможни са 
краткотрайни неорганизирани прахови емисии при извършване на товаро-разтоварни дейности на 
обемни отпадъци (например метали от разкомплектоване на ИУМПС, метали с произход 
строителство и др.подобни). Очаквано тези емисии ще се разпространяват в границите на обекта. 
Справка в публикуваните решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за района на ИП 
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показва, че не са налични други значими източници на емисии в атмосферния въздух. Не се очаква 
кумулативно въздействие върху компонента; 

- компонент Води – няма потенциал за кумулативно въздействие със сходни обекти. Не се 
формират производствени отпадъчни води от обекта.  

За пречистване на дъждовните води от откритата зона за съхранение и разкомплектоване на 
ИУМПС/ИУЕЕО е предвиден монтаж на каломаслоуловител. След пречистване дъждовните води 
от зоната ще се заустват в канализационната мрежа на населеното място. 

Обектът използва свежа вода от водопроводната мрежа на населеното място. Не се 
експлоатират собствени водоизточници.  

- Компонент Почви и земни недра – не се отчита кумулативно въздействие от строителни 
дейности. СТроителни дейности ще се извършат само в част от обекта, в която се осигурява 
водоплътна настилка, в т.ч. се възстановява съществуваща такава и се монтира пречиствателно 
съоръжение. Не се предвижда извършване на строителни дейности извън този имот. Имотът е 
предназначен за складови и производствени дейности, като почвите в него са антропогенни. 
Значителна площ от имота е осигурена с водоплътна настилка, която е компрометирана и се 
предвижда само възстановяване на водоплътността й. 

Не се извършват дейности, които биха могли да въздействат върху земните недра. 

- Компонент Биоразнообразие - не се отчита кумулативно въздействие. Районът е с 
многогодишно антропогенно въздействие в резултат на извършване на производствени дейности. 
Разположен е промишлената зона на гр. Генерал Тошево. 

- Фактор Шум – не се очаква кумулативно въздействие.  

В обекта се предвижда извършване на дейности по временно съхранение и третиране на 
отпадъци.  

Дейностите по третиране се извършват ръчно. 

Възможни са краткотрайни шумови натоварвания при извършване на товаро-разтоварни 
дейности на обемни отпадъци (например метали от разкомплектоване на ИУМПС). Очаквано тези 
емисии ще се разпространяват в границите на обекта. Не се очаква кумулативно въздействие върху 
компонента, дори и в близост до площадката да са налични други източници на подобни емисии; 

- Фактор Опасни химични вещества – същността на инвестиционното предложение не 
предполага използване на опасни химични вещества и смеси в обекта. В обекта ще се съхраняват 
закупени и образувани от дейностите опасни отпадъци. При спазване на законовите изисквания за 
тяхното съхранение няма потенциал за кумулативно въздействие върху компонентите на околната 
среда. 

- Фактор Отпадъци –Значителен % от образуваните отпадъци са неопасни и подлежат на 
последващо оползотворяване. При дейностите по разкомплектоване на ИУМПС/ИУЕЕО ще се 
отделят компонентите, годни за повторна употреба.  

 Наличието на други площадки за събиране на специфични потоци отпадъци в района води 
до увеличаване на количествата събрани отпадъци, които ще бъдат последващо оползотворени. По 
фактора се отчита положителен кумулативен ефект по отношение на събрани специфични потоци 
отпадъци и подготовка за поторна употреба на годни компоненти от тях. 
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- Риск за човешкото здраве и населението – местоположението на обекта- в промишлена зона, 
отдалчеността му от обекти, подлежащи на здравна защита, в това число и жилищните сгради на 
гр. Генерал Тошево, няма потенциал за въздействие върху здравето на населението.. 

На фиг. 1 от информацията е представено местоположението на обекта и района около него. 

4. Подробна информация за разгледаните алтернативи: 

- по местоположение – не са разглеждани алтернативи по местоположение. Имотите към 
момента не се използват по предназначение. Попадат в зона, в която са допустими производствени 
и складови дейност. Реализацията на инвестицията не изисква изграждане на нови сгради или 
промяна на съществуващата техническа инфраструктура – електрозахранване, водоснабдяване на 
обекта или изграждане на нова пътна инфраструктура до него. 

- в технологично отношение  

Не са разглеждани алтернативи за начина на съхранение на отпадъците, които ще се третират 
на площадката. Изискванията по отношение на местата за съхранение на производствени и опасни 
отпадъци и методите на третирането им са конкретизирани в Наредбата за изискванията за 
третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 53 и 
специализираните наредби. 

- нулева алтернатива - не е разглеждана. Инвестиционно предложение не противоречи на 
националното законодателство, няма основание да се разглежда и прилага нулева алтернатива.  

5. Местоположение на площадката, включително и необходимата площ за временни 
дейности по време на строителството 

Имоти XIII-2207 и XIV-2189 са разположени в Промишлената зона гр. Генерал Тошево, 
община Генерал Тошево, област Добрич. Имот XIII-2207  е с площ от 1170 кв.м., а имот XIV-2189 
– 266 кв.м. 

Предвижда се през строителния етап да се осигури водоплътна настилка в част от имота, като 
се монтира и пречиствателно съоръжение за дъждовните води. 

Не са необходими допълнителни площи за временни дейности по време на строителството. 

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

Описание на основните процеси 

На площадката се предвижда извършването на дейности по: 

- приемане  на  отпадъци  –  ОЧЦМ,  ИУМПС,  ИУЕЕО,  НУБА,  хартия  и  пластмаса,  други 
отпадъци (изчерпателен списък на отпадъците, които ще се приемат на площадката е представен в 
приложение към информацията ); 

- съхранение  на  отпадъции  -  ОЧЦМ,  ИУМПС,  ИУЕЕО,  НУБА,  хартия  и  пластмаса, 
закупувани от физически и юридически лица; образувани отпадъци, в резултат на извършване на 
дейностите по разкомплектоване на ИУМПС, ИУЕЕО и дейностите по сортиране и рязане на 
ОЧЦМ; 

- разкомплектоване на ИУЕЕО и ИУМПС; 

- Дейности по сортиране на ОЧЦМ; 
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- Дейности по рязане на ОЧЦМ; 

Дейности по приемане на отпадъци 

На  обособената  площадка  ще  се  приемат  отпадъци  от  физически  и  юридически  
лица. 

Дейностите по приемане на отпадъци ще се извършват в следната последователност: 

- Оглед на приеманите отпадъци; 

Определяне  на  кода  и  наименованието  на  отпадъците,  закупувани  от  физически  
лица. Сравнение на съответствието на отпадъците със заявения код и наименование при 
закупуването им от юридически лица. 

За отпадъците от черни и цветни метали – определяне на вида им. 

От физически лица се приемат ОЧЦМ само с битов характер.  

При идентифициране на кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на 
електронната съобщителна инфраструктура,   елементи   и   части   от   подвижния   железопътен   
състав,   железния   път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните 
съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура 
като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или 
воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или 
елементи от тях, се проверява детайлно сертификатът за произход, издаден от съответното 
юридическо лице. 

При идентифициране на опасни отпадъци, части или детайли в потока ОЧЦМ се отказва 
приемането им. 

 За  ИУЕЕО:  Извършва  се  предварителна  проверка  за  наличие  на  маркировка,  както  и  
за липсващи части от оборудването или добавени такива, които биха възпрепятствали 
последващото третиране на отпадъка 

За ИУМПС: Извършва се предварителна проверка за липсващи части от превозното средство 
или добавени такива, които биха възпрепятствали последващото третиране на отпадъка. Проверява 
се идентификационния номер на автомобила (номер на двигател и номер на рама). 

За хартиени и пластмасови отпадъци:  Извършва се проверка за наличие на 
опаковки/материали, замърсени с опасни вещества или съдържащи опасни вещества. 

 За оловни акумулаторни батерии: Извършва се предварителна проверка за наличие на 
електролит в акумулатора. На площадката не се приемат акумулаторни батерии без електролит. 

За НУБА: Извършва се проверка за наличие на маркировка; 

За отработени масла: Извършва се проверка на съдовете за пропуски. 

- Претегляне на закупуваните отпадъци; 

Определянето на количеството приети отпадъци ще се извършва по тегловен метод чрез 
кантар, преминал метрологична проверка. 

 При претегляне на ИУМПС задължително се извършва сравнение на действителното тегло 
на автомобила с това, описано в талона му. При значително разминаване на двете стойности се 
установява на какво се дължи отклонението. Решение за приемане на подобно МПС на площадката 
взема управителят на базата. 
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- Проверка на съпроводителната документация на отпадъците/издаване на документи за 
приемане на отпадъци на площадката 

При приемането на отпадъците се спазват изискванията на ЗУО и специализираните наредби 
за отделните потоци отпадъци. 

За ОЧЦМ се сключват договори за покупко-продажба, придружени с декларация или 
сертификат за произход. Сделките с ОЧЦМ с физически лица се безкасови след лимита на 
годишното ограничение съгласно ЗУО. 

 За  ИУМПС  се  издава  удостоверение  за  разкомплектоване  по  реда  на  
специализираната наредба, с което собственика да прекрати регистрацията му в КАТ. 

Всички видове отпадъци се приемат на площадката след подписване на договор за 
покупко-продажба. 

 След претеглянето приетите отпадъци се отчитат и в отчетните книги, заверени в РИОСВ-
Варна и водени за съответната дейност. 

- Насочване на потока отпадъци към обособеното място за съхранение 

След  оформяне  на  документацията  за  приетите  отпадъци,  приемчикът  посочва  мястото  
за съхранение на съотвения отпадъка. 

Дейности по съхранение на приетите отпадъци 

 На площадката ще се обособят места за съхранение на отпадъците по вид и наименование. 

При  съхранението  на отпадъците ще се спазва изискването на Закона за управление на 
отпадъците, а именно:  

Съхранението на отпадъците до предаването им за последващо третиране ще се извършва за 
срок до 1 година за тези отпадъци, които ще бъдат предадени за последващо обезвреждане и срок 
до 3 години за всички останали, подлежащи на оползотворяване. 

При съхранение на отпадъците ще се спазват изискванията на Приложение No 2 на 
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци: 

- Площадката ще бъде обособена и обозначена; 

- Ще се обособи зона за вътрешна площадка за престой на автомобилите, товарене и 
разтоварване на отпадъците. 

- Ще се осигури ограничен достъп до зоната за съхранение на отпадъци. Извън работното 
време на площадката достъпът до цялата площадка ще е забранен; 

- Ще се монтира 24-часово видеонаблюдение. 

- На  територията  на  площадката  ще  бъдат  осигурени  прахови  пожарогасители  поради 
съхранението на запалими отпадъци; 

- Не се предвижда система за измиване на съдовете за съхранение на отпадъци. След 
запълване на обемите на наличните съдове за съхранение те ще бъдат заменяни с нови такива, като 
използваните съдове се транспортират и остават на площадката на преработвателя, който ще 
третира отпадъка; 

- Не се генерират отпадъчни води в резултат на дейности по съхранение на отпадъци. 

Площта за съхранение ще е 100% осигурена с водоплътна настилка без връзка със 
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съществуващата канализационна мрежа. 

При извършване на дейностите по съхранение на отпадъците ще се спазват и изискванията на: 

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (Приета 
с ПМС № 351/2012 г.) 

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г..) 

Наредба  за  излезлите  от  употреба  моторни  превозни  средства  (Приета  с  ПМС  №  
11/2013 г.) 

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 
256/2013 г.) 

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 
от 27.12.2012 г). 

На територията на площадката ще се съхраняват до 50 тона опасни отпадъци, закупени 
от други лица,  едновременно (моментен капацитет на площадката). 

Площадката ще бъде осигурена съгласно действащите противопожарни норми. 

В Приложение 1.4. е представен изчерпателен списък на всички отпадъци, които ще бъдат 
приемани на площадката. 

Дейности по разкомплектоване на ИУМПС: 

Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС: 

а) отделяне на оловните акумулатори и резервоари за втечнени газове; 

б) отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. ч. въздушни 
възглавници); 

в) отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла от 
предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла и всички други течности, 
съдържащи се в излезлите от употреба МПС, освен ако са необходими за повторната употреба на 
съответните части; 

г) премахване, доколкото е възможно, на всички компоненти, идентифицирани като 
съдържащи живак. 

- Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането им: 

а) отделяне на катализаторите и маслените филтри; 

б) отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий, ако тези метали 
не са отделени в процеса на рязане (шредиране); 

в) отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, 
резервоари за течности и т.н.), ако тези материали не са отделени в процеса на рязане (шредиране), 
така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като материали; 

г) отделяне на стъклата.  

- Операциите по съхраняване ще се извършват по начин, предотвратяващ увреждане на 
резервоарите, съдържащи течности, или на компонентите, подлежащи на оползотворяване и 
използване като резервни части. 
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Дейноста по разкомплектоване на ИУМПС ще се извършва на обособена площ, осигурена със 
съоръжение за събиране и пречистване на дъждовните води – каломаслоуловител. 

Предвижданията са капацитетът за разкомплектоване на ИУМПС да бъде до 4 автомобила/ден 
при работа на два екипа. 

Дейности по разкомплектоване на ИУЕЕО: 

От разделно събраното ИУЕЕО задължително се отстраняват следните компоненти, 
материали и вещества: 

1. Кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили; 

2. Компоненти, съдържащи живак, например прекъсвачи и лампи за вътрешно осветяване на 
екрани; 

3. Батерии и акумулатори; 

4. Печатни платки на мобилни телефони, както и на други уреди, ако повърхността на 
печатните платки е по-голяма от 10 кв. см; 

5. Тонер касети, съдържащи течен или пастообразен тонер, в т. ч. цветен тонер; 

6. Пластмаси, съдържащи бромирани добавки за огнеустойчивост; 

7. Азбестови отпадъци и компоненти, които съдържат азбест; 

8 Електронно-лъчеви тръби; 

9. Хлорфлуорвъглеводороди      (CFC),      хидрохлорфлуоровъглеводороди      (HCFC)      или 
хидрофлуоровъглеводороди (HFC), въглеводороди (HC), при спазване изискванията на Наредбата 
за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които 
нарушават озоновия слой, приета с Постановление № 326 на Министерския съвет от 2010 г.; 

10. Газоразрядни лампи; 

11. Дисплеи с течни кристали (LCD) заедно с техните корпуси, когато е подходящо, с 
повърхност повече от 100 кв. см и всички други дисплеи, които са с вътрешно осветление с 
газоразрядни лампи; 

12. Външни електрически кабели; 

13. Компоненти, съдържащи огнеупорни керамични влакна, както са описани в част 3 от 
приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 
декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси; 

14. Компоненти, съдържащи радиоактивни вещества съгласно Закона за безопасно 
използване на ядрената енергия и нормативните актове по прилагането му; 

15. Електролитни кондензатори, съдържащи вещества, подлежащи на контрол (височина > 
25 mm, диаметър > 25 mm или пропорционално подобен обем). 

Дейности по предварително третиране на ОЧЦМ: 

Дейностите по предварително третиране на ОЧЦМ ще включват сортиране на приетите 
отпадъци от черни и цветни метали – при приемане на смесени потоци отпадъци се ще се извършва 
ръчно сортиране с цел отделяне на цветни и черни метали, както и сортиране по вид на метала, 
например алуминий, мед, цинк. 
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При сортирането ще се отделят и голямогабаритни от малко габаритни отпадъци. Отделените 
голямо габаритни отпадъци ще се насочват към зоната за рязане с цел намаляване на обема им и 
улесняване на последващите операции. 

Рязането на металите ще се извършва с резак за метали. Капацитетът на дейността зависи от 
опита на оператора, като може да достигне до 5 тона метали/ден. 

Капацитет, обща използвана площ: 

За дейностите по съхранение и третиране на отпадъци ще се използва обща площ от 1 436 
кв.м. 

Опасни отпадъци, закупени от други лица, ще се съхраняват едновременно на площадката в 
количество до 50 тона. 

Системата за третиране на отпадъци ще включва следните операции: контрол по събиране, 
временно съхранение, предварително третиране и контрол за несмесване на видовете отпадъци. 

Образуваните отпадъци, в резултат на разкомплектоване, ще се съхраняват разделно по 
видове с кодове и наименования съгласно Приложение 1 от Наредба 2 за класификация на 
отпадъците по начин, който позволява тяхното възстановяване, като за образуваните опасни 
отпадъци са предвидени закрити площи. 

Частите втора употреба, получени от разкомплектоване на ИУМПС/ИУЕЕО, ще се 
съхраняват в отделен обособен закрит склад за части втора употреба. 

Битовите отпадъци се събират в специализиран контейнер, собственост на Община Генерал 
Тошево. Промишлената зона е включена в границите на организираното сметосъбиране и 
сметоизвозване за населеното място. Извозването на контейнерите се извършва от фирмата, която 
ги обслужва. 

Съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 
към ЗООС 

Дейността не предполага използване на опасни химични вещества и смеси. Образуваните 
опасни отпадъци от разкомплектоване на ИУМПС/ИУЕЕО ще се съхраняват в закрит склад до 
предаването им за последващо третиране. 

Описание на дейностите по събаряне и разрушаване 

Неприложимо за обекта 

7.  Схема на нова или промяна на съществуващата пътна мрежа. 

Предложението не изисква изграждането на нова пътна мрежа. Имотът граничи с общински 
пътища, които са в добро състояние и осигуряват необходимите комуникации. 

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

Етап строителство  

Осигуряване на водоплътна настилка за зоните за съхранение и третиране на отпадъци, в това 
число възстановяване на компрометирана съществуваща настилка, монтаж на модулно 
пречиствателно съоръжение  – 1 месец 

Поставяне на навеси – 1 месец 
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Етап експлоатация – дългосрочно – 5 дневна работна седмица, 8 часов работен ден. 

Закриване: При вземане на решение за закриване на дейността, ръководството на 
дружеството ще предприеме действия по почистване на площадката от наличните отпадъци и 
предаването им към лицензирани преработватели. Компетентният орган ще бъде уведомен за 
сроковете и дейности по закриване на дейността. 

9. Предлагани методи за строителство. 

Водоплътната настилка ще бъде изпълнена съгласно строителните норми. Необходимите 
строителни материали ще бъдат закупени от търговската мрежа. 

Пречиствателното съоръжение за дъждовни води ще бъде доставка от дистрибутор.  

10. Природни ресурси, които ще се използват по време на строителството. 

Необходимите строителни материали ще бъдат закупени от търговската мрежа. 

11. Отпадъци, които се генерират – видове, количества и начин на третиране: 

На етап строителство се очаква образуването на отпадъци от група 17. Прогнозните 
количества са около 0,050 т/за периода на извършване на строителните дейности. 

На площадката на дружеството се извършват дейности по: 

- Сортиране, рязане на ОЧЦМ; 

-  разкомплектоване на излязло от употреба ИУЕЕО; 

- Разкомплектоване на ИУМПС. 

В резултат на извършване на дейностите с отпадъци се образуват: 

Отпадъци, образувани в резултат на разкомплектоване на ИУМПС 

 В резултат на разкомплектоване на ИУМПС ще се генерират следните отпадъци: 
Компонентен състав на 

ИУМПС 
Код на отпадъка Наименование на 

отпадъка 
Прогнозни 

количества, 

т/год 

Материали Не се класифицират като отпадъци, отделят се 
за търговска дейност – части IIра употреба 

Неприложимо 

Черни метали 16 01 17 Черни метали  350 

Цветни метали 16 01 18 Цветни метали 25 

Пластмаса 16 01 19 Пластмаси 20 

Гуми 16 01 03 Излезли от употреба 
гуми 

10 

Стъкло 16 01 20 Стъкло 10 

Катализатори 16 01 22 Компоненти, 
неупоменати другаде 

2 

Маслени филтри 16 01 07* Маслени филтри 1 

Течности (без гориво) 13 02 05* Други моторни, 2 
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16 01 13* 

16 01 14* 

 

 

16 01 15 

смазочни и масла за 
зъбни предавки на 
минерална основа 

Спирачни течности 

Антифризни течности, 
съдържащи опасни 
вещества 

Антифризни течности, 
различни от 
ипоменатите в 16 01 14 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Акумулатори 16 06 01* Оловни акумулаторни 
батерии 

1 

Други 16 01 22 

 

16 01 12 

 

16 01 99 

Компоненти, 
неупоменати другаде 

Спирачни накладки, 
различни от 
упоменатите в 16 01 11 

Отпадъци, 
неупоменати другаде 

10 

 

1 

 

 

5 

 

Отпадъци, в резултат на сортиране/рязане на отпадъци. 

Дейностите по сортиране/рязане на метални отпадъци се извършва в зона, обособена за 
предварително третиране – сортиране и рязане на отпадъци от черни и цветни метали. Дейността се 
извършва само при необходимост от привеждане на отпадъците във вид, удобен за транспорт. За 
рязане ще се използва ръчен резак за метали.  

В резултат на дейностите се образуват: 

- Отпадъци с код 19 12 02 – Черни метали 

- Отпадъци с код 19 12 03 – Цветни метали 

Прогнозни количества: до 4000 т/год 

Други отпадъци, образувани на площадката 

 15.02.02* Aбсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати 
другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества – отпадъкът се 
генерира при: 

- използване на сорбенти (дървени стърготини, парцали и др.) за ограничаване на аварийни разливи; 

- При извършване на ремонти по обслужваните автомобили се използват кърпи за ръце, които се 
омасляват; 

Прогнозно количество: до 0.100 т/год 
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 13.05.02* „Утайки от маслено-водни сепаратори” в резултат на експлоатацията на 
пречиствателното съоръжение КМУ, налично на площадката; 

Прогнозно количество: до 0.050 т/год 

Отпадъци от разкомплектоване на ИУЕЕО 

В резултат от извършване на дейността се очаква образуване на следните отпадъци: 

 
Компоненти на 

ИУЕЕО 
Код на 

отпадъка 
Наименование на отпадъка Прогнозни количества, 

т/год 

Материали (части 
втора употреба) 

Не се класифицират като отпадъци, отделят се за 
търговска дейност – части IIра употреба 

Неприложимо 

Хартия и картон 19 12 01 Представляват части от ИУЕЕО със 
състав хартия, картон, вкл. 
промазана хартия 

2 

Черни метали 19 12 02 Представляват части от ИУЕЕО със 
състав черни метали, незамърсени с 
опасни вещества 

150 

Цветни метали 19 12 03 Представляват части от ИУЕЕО със 
състав цветни метали, незамърсени 
с опасни вещества 

50 

Пластмаси, 
уплътнения 

19 12 04 Представляват части от ИУЕЕО със 
състав пластмаса или каучук 
(уплътнения, тампони и др) 

26 

Стъкло 19 12 05 Представляват части от ИУЕЕО със 
състав стъкло 

30 

Текстилни материали 19 12 08 Текстилни материали 20 

Пясък, баласт 19 12 09 Минерали 2 

Батерии 16 06 01* 

16 06 02* 

16 06 03* 

16 06 04 

16 06 05 

Оловни акумулаторни батерии 

Ni-Cd батерии 

Живак-съд.батерии 

Алкални батерии 

Други батерии и акумулатори 

5 

2 

2 

2 

2 

Катализатори 16 08 01 

 

16 08 07* 

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

Отработени катализатори, 
замърсени с опасни вещества 

1 

 

 

1 

Други компоненти 16 02 15* 

 

16 02 16 

Опасни компоненти, отстранени от 
излязло от употреба оборудване 

Компоненти, отстранени от излязло 
от употреба оборудване, различни 

20 

 

20 
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 от упоменатите в 16 02 15 

 

12. Информация за разглеждани мерки за намаляване на отрицателните въздействия: 

Преди въвеждане в експлоатация на обекта: 

- Да се извърши класификация на образуваните на площадката отпадъци, да се третират 
съгласно нормативните екологични изисквания. (отпадъци) 

- Да се получи разрешение за дейности с отпадъци по реда на ЗУО за обекта. 

Атмосферен въздух – очаква се незначително въздействие върху качеството на атмосферния 
въздух от инвестиционното предложение.  

По време на експлоатация на площадката е възможно емитирането на прахови емисии само 
при извършване на товаро-разтоварни дейности на отпадъци и рязане с ръчни инструменти на части 
от ИУМПС/ИУЕЕО/ОЧЦМ. 

Помещението на персонала ще се отоплява с електрически ток. 

Води – не се очаква замърсяване на водите.  

Отпадъчните води са битово-фекални и ще заустват в канализационната мрежа на населеното 
място. 

За зоните на съхранение и третиране на ИУМПС/ИУЕЕО е  предвидено улавяне на 
дъждовните води и пречистватено им в каломаслоуловител. 

Да се осигури регулярна поддръжка и почистване на пречиствателното съоръжение 
съгласно инструкции на производителя. 

Почви – не се очаква значително въздействие. 

Имотите са отредени за производствени и складови дейности. Почвите в района са 
антропогенни. Предвижданите строителни дейности ще повлияят само на част от общата площ – 
около 400 кв.м., които ще се осигурят с нова водоплътна настилка.  

Шум – площадката се намира в зона, отредена за производствени и складови дейности. 
Съседните имоти се използват за производствени и складови дейности. Очакват се краткотрайни 
шумови натоварвания при товарене на съхранените отпадъци преди транспортирането им до 
крайния преработвател. Площадката работи в едносменен 8 часов режим, което гарантира 
възникване на шум само в светлата част на деня. 

13. Други дейности свързани с реализацията на предложението. 

Инвестиционното предложение не предвижда реализацията на други дейности, извън 
изброените по-горе. 

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с предложението. 

Финансирането на инвестицията се предвижда се извърши чрез собствени средства. 

Обектът не подлежи на издаване на разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ.  

Обектът подлежи на издаване на разрешение за дейности с отпадъци по реда на Закона за 
управление на отпадъците. 
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15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

От дейностите, извършвани на площадката не се очаква замърсяване и дискомфорт на 
околната среда. С изкупуване и последващо предаване за рециклиране/възстановяване на 
отпадъците, отпадъците, описани в точка 11 на настоящата информация косвено ще се допринесе 
за намаляване използването на изчерпаеми ресурси. 

 При спазване на екологичното законодателство, при правилно управление на дейностите с 
отпадъци и недопускането на инциденти, замърсяване на околната среда не следва да възникне. 

16. Риск от аварии и инциденти. 

Поради спецификата на дейността в обекта не се използват опасни химични вещества и 
смеси.  

 На територията на обекта ще се съхраняват опасни отпадъци.
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Химично 
наименование 

CAS № 
EC 
№ 

Категория/и на опасност съгласно 
Регламент (EO) № 1272/ 2008 за 

класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси 

(CLP) (OB,L 353/1 от 31 декември 2008 г.) 

Класификация, 
съгл. по 

Приложение № 3 
към чл. 103, ал.1 

ЗООС1 

 

Проектен 
капацитет на 

технолог. 
съоръже-ние 
Макси-мално 

допустимо 
налично кол-

во, t 

Налично 
кол-во 
(към 

момента),
t 

Физичн
и 

свойств
а 

Опасни отпадъци --- --- 

HP 6 "Остра токсичност": отпадъци, които 
могат да причинят остри токсични ефекти 
след приемане през устата или кожата, или 

чрез вдишване. 

Попада в Част 1, Н2 
Остра токсичност 
или Н3 Специфична 
токсичност за 
определени органи - 
еднократна 
експозиция 

49 тона 
 
 

Закрит склад 

0 

Твърди, 
съдържа

щи 
течни 

вещества 

Опасни отпадъци --- --- 

HP 3 "Запалими": 

1. запалими течни отпадъци: течни отпадъци с 
пламна точка под 60 °С или отпадъчен газьол, 

дизелово и леко гориво за отопление, чиято 
пламна точка е >55 °С и <75 °С; 

2. запалими пирофорни течни и твърди 
отпадъци: твърди или течни отпадъци, които 
дори в малки количества са способни да се 

запалят в рамките на пет минути след контакт 
с въздуха; 

Попада в Част 1, 
Р5б Запалими 
течности/ Р5в 

Запалими течности

49 тона 
 
 

Закрит склад 

0 

Твърди, 
съдържа

щи 
течни 

вещества 

Опасни отпадъци --- --- 

HP 14 "Токсични за околната среда": 
отпадъци, които представляват или могат да 

представляват непосредствени или 
проявяващи се след време рискове за един или 

повече компоненти на околната среда. 

Попада в Част 1, 
Опасности за 

околната среда 

49тона 
 
 

Закрит склад 

0 течност 
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 Наличие на вещества от Част 2 на Приложение 3 на ЗООС 

На територията на обекта не се съхраняват вещества, попадащи в Част 2 на Приложение 3 на ЗООС 
– Поименно изброени вещества,  

 Наличие на вещества от Част 1 на Приложение 3 на ЗООС: 

Раздел "Н" – Опасности за здравето 

- Кат. Н 1 Остра токсичност, Категория 1, всички пътища на експозиция 

Класът на опасност Остра токсичност се подразделя на: 

— остра орална токсичност; 

— остра дермална токсичност; 

— остра инхалационна токсичност. 

Планираните за приемане опасни отпадъци (ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА) не попадат/не съдържат 
вещества, които притежават тази категория на опасност. 

- Кат. Н 2 Остра токсичност  

– Категория 2, всички пътища на експозиция 

– Категория 3, инхалаторен път на експозиция  

Или Н3 Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция 

STOT SE, Категория 1 

Класът на опасност Остра токсичност се подразделя на: 

— остра орална токсичност; 

— остра дермална токсичност; 

— остра инхалационна токсичност 

При класифициране на приетите опасни отпадъци в тази категорията ще се спазват 
процедурите, описани в т.3.1.3.6 Класифициране на смеси на база съставки на сместа  и т. 
3.1.3.6.2. Класифициране на смесите при липса на данни за всички съставки, описани подробно в 
CLP Регламента. 

В зависимост от приетите опасни отпадъци – вид на НУБА или ИУЕЕО е възможно в 
обекта са налични опасни отпадъци, съдържащи вещества с тези категории на опасност. 

Капацитетът на обекта е до 50 тона опасни отпадъци – моментен капацитет. 

Планираното съхранение на опасни отпадъци от тези категории е под минималния праг 
от 50 тона за класификация на площадката като площадка с нисък рисков потенциал. 

На основание количеството на съхраняваните опасни отпадъци в категория НР6, предприятието не 
се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал. 

Сумиране на опасните отпадъци в категория Опасности за здравето Н : 

Не се извършва сумиране на опасните отпадъци, т.к. не се предвижда едновременно съхранение на 
опасни отпадъци, попадащи в категория Н1 и Н2 или Н1 и Н3. 

Площадката е с капацитет до 50 тона опасни отпадъци едновременно. 
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На основание количеството на съхраняваните опасни отпадъци на площадката, предприятието не 
се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал. 

Раздел "Р" – Физични опасности 

 Р2 Запалими газове Запалими газове, Категория 1 или 2 

Планираните за приемане опасни отпадъци (ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА) са твърди отпадъци. Не 
съдържат вещества с тази категория на опасност. 

 Р5а Запалими течности 

Запалима течност означава течност, имаща пламна температура (известна също така като 
„пламна точка“) не по-висока от 60ºC 

Критерии за запалими течности 

Кат. 1 Пламна температура < 23 oC и начална температура на кипене ≤ 35 oC 

Кат. 2 Пламна температура < 23 oC и начална температура на кипене > 35 oC 

Кат. 3 Пламна температура ≥ 23 oC и ≤ 60 oC (1) 

Планираните за приемане опасни отпадъци (ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА) не съдържат вещества, 
попадащи в тази категория на опасност. 

Р5б Запалими течности/ Р5в Запалими течности 

В зависимост от приетите опасни отпадъци – вид на ИУМПС или ИУЕЕО е възможно в обекта са 
налични опасни отпадъци, съдържащи вещества с тези категории на опасност. 

Капацитетът на обекта е до 50 тона опасни отпадъци – моментен капацитет. 

Планираното съхранение на опасни отпадъци от тези категории е под минималния праг от 50 тона 
за класификация на площадката като площадка с нисък рисков потенциал. 

Не се извършва сумиране на опасните отпадъци, т.к. не се предвижда едновременно съхранение на 
опасни отпадъци, попадащи в разгледаните категории на опасността. 

Площадката е с капацитет до 50 тона опасни отпадъци едновременно. 

На основание количеството на съхраняваните опасни отпадъци на площадката, предприятието не 
се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал. 

Раздел "Е" – Опасности за околната среда 

В зависимост от приетите опасни отпадъци – вид на ИУМПС, НУБА или ИУЕЕО е възможно в 
обекта са налични опасни отпадъци, съдържащи вещества с тези категории на опасност. 

Капацитетът на обекта е до 50 тона опасни отпадъци – моментен капацитет. 

Планираното съхранение на опасни отпадъци от тези категории – до 50 тона едновременно, е под 
минималния праг от 100 тона (за Е1)/200 тона (за Е2) за класификация на площадката като 
площадка с нисък рисков потенциал. 

На основание количеството на съхраняваните опасни отпадъци на площадката, предприятието 
не се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал.
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ІІІ.  Местоположение на инвестиционното предложение. 

1. План, карти, снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 
даващи информация за физическите, природните и антропогенни 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. 

Актуална скица на двата имота, предмет на инвестицията, е представена в приложение.  

Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони на водоизточници. 
Съгласно писмо изх. № 3194(1)/19.06.2017 г. на РИОСВ-Варна ИП не попада в границите на 
защитена територия или защитена зона. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0000569 „Кардам“ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна.  

 На фиг. 1-1 е представено местоположението на имота и ЗЗ „Кардам“. 

Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита са: 

- Най-близката жилищна сграда, ситуирана в западна посока от обекта е на около 190 м; 

- ОУ „Христо Смирненски“ – на около 640 метра от обекта в северозападна посока; 

- ОДЗ  – на около 1090 м от обекта в северна посока; 

- Професионална гимназия – на около 1680 метра в северозападна посока от обекта. 
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Фиг.1-1
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2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или 
трасето на обекта на инвестиционнота предложение и бъдещи планирани ползватели на 
земи. 

Обектът ще е разположен в промишлена зона гр. Генерал Тошево, област Добрич. 

Двата имота, предмер на инвестицията, граничат с други обекти, в които се извършват 
производствени и складови дейности. 

Не се налага приспособяването на съществуващи ползватели на земи към площадката. 

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове. 

Разглежданият имот съгласно действащ ПУП на Промишлената зона е отреден за стопански 
дейности и попада в чисто производствена зона. Инвестиционното предложение не включва 
усвояване на обработваеми земеделски земи. 

4. Чувствителни зони, 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: 

Съгласно писмо изх. № 3194(1)/19.06.2017 г. на РИОСВ-Варна ИП не попада в границите на 
защитена територия или защитена зона. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0000569 „Кардам“ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна. Тя отстои на около 2 300 м от обекта. 

В имота е налична тревна растителност.  
Artemisia campestris L.                                  Полски пелин 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Овчарска торбичка 

Cichorium intybus L.                        Обикновена синя жлъчка 

Matricaria perforata Merat. Коронеста лайкучка 

Taraxacum Sect. Taraxacum Dahlst. officinale group  Лечебно глухарче 

Digitaria sanguinalis Кръвно просо 

Echinochloa crus – galli Кокошо просо 

Setaria viridis Кощрява 

Sorghum halepense Балур 

Alopecurus myosuroides Лисича опашка 

Poa annua Едногодишна метлица 

Lolium multiflorum Райграс 

Avena fatua Див овес 

Не е налична храстова и дървесна растителност. Защитени видове в района на 
инвестиционното намерение няма. Не се срещат лечебни растения и такива със стопанско значение 
или от видове, под специален режим на опазване и ползване. 
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Фауната е сравнително бедна, предвид характера на местообитанието. Основните 
представители на бозайниците са гризачите (обикновена полевка - Microtus arvalis), а най-
многобройни по видово разнообразие са птиците. Основни представители на наблюдавани в района 
птици са:  

Delichon urbica Градска лястовица 

Emberiza citrinella Жълта овесарка 

Garrulus glandarus Сойка 

Hirudo rustica Селска лястовица 

Parus caeruleus Син синигер 

Parus major Голям синигер 

Passer domesticus Домашно врабче 

Passer montanus Полско врабче 

Pica pica Сврака 

Разположението на имота в промишлена зона е пречка за разпространение на едри бозайници. 

В непосредствена близост до площадката няма речни течения.  Инвестиционното предложение 
не засяга директно повърхностни води. Инвестиционното предложение не попада в санитарно-
охранителни зони. 

4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси. 

При реализацията на инвестиционното намерение няма да се използват природни ресурси и 
това не налага тяхното регенериране. 

5. Подробна информация за разглежданите алтернативи по местоположение. 

Не се разглеждат алтернативи по местоположение. Изборът на имота е съобразен с 
изискванията за разполагането му в зона, отредена за производствени и складови дейности. 

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, 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 въздейстние 
на естествени и антропогенни вещества и процеси, различни видове отпадъци и техните 
местонахождения, рисковите енергийни източници- шумове, вибрации, радиации, както и 
някои генетично модифицирани организми: 

1.1. Въздействие върху хората  и тяхното здраве. 

1.1.1. Спрямо населението на град Генерал Тошево. 

Не се очаква въздействие върху населението. Оценката по компоненти атмосферен въздух, 
почви и фактор шум по време на експлоатация на разглеждания обект е от незначително 
отрицателно до нулево въздействие. 
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Предвидените дейности в обекта нямат потенциал за значително въздействие. Очакват се: 

- Краткотрайни, периодични неорганизирани прахови емисии при извършване на товаро-
разтоварни дейности с отпадъци ; 

- Краткотрайни, периодични шумови натоварвания от извършване на товаро-разтоварни 
дейности с отпадъци. 

Дейностите по третиране на отпадъци (разкомплектоване на ИУМПС/ИУЕЕО и 
сортиране/рязане на ОЧЦМ) ще се извършват извършват само в светлата част на денонощието. 

Обектът е ситуиран на отстояние около 190 метра от най-близката жилищна сграда на 
населеното място, като между него и жилищната част са налични други производствени терени, 
както и трайна дървесна растителност (по протежение на обслужващите общински пътища). 

Отдалечеността на обекта и периодичността на възникване на емисиите в околната среда 
(неорганизирани прахови емисии и по-високи шумови нива) – един път до два пъти месечно, през 
светлата част на деня гарантират липса на дискомфорт за населението. 

Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителна зони. От обекта не се 
формират производствени отпадъчни води. 

РИСКОВИ ФАКТОРИ, СВЪРЗВАНИ С ТРУДОВАТА СРЕДА 

Идентифицираните рискови фактори за работещите в обекта са представени в табличен вид с 
оглед по-добра прегледност на информацията. Управлението на риска за здравето на работещите е 
предмет на детайлна оценка на риска за всяко едно работно място, която следва да се изготви с 
активното съдействие на регистрирана Служба за трудова медицина, която ще обслужва обекта. 

ВИД РИСКОВ ФАКТОР УСЛОВИЯ ЗА ВРЕДНО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

КОМПОНЕНТ НА 
ОКОЛНАТА 
СРЕДА, 
ИЗЛОЖЕН НА 
РИСК/ОПАСНОСТ 
ЗА ЗДРАВЕТО

Физични фактори 

Производствено осветление При неправилна поддръжка  Персонал на 
площадката

Прах/Шум Товаро-разтоварна дейност Персонал на 
площадката 

Влияние на климатичните 
условия 

Неподходящо работно и защитно
облекло според сезона, през 
които се работи на открито. 

Персонал на
площадката 

Травми Неспазване на инструкциите за
товаро-разтоварна дейност, 
разкомплектоване на 
ИУМПС/ИУЕЕО; сортиране на 
голямо габаритни отпадъци 

Персонал на
площадката; 

 
Шофьор МПС 

Токсико-химични фактори 

Рязане на ОЧЦМ – СО2, прах При неспазване на техника на
безопасност и инструкциите за 
работа 

Резач на метали
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ВИД РИСКОВ ФАКТОР УСЛОВИЯ ЗА ВРЕДНО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

КОМПОНЕНТ НА 
ОКОЛНАТА 
СРЕДА, 
ИЗЛОЖЕН НА 
РИСК/ОПАСНОСТ 
ЗА ЗДРАВЕТО

Разкомплектоване на
ИУМПС/ИУЕЕО – 
дразнещи очите/кожата 
компоненти (масла, 
антифриз и др.течности) 

При неспазване на техника на
безопасност и инструкциите за 
работа 

Оператор 
разкомплектоване 

Други рискови фактори  

Висока температура и ударна 
вълна 

Пожар - при неспазване на 
техника на безопасност.  

Въздух. Персонал 

Заключение:  

Не са идентифицирани рискови фактори за населението. В екологичен аспект въздействието 
върху населението се оценява като без въздействие. 

1.2. Въздействие върху земеползването: 

За реализация на инвестиционното предложение не е необходимо усвояването на нови площи, 
представляващи обратоваеми земеделски земи. Имотът е част от територията на Промишлена зона 
на града.  

Поради тази причина и въздействието върху земеползването се оценява като без въздействие. 

1.3. Въздействие върху материалните активи 

Не се предвижда строителство на нови сгради или подобряване на съществуваща 
инфраструктура (водопроводи, електропроводи и други) в обекта. Не се очаква въздействие.  

1.4. Въздействие върху атмосферен въздух  

При ежедневната експлоатация на площадката не се очаква въздействие. Възможно 
въздействие върху качеството на атмосферния въздух може да възникне при аварийни ситуации – 
пожар на територията на площадката. Необходимо е стриктното спазване на противопожарните 
норми по време на експлоатацията й. 

Спецификата на дейността, която ще се извършва в обекта, не предполага организирано 
изпускане на замърсители в атмосферния въздух.  

Неорганизирани емисии биха могли да възникнат при товаро-разтоварната дейност на 
площадката и предварително третиране (рязане) на ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС.  

За определяне на емисиите в атмосферния въздух в резултат на тези дейности е използвано 
Ръководство на Европейската агенция по околна среда, версия 2009 година – EMEP/EEA air 
pollutant emission inventory guidebook – 2009 (www.eea.europa.eu) . Емисионните фактори за подобни 
дейноси са определени в NFR 2.С.5.f Storage, handling and transport of metal products, SNAP 041000 
Storage, handling and transport of metal products, ISIC: 6302 Storage and warehousing 
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За инвентаризация на емисиите се използва Метод 3, където емисионните фактори за 
замърсител PM10  са следните: 

- Съхранение на метали без прилагане на мерки ЕF pm10=4.1 t/ha/year 
- Обработка на метали  (предварително третиране)без прилагане на мерки EF pm10=2 g/tone 

Очакваните годишни емисии от отделните дейности се изчисляват по формулата: 

Epollutant=ARproduction*EFpollutant 

За изчисление на очакваните годишни емисии използваме следните данни: 

- Площта на откритата площадка за временно съхранение на отпадъци ще е 1000 кв.м. 
- Годишното количество метални отпадъци, които ще се купуват и претоварват на площадката 
е около 5000 т/год, а на образуваните -  575 тона; 
- Прогнозното количество на металните отпадъци, които ще се подлагат на предварително 
третиране – рязане е до 4 000 т/год. 

Резултати: 

Очакваните годишни количества емитиран прах (РМ10) са: 

- В резултат на съхранение: Епрах = 0.410 т/год 
- В резултат на обработка, вкл. предварително третиране и претоварване: Епрах = 0.011 т/год 

Въздействието на етап експлоатация се оценява като незначително, отрицателно, с 
периодичен характер -при извършване на товаро-претоварни дейности на отпадъци (предимно 
обемни). 

1.5. Въздействие върху почвата и земните недра. 

Имотът представлява част от Промишлена зона. За реализация на инвестиционното 
предложение е необходимо: 

- осигуряване на водоплътна настилка за извършване на дейности с отпадъци на площ около 
400 кв.м. 

Предвиденото осигуряване на водоплътна настилка (до 400 кв.м.) води трайно увреждане на 
почвите за тази площ. 

Въздействието върху почвите в границите на площадката се оценява като незначително 
въздействие, отрицателно, постоянно.  

Не се очаква въздействие върху почвите и земните недра в района на инвестицията. 

1.6. Въздействие върху ландшафта. 

Ландшафта на територията е антропогенен, разглежданият имот е разположен в границите на 
промишлена зона.  

Не се предвижда строителство на нови сгради или промяна на наличната техническа 
инфраструктура.  

Въздействието се оценява като без въздействие. 

1.7. Въздействие върху водите 

Производствени отпадъчни води – Не се формират производствени отпадъчни води от 
дейността. 
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Битово-фекални отпадъчни води – формират се от персонала, пребиваващ на площадката. 
Тези води са в количеството около 15 м3/годишно и ще се отвеждат в канализационната мрежа на 
населеното място. 

Дъждовни води - дъждовните води от зоните за съхранение/третиране на ИУМПС/ИУЕЕО ще 
се насочат към предвидено за монтиране пречиствателно съоръжение - каломаслоуловител. Не се 
предвижда заустване на отпадъчни води във водни обекти. Пречистените води ще се заустват в 
канализационната мрежа на населеното място. 

Въздействието върху повърхностните и подземни води в резултат на реализация на 
инсталацията се оценява като без въздействие. 

1.8. Въздействие върху природните обекти. 

В близост до площадката няма природни обекти. Въздействието се оценява като нулево. 

1.9. Въздействие върху минералното разнообразие 

Инвестиционното предложение не предвижда добив на минерални богатства.  

Въздействието се оценява като нулево. 

1.10. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи 

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното намерение, не попада в 
защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, нито в защитена зона по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. 

Най-близко разположената защитена зона е на отстояние над 2 000 м. 

ИП не представляват заплаха за защитния режим на ЗТ и ЗЗ. 

В района на инвестицията няма находища на лечебни растения и на такива със стопанско 
значение или от видове, под специален режим на опазване и ползване. В района не се срещат 
представители на фауната, под специален режим на защита.  

Въздействието от реализация на ИП се оценява като нулево. 

1.11. Въздействие върху паметници на културата 

В близост до имота няма разположени паметници на културата. Въздействието се оценява 
като нулево. 

1.12. Очакваното въздействие на различни видове отпадъци и техните 
местонахождения. 

Отчитайки, че: 

- ще се създаде система за разделно събиране на отпадъците; 

- ще се обособят складове за временно съхранение; 

- голям % от образуваните отпадъци на площадката са оползотворяеми, 

Може да се направи изводът, че количествата генерирани отпадъци в обекта не следва да 
окажат значително въздействие . 

Въздействието от образуването на отпадъци се оценява като дълготрайно, отрицателно, 
незначително, обратимо. 
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От друга страна за изкупуваните и третирани в обекта специфични потоци отпадъци се 
осигурява законосъобразна предварителна подготовка преди крайното им оползотворяване. С 
реализацията на дейността се увеличават количествата отпадъци, подготвени за крайно 
оползотворяване. При дейностите по разкомплектоване на ИУМПС, ИУЕЕО в обекта се отделят 
годните за повторна употреба резервни части. По този начин се подпомагат целите за 
предотвратяване на образуването на отпадъци. 

Въздействието от третирането на отпадъци в обекта се оценява като положително, 
дълготрайно, с регионално значение. 

1.13. Рисковите енергийни източници- шумове, вибрации, радиации, както и някои 
генетично модифицирани организми 

Оценка на шумовото въздействие върху жилищната зона (190 м) 

Според Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността 
на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр.70/2005 г), граничните стойности 
на експозиция на работещите в условията на производствен шум и стойностите на експозиция за 
предприемане на действие се определят на база дневните нива на експозиция на шум и върхово 
звуково налягане, както следва:  

1. гранични стойности на експозиция: Lex,8h = 87 dB(А) и ppeak = 200 Ра, съответно 140 
dB(С);  

2. горни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 85 dB(А) и ppeak = 
140 Ра, съответстващо на 137 dB(С);  

3. долни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 80 dB(А) и ppeak = 
112 Ра, съответно 135 dB (С). 
 ИП е ситуирано на около 190 м от най-близката жилищна сграда на гр. Генерал Тошево. 

Показателите на шум са регламентирани с Наредба № 6/2006 г. за показателите за шум в 
околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите 
на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.  
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ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ 

Основните дейности, извършвани на площадката с отпадъци са: 

- Рязане – извършва се с резач на метали, в това число при разкомплектоване на 
ИУМПС/ИУЕЕО. Съгласно Инструкция за експлоатация на акумулаторен резач на метали с указани 
максимални нива на шум при използване на инструмента се очаква шум - 101 dB(A). За 
изчисленията по-долу се приема, че времетраенето на въздействието е 8 часа, въпреки че на рязане 
се подлагат само голямогабаритни отпадъци.  

- Събиране на отпадъци – събирането на отпадъци се извършва от физически и юридически 
лица. Съгласно статистически данни, събрани от практиката на подобни площадки, при изкупуване 
на отпадъци от физически лица на площадката постъпват малки количества отпадъци, които се 
доставят без използване на автомобилен транспорт в опаковки – чувал, кашон, касетка или др. В 
този случай шумът от подобна дейност може да се приравни с шума, предизвикван от група хора 
при говорене, а именно в интервала от 55-60 dB(A). При доставка на отпадъци от юридически лица 
се използва автомобилен транспорт. Тъй като входът на площадката е непосредствено до общински 
път, обслужващ производствената зона, шумът предизвикван от тези транспортни средства се счита 
като част от фоновото шумово ниво от пътната артерия, което се взема при изчисление на нивата на 
проникващ шум. 

 Съгласно данни от проучване на НЦОЗА и след проучване направено на страницата на 
ИАОС към МОСВ (виж разработени стратегически карти за шум от общините на територията на 
РБългария) нивата на шум от потока автомобили по третокласни пътища са в рамките 60÷80 dB(A). 
 

ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ЕКВИВАЛЕНТНИТЕ НИВА НА ШУМА 

Общото еквивалентно ниво на шум от рязане на метали (101 dB(А) се изчислява по формулата 
(Наредба №6/2006г. за показатели на шум) 

                

,където 

N е броят на нивата за разглеждания интервал от време; 

(LAекв,T)i - еквивалентното продължително  

А - претеглено ниво на шума в i-тия интервал ; 

T - периодът на действие. 

В случая N=1;  i-тия интервал на измерване е от 1 до 1 

 Общото ниво на шум ще бъде: 

    101 dB (А) 

Съгласно Таблица 1 от Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в 
околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на 
въздействие, нивото на шума по измерителния контур на площадката не следва да се коригира. 
Разликата между изчисленото еквивалентно ниво на шума (101 dB(A)) и фоновия шум от 
околовръстния път (80 dB(A)) e по-голяма от 10 dB(A). Поради тази причина при изчисленията не 
се взема предвид влиянието на фона. 
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Изчисленото ниво на шума в мястото на въздействие  се извършва по следната формула 

L=Lp-20*knlgr-8, dB(A) 

или 

L = 45 dB(А) за жилищна зона, като за kn e избрана стойност 1,1; 

В зависимост от конструкцията на сградите, повърхността на ограждащата конструкция на 
жилищните сгради и др. величини се определя нивото на проникващия шум вътре в жилищните 
домове. Изолиращата способност на различните конструкции на сградите е от 30 до 50 dB (А) при 
спазване на изискванията на Наредба N 4.  
Таблица 1 

№ на имота Прогнозно 
Еквивалентно 
ниво на шума в 
мястото на 
въздействие 

dB(А) 

 

Проникващ 
шум в 
жилишните 
сгради  

dB(А) 

Гранично 
Еквивалентно 
ниво на шума 
в dB(А) по 
Наредба 
№6/за 
показатели на 
шум 

Съответствие

Жилищна зона 44 4 1                    55 ДА 

 

ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИЯ РИСК 

За целите на оценката на здравния риск използваме таблица 2. В нея са представени обобщени 
критерии за оценка на въздействието от шум за чувствителни територии с нормиран шумов режим. 
За целите на оценката всяко превишение на тези критерии се счита за негативно въздействие. 
Таблица 2 

 Рецеторни 
точки 

Степен на въздействие 

Незначителна 
до 3dB(A) 
превишение 
на нормите 

Малка  

3 до 5 dB(A) 

Превишение 
на нормите 

Средна 

5 до 10 
dB(A) 

Превишение 
на нормите 

Голяма 

> 10 dB(A) 

Превишение 
на нормите 

Чувствителност 
в рецепторната 
точка 

Ниски 
пром.сгради, 
складове 

Незначително Ниско Средно Средно 

Жилищни и 
обществени 
сгради 

Ниско Средно Средно до 
високо 

Много 
високо 

ИЗВОД: След сравнение на данните за очакваното ниво на фонов и проникващ шум, получени от 
извършените изчисления, представени в Таблица 1 и стойностите на превишения, при които се 
извършва оценка на риска, представени в Таблица 2, можем да заключим че не е необходимо 

                                 
Изчислението е направено при приета средна стойност на изолиращата способност на жилищните сгради – 30 dB(A). 



 31/32

извършване на оценка на риска. Не се очаква въздействие върху най-близко разположената 
жилищна зона в резултат на дейностите, които ще се извършват на площадката.  

От рисковите енергийни източници се очаква незначително шумово натоварване при 
извършване на товаро-разтоварни дейности на обекта. Въздействието е краткотрайно и обратимо. 

От дейността на обекта не се очакват лъчения, вибрации, радиация.  

Въздействието се оценява като незначително до нулево, в границите на производствената 
площадка.  

2. Въздействие върху елементите на НЕМ, включително на разположените в близост до 
обекта на инвестиционното предложение:  

Територията за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия 
по смисъла на ЗЗТ и ЗБР.   

Най-близко разположената защитена зона е на отстояние над 2000 м и  не предполага влияние 
върху защитени видове. 

Не се предвижда извършване на дейности, които биха нарушили потенциални хранителни 
бази. 

Въздействието от дейността може да се оцени като без въздействие. 

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

На база извършения анализ в т. ІV.1 от настоящата информация, може да се даде следната 
обща оценка на въздействието от реализарането на инвестиционното предложение: 

НУЛЕВО - въздействие върху земеползване, ландшафт, природни обекти, население, 
минералното разнообразие, единични и групови паметници на културата,, както и някои генетично 
модифицирани организми, води, земни недра, матертиални активи,  

ПРЯКО, НЕЗНАЧИТЕЛНО, ОТРИЦАТЕЛНО, ОБРАТИМО, ДЪЛГОТРАЙНО въздействие от  
различните видове образувани в обекта отпадъци и техните местонахождения 

ПРЯКО, НЕЗНАЧИТЕЛНО, ПОЛОЖИТЕЛНО, ОБРАТИМО, ДЪЛГОТРАЙНО въздействие 
от  различните видове третирани в обекта отпадъци и техните местонахождения 

ПРЯКО, ПЕРИОДИЧНО, КРАТКОТРАЙНО, ОТРИЦАТЕЛНО, ОБРАТИМО – шум и 
атмосферен въздух  при извършване на товаро-разтоварни дейности на отпадъци. 

ПРЯКО, ПОСТОЯННО, ДЪЛГОТРАЙНО, ОТРИЦАТЕЛНО, НЕОБРАТИМО – почви с площ 
около 400 кв.м., върху които се полага/възстановява водоплътната настилка. 

4. Обхват на въздействието продължителност, честота и обратимост на въздействието. 

Обхватът на въздействието от реализация на инвестиционното предложение е локален. 

5. Вероятност от поява на въздействието  

Вероятността от поява на отрицателните въздействия върху околната среда се оценява на 
нулева до незначително отрицателна при нормална експлоатация на обекта. 

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. 

По фактор отпадъци – дълготрайно, постоянно, обратимо въздействие 
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По компонент Атмосферен въздух и Шум – периодично, краткотрайно, обратимо – само при 
извършване на товаро-разтоварни дейности с обемните отпадъци (черни и цветни метали). 

По компонент Почви – дълготрайно, постоянно, необратимо за площ от 400 кв.м. 

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 
свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни 
въздействия върху околната среда. 

Преди въвеждане в експлоатация на обекта: 

- Да се извърши класификация на образуваните на площадката отпадъци, да се третират 
съгласно нормативните екологични изисквания. (отпадъци) 

- Да се получи разрешение за дейности с отпадъци по реда на ЗУО за обекта. 

- Да се осигури водоплътна настилка в частта от имота, на която ще се извършват 
дейности по временно съхранение/третиране на ИУМПС и ИУЕЕО. 

- Да се  монтира пречиствателно съоръжение за дъждовните води от частта на имота, в. 
която ще се извършват дейности по временно съхранение/третиране на ИУМПС и ИУЕЕО 

- Да се обособят складове за съхранение на образуваните отпадъци и резверни части, 
съответстващи на нормативните изисквания. 

- Да се оборудват складовете за съхранение със съдове за съхранение на опасните 
отпадъци, отговарящи на нормативните изисквания и подходящи сорбенти за ограничаване на 
аварийни разливи. 

- Да се осигури софтуер за въвеждане на данните от разкомплектоване на ИУМПС 

- Да се изготви детайлна оценка на риска за обекта. 

- Да се осигурят лични предпазни средства на персонала съгласно идентифицираните 
опасности в разработената оценка на риска от СТМ. 

След въвеждане в експлоатация на обекта: 

Да се осигури регулярна поддръжка и почистване на пречиствателното съоръжение 
съгласно инструкции на производителя. 

Да се проведе първоначално обучение на персонала на обекта, включващо изискванията за 
съхранение и третиране на отпадъци, в това число и последователност на операциите за 
извършване на дейностите по разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО 

Да се извършва периодичен контрол на факторите на работната среда в обекта 

8. Трансграничен характер на въздействието. 

Предложението изключва трансгранично въздействие. 

 

 

Дата: 07-07-2017 г.     Възложител: 
         Григор Григоров – собственик 

 
 


