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

въздействието върху околната среда 
 
  

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

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

„ЕВРО ИМПЕКС-ВАРНА“ ООД, Управител – Добромир Власик 

Постоянен адрес: гр. София 1680, Община Столична, район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо 

Бончев“ № 3 

Седалище: гр. София 1680, Община Столична, район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо 

Бончев“ № 3 

ЕИК –  202237839 

2. Пълен пощенски адрес. 

Област София; Община Столична 

гр. София; п.к.1528 

район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 3  

3. Телефон, факс и e-mail. 

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

е-mail: eco@euroimpex.bg 

4. Лице за контакти. 

Д* А* – * 

И* И* – * 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост 

Основната дейност на „Евро Импекс - Варна” ЕООД е извършване на дейности по събиране, 

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

търговски обекти, системи за разделно събиране на отпадъци, както и други юридически и 

физически лица. За извършване на тази си дейност дружеството е обособило и експлоатира няколко 

площадки за третиране на отпадъци, разположени на територията на различни Регионални 
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инспекции по околна среда и води. За всяка от тези площадки Дружеството притежава, изискващите 

се от Закона за управление на отпадъците, регистрационни и разрешителни документи за дейности 

с отпадъци. 

За площадката, находяща се на територията на РИОСВ – Шумен, издадените разрешителни 

документи са, както следва: 

 

 № 15-ДО-327-00/ 28.03.2022 г.- решение за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци; 

 № 12-РД-839-09/ 26.04.2022 г. регистрационен документ за дейност по събиране и 

транспортиране на отпадъци. 

С настоящето уведомление, желаем разширяване на обхвата на цитираното Решение и 

включване на нови отпадъци и дейности с тях, както следва: 

За отпадък с код 16 01 19 – пластмаси се предвижда да се извършват следните дейности: 

 R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (сортиране, 

балиране); 

 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с 

изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им. 

За отпадък с код 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества се предвиждат  

 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с 

изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им. 

За отпадъците с код 15 01 10* е необходимо да бъде завишена събираемостта и 

оползотворяването на такива. Практиката показва, че такива отпадъци са масово разпространени и  

няма изградена система за тяхното събиране и оползотворяване. „Евро Импекс-Варна“ ООД се е 

заело с задачада за изграждане на система за събиране на отпадъци с код 15 01 10*. 

Площадката е свързана към необходимите комуникационни мрежи за електроснабдяване, 

телекомуникация, водоснабдяване и канализация. Площадката има изградена трайна настилка от 

асфалт и бетон. 

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

подзаконовите нормативни актове, Дружеството е изградило система за 24-часово видео 

наблюдение и контролен пункт. Площадката е оборудвана с електронен кантар /собствен /, с цел 

претегляне, регистриране и отчитане на всички видове отпадъци при приемането им на площадката. 



3 

 Площадката е свързана към необходимите мрежи за електроснабдяване, телекомуникация, 

водоснабдяване и канализация. 

При реализиране на инвестиционното намерение ще бъдат спазвани изискванията на 

българското екологично законодателство. 

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

предложения; 

За настоящото инвестиционно предложение дружеството подготвя и ще представи пред 

компетентните органи всички необходими документи за издаване на регистрационни и 

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

инвестиционното предложение ще се провеждат консултации с местните и държавни контролни 

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

на действия по получаване на съответните регистрационни и разрешителни документи, свързани с 

дейността на площадката.  

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

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие 

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. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура в района. Техническата инфраструктура и наличните пътни комуникации 

позволяват извършването на необходимите товаро-разтоварни дейности. 

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

води 

От жизнената дейност на работещите на обекта се генерира отпадък с код: 20 03 01 - смесени 

битови отпадъци. Генерираните на площадката отпадъци ще се предават за последващо третиране 

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

изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. Очаква се формиране на битово-

фекални отпадъчни води, които ще се заустват градската канализационна мрежа. Производствените 

отпадъчни води използвани за измиването/изпирането на пластмасовите отпадъците ще се 

съхраняват в резервоар пригоден за тази цел до транспортирането им до пречиствателна станция за 

отпадни води. При реализацията на инвестиционното предложение стриктно ще се спазват 

изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове. 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда 
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Реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже неблагоприятно 

въздействие и дискомфорт на околната среда. Площадката има изградена трайна настилка от асфалт 

и бетон, което не допуска попадане на отпадъци в почвата. Оградата, с която е оградена служи и за 

шумоизолация от съседните терени.  

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

предложение; 

Реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да доведе до големи аварии и/ 

или бедствия. 

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. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до риск за човешкото здраве 

поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.  

 

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

по време на строителството. 

Инвестиционното предложение предвижда да бъде реализирано в град Шумен, област Шумен, 

община Шумен, ул. Варненско шосе № 6, урегулиран поземлен имот с идентификатор № 

83510.665.253 с площ от 7073 кв. м., представляващ открита площ с изградена сграда с 

идентификатор 83510.665.253.1. Имотът е собственост на „Войл груп“ ООД, като същият е отдаден 

под наем на „Евро Импекс-Варна“ ООД, съгласно сключен договор за наем от 01.04.2022 г. В ПИ 

83510.665.253 е разположена действаща площадка за третиране на отпадъци на „Евро Импекс-

Варна“ ООД, за която има издадено разрешение за дейности с отпадъци № 15-ДО-327-00/28.03.2022 

г. издадено от Директора на РИОСВ-Шумен. Настоящето инвестиционно предложение не засяга 
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нови имоти или разширяване на площта на съществуващата площадка за третиране на отпадъци. 

Дейността по съхраняване, предварително третиране отпадъците ще се извършва на обособена 

част. Достъпът на външни лица е ограничен. Обособената част от терена, отреден за съхранение на 

отпадъците, няма пряка връзка с канализацията. 

На терена има трайна асфалтова настилка и е ограден с метална ограда. Предвижда се 

поставяне на подходящи контейнери и съдове за разделно събиране и съхраняване на опасните 

отпадъците по видове. Площадката е оборудвана  с електронен кантар, с товароподемност 60 тона. 

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 окаже 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. 

Отпадъците предмет на настоящото ИП, с които ще се извършват дейности, са с кодове и 

наименования, както следва: 
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№ 

Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 

 

Количество 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  15 01 10* 

опаковки, 

съдържащи 

остатъци от 

опасни вещества 

или замърсени с 

опасни вещества 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1 до R11, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им. 

500 От юридически лица 

2.  16 01 19 пластмаси 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 11 (сортиране, 

балиране); 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1 до R11, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им. 

500 От юридически лица 

 

По своята същност отпадъците с код 15 01 10* представляват пластмасови опаковки с 

различна вместимост, които са били предназначени за съхранение на различни препарати – перилни 

препарати, миещи, почистващи препарати и препарати за растителна защита. Опаковките ще се 

приемат без съдържание в тях и ще се съхранение на обособени за целта места до предаването им за 

последващо третиране. Предвижда се годишния прием за да не надхвърля 500 тона. Моментния 

капацитет за съхранение на опасни отпадъци (налично количество в един същ момент на 

площадката) ще е до 50 тона едновременно. Дружеството не извършва дейности с други опасни 

отпадъци освен с тези предмет на настоящото инвестиционно намерение. Инвестиционното 

предложение не предвижда промяна на технологичните процеси и технологията на третиране на 

отпадъците. 

Другите отпадъците, с които дружеството възнамерява да работи са неопасни отпадъци –пластмаси 

с код 16 01 19, които ще бъдат третиране чрез отделяне на металните компоненти и балиране на 

пластмасата и предаването и за последващо третиране. Събраните пластмаси ще се съхраняват в 

определен за това участък от площадката, след което ще бъдат подложени на предварителен преглед 

и сортиране.  

При разглобяването на автомобилните брони с код 16 01 19  се образуват следните потоци 

отпадъци: 

- Пластмаса (код 19 12 04) 

- Черни метали (19 12 02) 

- Цветни метали (19 12 03) 



7 

Освободената от метални примеси пластмаса ще се съхранява на обособено място до предаването и 

за последващо третиране. Отпадъците от черни и цветни метали ще се съхраняват в обособена част 

от площадката до предаването им за последващо третиране на лица притежаващи документ по чл. 

35 от Закона за управление на отпадъците.  

Обособени са отделни участъци за съхраняване и третиране на отпадъците. Това ще става 

разделно по видове, като съдовете, в които ще се поставят, са маркирани с код и наименование, 

съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците.  

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

предварително третиране на отпадъци ще се  осигурят здравословни и безопасни условия на труд, а 

именно: 

-  Специално работно облекло и лични предпазни средства; 

- Встъпителен и периодичен инструктаж и обучение на персонала; 

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

застраховка на работещите с опасни отпадъци. 

Опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС няма да се използват. В прилаганият 

технологичен процес на площадката не се използват опасни опасни химични вещества и смеси като 

входящи суровини или спомагателни материали. 

Зоната, на която се придвижа съхранение на отпадъци с код 15 01 10* - опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества е обособена в рамките на 

съществуваща складова сграда и е с водонепропусклив под. При съхранението на отпадъците с код 

15 01 10* ще бъдат осигурени необходимите мерки за предотвратяване на аварийни ситуации – 

пожарогасители, сорбентни комплекти и др. Определената зона за съхранение няма връзка с 

канализационни системи, както и с подземни или повърхностни води. 

 Към момента на подаване на уведомлението е извършена класификация по приложение № 3 

към чл. 103, ал. 1 ЗООС за опасните отпадъци, които ще се съхраняват на площадката. Определяне 

на рисковия потенциал на предприятието е направено съгласно указанията на забележка 5 към 

приложение № 3 на ЗООС, а именно „В случай на опасни вещества, включително отпадъци, които 

не са обхванати от Регламент (ЕО) № 1272/2008, но които независимо от това са налични или има 

вероятност да са налични в едно предприятие/съоръжение и притежават или могат да притежават 

според условията, установени в предприятието/съоръжението, еквивалентни свойства по отношение 

на потенциал за големи аварии, се причисляват временно към най-близката категория или посочено 

опасно вещество, попадащо в обхвата на глава седма, раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9.  
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Химично 

наименование1 

CA

S 

№ 

EC 

№ 

Категория/катего

рии на опасност 

съгласно 

Регламент (ЕО) 

№ 1272/2008 за 

класифициранет

о, етикетирането 

и опаковането на 

вещества и 

смеси (CLP) 

(ОВ, L 353/1 от 

31 декември 

2008 г.) 

Класифика

ция 

съгласно 

приложени

е № 3 към 

чл. 103, ал. 

1 към 

ЗООС2 

Вид на 

технологичнот

о 

съоръжение/съ

оръжения 

Проекте

н 

капаците

т на 

технолог

ичното 

съоръже

ние/съор

ъжения  

(в 

тонове)3 

Налично 

количество  

(в тонове)4 

Физични 

свойства5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 01 10* - 

опаковки, 

съдържащи 

остатъци от 

опасни вещества 

или замърсени с 

опасни вещества 

- - HР6, НР14 
Раздел Е: 

Е2 

 

Закрито хале 

за 

съхраняване 

50 0 

Твърд 

отпадък 

(пластмасо

ви съдове) 

 

В съответствие със Забележките под Част 2 на Приложение 3 към ЗООС, се прилага следната 

формула: 

q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3 + q4/Q4 + q5/Q5 + qx/Qx, където: 

Qх е съответното прагово количество за опасно вещество или категория х от част 2, колона 2/3 

При сумарното изчисление с пределните количества за нисък рисков потенциал, се получава 

резултат 0.25 < 1, предвид което предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък 

рисков потенциал по опасности за околната среда.  

При сумарното изчисление с пределните количества за висок рисков потенциал, се получава 

резултат 0.1 < 1, предвид което предприятието/съоръжението не се класифицира с висок рисков 

потенциал по опасности за околната среда. 

С оглед на горепосоченото посоченото, предприятието не се класифицира като „Предприятие 

с нисък или висок рисков потенциал” 

 

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

При обособяване на площадката не се предвижда изграждане на нова или промяна на 

съществуващата пътна инфраструктура в района. Техническата инфраструктура и наличните пътни 

комуникации позволяват извършването на необходимите товаро-разтоварни дейности. 

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

закриване, възстановяване и последващо използване. 
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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. При прекратяване на дейността на площадката, същата ще 

бъде почистена от всички налични отпадъци. Същата ще бъде предадена на собствениците във вида, 

в който е приета. 

6. Предлагани методи за строителство. 

Строителство няма да бъде извършвано. 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Мотиви свързани с опазването на околната среда –  Разширяването на дейността на 

дружеството с извършване на дейности по събиране, временно съхраняване на отпадъците предмет 

на настоящето ИП, 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. 

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. 

„ЕВРО ИМПЕКС-ВАРНА” ЕООД експлоатира площадка с местоположение: град Шумен, област 

Шумен, община Шумен, ул. Варненско шосе № 6. Теренът представлява УПИ № № 83510.665.253, 

по плана на гр. Шумен с обща площ от 7073 кв. м. Имотът е собственост на „Войл груп” ООД, гр. 

Варна. 
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От картата е видно значителното отстояние от местоположението на инвестиционното 

намерение до най - близко разположените защитени зони, попадащи в Националната екологична 

мрежа. Имотът предмет на ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии и не засяга защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близо 

разположената защитена зона е BG 0000382 „Шуменско плато“ – за опазване на приодните 

местообитания, намираща се на повече от 4500 м от имота. 

 Всички дейности с отпадъци ще се осъществяват в закрити халета или изградени навеси. 

Транспортният достъп до площадката ще се осъществява посредством съществуващата пътна 

инфраструктура. Цялата площадка е асфалтирана. 

 При функционирането на площадката за третиране на отпадъци не се очаква създаване на 

опасност за човешкото здраве на живеещите и работещите в района, както и на компонентите на 

околната среда.  

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

Поземлен имот 83510.665.253, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. 

„ВАРНЕНСКО ШОСЕ“ № 6, , вид територия Урбанизирана, с Начин на трайно ползване: Депо за 

вторични суровини, площ 7073 кв. м. Теренът, в който инвеститорът има намерение на реализира 

предложението не е предмет на земеползване. В съседство имотът граничи със следните имоти: 

- ПИ 83510.665.252 с площ 6182 кв. м., с начин на трайно ползване: Депо за вторични суровини; 

- ПИ 83510.665.254 с площ 9398 кв. м., с начин на трайно ползване: Депо за вторични суровини; 

- Железопътен път, отделен от терена на площадката с триметрова бетонна стена. 
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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. 

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

засягат чувствителни, уязвими или защитени зони.  

В близост до обекта не са разположени елементи на Националната екологична мрежа, както 

и водоизточници и санитарно-охранителни зони. 

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

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

строителство). 

При реализация на инвестиционното намерение няма да бъде необходимо извършване на 

други дейности - добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, 

жилищно строителство. 

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

За настоящото инвестиционно предложение дружеството подготвя и ще представи пред 

компетентните органи всички необходими документи за издаване на регистрационни и 

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

инвестиционното предложение ще се провеждат консултации с местните и държавни контролни 

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

на действия по получаване на съответните регистрационни и разрешителни документи, свързани с 

дейността на площадката.  

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 83510.665.253, област Шумен, 

община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. „ВАРНЕНСКО ШОСЕ“ № 6, , вид територия 

Урбанизирана, с Начин на трайно ползване: Депо за вторични суровини, площ 7073 кв. м. 

2. мочурища, крайречни области, речни устия – в близост до площадката за третиране на 

отпадъци няма налични мочурища, крайречни области и речни устия 

3. крайбрежни зони и морска околна среда – няма да се наблюдава въздействие върху 

крайбрежни зони и морската околна среда, защото площадката за третиране на отпадъци е 

разположена на огромно разстояние от същите. 
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4. планински и горски райони – територията на северната и среднатачаст на област Шумен 

се включва в рамките на Дунавската равнина, докато южната й част – в Предбалканa и Стара 

планина.  Площадката за третиране на отпадъци е разположена на много големи отстояния и 

реализацията на инвестиционното предложение не би оказало негативно въздействие върху 

компонентите на околната среда. 

5. защитени със закон територии – всички защитени зони са подробно описани в т. 6 от 

настоящата информация. 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа 

Най-близо разположените защитени зони, част от Националната екологична са описани с 

таблицата, по-долу. 

 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност – в близост до 

площадката за третиране на отпадъци не се наблюдават обекти с историческа, културна или 

археологическа стойност. Експлоатацията на същата няма да окаже влияние върху ландшафта 

наоколо. 

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

здравна защита – реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху 

зони и обекти със специфичен санитарен статут или 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: 

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. 

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

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

Неорганизирани емисии от прах се очакват при пускане на обекта в експлоатация при товаро-

разтоварните работи и от движението на моторни превозни средства. Очаква се незначително 
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отделяне на неорганизирани емисии, които ще бъдат с краткотраен ефект  по време на 

експлоатацията, които се очаква да бъдат с незначително въздействие върху качеството на 

атмосферния въздух.  

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

– незначителна, честота – кратковременна и с реални възможности за възстановяване. 

 1.2. Води 

Водоснабдяването на обекта се осъществява чрез съществуващата водопреносна мрежа от 

местния ВиК оператор. На площадката експлоатирана от „Евро Импекс – Варна“ ООД не са 

разположени водовземни съоръжения и няма необходимост от изграждането на такива. По време на 

експлоатацията ще се използва вода само за битови нужди. Дейността на площадката няма да бъде 

свързана с потребление и/ или третиране на промишлени води, и също така няма да бъдат образувани 

отпадъчни промишлени води от дейността. При реализиране на предложението не се очаква 

въздействие върху повърхностните и подземните води в района. Битовите отпадни води ще се 

отвеждат в съществуващата канализационна система.. 

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

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

Смесени битови отпадъци – код на отпадъка – 20 03 01 

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

извозване места.  

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

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

халетата на площадката. Ще си използва изградената система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки или отпадъците ще се подават за сепариране и балиране. 

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

усвоен от предишно ползване за производствени нужди. 

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

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

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

разпространение и начин на живот са силно повлияни от урбанизирането на територията. Защитени 

територии в близост до обекта няма. 

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

технологичния процес. Данните за технологичното оборудване, подбрано от инвеститора, показва, 
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че то е с характеристики, които осигуряват ниво на шума в работните помещения под ПДН. 

1.8. Въздействие върху хората и тяхното здраве – Водещ рисков фактор в обекта е работата 

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

въздействие върху здравното състояние на живеещите в близост с предприятието. 

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

приложени следните мерки: 

- осигуряване на лични предпазни средства, съгласно изискванията на нормативните 

документи; 

- провеждане на предварителен и периодичен инструктаж; 

- провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи; 

- строго спазване на утвърдените от ръководството технологични операции. 

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

разположените в близост до инвестиционното предложение. 

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

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/ или бедствия. 

Инвестиционното предложение е с характер на дейността, който не предразполага към риск 

от големи аварии и/ или бедствия. 

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

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 

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

му, може да се класифицира като: 

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

който се реализира. 

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

на отпадъците в продължителен период от време.  

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

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

обезвреждане. 

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.). 

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

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

При реализацията и експлоатацията на обекта не се очакват значителни отрицателни 

въздействия върху компонентите на околната среда и човешкото здраве. 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

При реализация на обекта не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната 

среда и човешкото здраве. Възможни са единични, краткосрочни, локални, обратими  въздействия 

от неорганизираните емисии, при разтоварни дейности на площадката, за чието ограничаване ще 

бъдат предприети съответните мерки. 

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

инвестиционни предложения – при комбиниране на въздействията от реализацията на 

инвестиционното предложение с други съществуващи инвестиционни предложения няма да доведе 

до отрицателно въздействие върху околната следа. 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията – Очакваните 

въздействията са единични, кроткосрочни и локални. При появата на въздействия с по-голяма тежест 

ще бъдат взети необходимите мерки своевременно. 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

Реализирането на инвестиционното намерение не би оказало въздействие с трансграничен 

характер. 

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 предполагаемите отрицателни последици е необходимо да бъдат 

планирани и изпълнени следните мерки: 

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

опазване на околната среда и управление на отпадъците, а именно: 
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- Закон за опазване на околната среда; 

- Закон за управление на отпадъците; 

- Наредба № 2 за класификация на отпадъците; 

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

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

регистрационните документи и на закритите обекти и дейности; 

- Наредба за безплатното работно и униформено облекло; 

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

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

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

съоръжения за третиране на отпадъците.   

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

необходимост и измиване. 

Да бъдат разположени съоръжения за предотвратяване на разливи. 

Да се провежда превантивно и периодично обучение на персонала по техника на безопасност 

на труда. 

Да се изготви авариен план. 

Да се спазват изискванията за противопожарна защита на обекта. 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

За настоящото инвестиционно предложение е публикувана обява в средствата за масово 

осведомяване, с цел запознаване на обществеността със същото. 

 


