Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(Наредба за ОВОС)
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от
2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от „ИННО ТАЙЪР РЕСАЙКЛИНГ“ ООД

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че фирма „Инно Тайър Ресайклинг“ ООД има следното инвестиционно
предложение: „Обособяване на площадка за рециклиране на излезли от употреба гуми
(ИУГ)“.
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Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:
Инвестиционното предложение е ново и предвижда обособяване на площадка за извършване
дейности по рециклиране на излезли от употреба гуми (ИУГ).
Площадката ще се оборудва със специализирани съдове за съхраняване на отпадъци, както и
технологични средства за третиране, осигуряващи необходимите условия за извършване на
дейностите, без да се допуска възможност за увреждане здравето на хората и при гарантиране
опазването на околната среда.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ;
необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или
поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от
изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод,
електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина
на изкопите, ползване на взрив:
Дейностите, които ще се извършват на площадката са събиране, съхраняване и оползотворяване
на ИУГ, като в т.ч., съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на
Закона за управление на отпадъците:





R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R
12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване
до събирането им).
R 12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11.
R 3 – Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като
разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична
трансформация).

Площадката ще бъде обособена в гр. София, бул. Илиянци № 16.
Общата площ на площадката ще бъде 970 кв. м., от които 570 кв. м. хале и прилежащи открити
площи от 400 кв. м.
Площадката ще бъде обозначена с табела, на която ще е изписано името на оператора на
площадката, лице за контакти, дейността, която ще се извършва на площадката с съответните
отпадъци, както и работно време. Ще бъде осигурено 24-часово видеонаблюдение. Площадката е
с осигурен достъп до улица и с възможност за извършване на товаро -разтоварни дейности, като
за целта ще е налична обособена зона за престой на превозните средства. Ще бъде снабдена със
съдове за събиране, които да осигуряват високо ниво на защита на околната среда срещу
разпиляване на отпадъците. Същата отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО.
Предвидените основни участъци на площадката са съответно:

-

зона за приемане на отпадъците;

-

обслужваща зона (административно-битова);

-

зона за извършване на дейности по предварителна обработка;
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-

складова зона за съхраняване на отпадъци.

При експлоатацията на площадката ще бъдат спазвани специфичните изисквания за
осъществяване на тези дейности в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и останалите
подзаконовите нормативни актове.
Площадката за съхраняване на ИУГ ще бъде в съответствие с изискванията на Наредба № Iз -1971
от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и
всяко друго приложимо законодателство.
В границите на имота има изградени закрити складови площи, които ще бъдат използвани за
целите на инвестиционното намерение. Площта от площадката, където ще се извършват дейности
с отпадъци (съхранение и третиране), както и подът на помещенията са изградени от плътна
непропусклива повърхност.
За постъпилите и третираните количества отпадъци ще се води отчетност съгласно Наредба № 1
от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Измерването и контролирането на
количествата отпадъци ще се извършва в зоната за приемане на отпадъците, посредством
измервателни устройства (електронни везни).
Няма да се извършват изкопни дейности, няма да се използва взрив.
Захранването на имота с електричество се осъществява от изградената електрическа мрежа в гр.
София.
Процесът по рециклиране на ИУГ се състои основно в намаляването на размера, чрез механично
раздробяване, при температурата на околната среда, което се осъществява в няколко
последователни операции, до получаването на желания размер на частиците, я зависимост от
изискванията на крайния клиент.
Описание на технологичния процес по рециклиране на отпадъците:
Технологичният процес включва операции, извършвани в инсталация, представляваща линия,
състояща се от няколко отделни модула, които обхващат следните етапи, според вида на гумите :
Етап 1 - Процес на отстраняване на стоманената тел от гумата
Извършва се на специализирана машина с капацитет до 80 гуми на час. Състои се от две
набраздени ролки въртящи се с различна скорост, при което се отделят каучукът от стоманената
тел. Използва се за обработка само на гуми от тежкотоварни превозни средства.
Етап 2 - Процес по нарязване на гумите
В машината се поставят целите гуми, като се нарязват на 3 или 4 парчета в зависимост от
големината на гумата, с което се подготвят за следващият етап по раздробяване. Машината се
състои основно от електродвигател и хидравлични системи и фрези. Двигателят задвижва
хидравличната система, а гумата се поставя между фрезите, които играят роля на ножица и
разрязват гумата.
Етап 3 - Процес по раздробяване на гуми
При този процес крайният размер на парчетата гума не надвишава 5 см. За целта се използва
шредер, който чрез стоманени остриета раздробяват гумата на малки парчета с максимална
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дължина до 5 см. Автомобилните гуми се поставят цели, а тези на тежкотоварните превозни
средства на парчета. Посредством лентов транспортьор гумите се поставят във фуния на дъното
на която посредством няколко стоманени диска гумите се раздробяват на малки парчета.
Етап 4 - Процес по окончателно смилане на каучук
При този процес раздробените парчета гума се смилат до гранули с размери на парчетата от 1 до
6 мм или още по-фино до каучуков прах. Процесът по раздробяване се състои в преминаването
на предварителното раздробените парчета през машина, състояща се основно от две
срещуположно въртящи се набраздени ролки, които са силно устойчиви на износване.
Етап 5 - Вибрационен конвейер
По тази линия смлените парчета каучук и каучуков прах стигат до вибрационно сито.
Етап 6 - Разделяне на влакната от каучука.
Извършва се в машина снабдена с вал с лопатки, при въртенето на които въздухът се завихря и
отделя текстилните влакна от каучуковите парчета и прах.
Етап 7 - Магнитна сепарация
Магнитната сепарация се извършва с цел премахването на стоманените частици от каучука.
Етап 8 - Краен продукт – след премахването и на металните частици посредством транспортна
лента материала се отвежда до вибрационни сита, чрез които се разделя на различни по големина
парчета.
Инсталацията за рециклиране има следния производствен капацитет:

- Максимална производителност: до 0,8 тона за производствен час;
- Производствен режим на инсталацията: до 16 работни часа в денонощието;
- Максимален общ капацитет на инсталацията: до 13 тона на денонощие.
Получените текстилни и метални отпадъци ще се предават на фирми, притежаващи необходимите
разрешителни за последващо оползотворяване. Текстилът ще се събира в „Биг-бегове“ и
посредством газокар ще се транспортират до мястото на съхранение. Металните отпадъци ще се
съхраняват в метални контейнери.
Получените при рециклирането каучукови парчета (гумен гранулат) ще се използват като
суровина при производството на нови изделия, модифициране на асфалтови смеси, за детски и
спортни площадки, изкуствена трева и други.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план
дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното
предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни
документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на
инвестиционното предложение по реда на специален закон:
Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна в други
съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
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Дейността на съседните на терена парцели няма да бъде засегната от реализирането на
инвестиционното предложение.
Инвестиционното намерение ще се реализира в ПИ с идентификатор 68134.505.3006, с адрес гр.
София, р-н Сердика, м. НПЗ Военна рампа – Запад, бул. Илиянци № 16. Начин на трайно ползване
на имота: За друг вид производствен, складов обект.

Площадката отговоря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО.
За извършване на дейностите по настоящото инвестиционно намерение, се изисква издаване на
разрешение за дейности по третиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците.
Органът по одобряване на инвестиционното предложение е РИОСВ – София.

4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват
засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни
проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на
елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна
защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано
трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна
инфраструктура)
Инвестиционното намерение ще се реализира в ПИ с идентификатор 68134.505.3006, с адрес гр.
София, р-н Сердика, м. НПЗ Военна рампа – Запад, бул. Илиянци № 16.
Географски координати: 42.739088, 23.322615
Имотът, в който се намира инвестиционното предложение, е собственост на „Кеш - Ауто“ ЕООД,
съгласно договор за прехвърляне на предприятие.
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Възложителят на настоящото инвестиционно предложение има сключен договор за наем на имота
с цел ползване за рециклиране на излезли от употреба гуми.

Най-близко разположените защитени зони по НАТУРА 2000 са:

-

Защитена зона - Рибарници Челопечене - код в регистъра: BG0002114 – Защитена зона по
директива за птиците – над 10 километра от ИП;

-

Защитена зона – Долни Богров - Казичене - код в регистъра: BG0002004 – Защитена зона
по директива за птиците – над 13 километра от ИП;
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-

Защитена зона – Витоша - код в регистъра: BG0000113 – Защитена зона по двете директиви
– над 12 километра от ИП;

В резултат реализацията на инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати елементи на
Националната екологична мрежа. Площадката, на която ще се реализира инвестиционното
предложение, не попада в границите на територии за опазване на обектите на културното
наследство по смисъла на Закона за културното наследство и защитени територии по смисъла на
Закона за защитените територии. Не попада и в обхвата на защитени зони по НАТУРА 2000.
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Реализацията на инвестиционното предложение не предполага загуба на площ от местообитания,
фрагментация на местообитания или популации на видове и безпокойство на видове, предмет на
опазване в цитираните близко разположени защитени зони.
Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията на проекта. По време на експлоатацията
на обекта ще се използва изградената вече, съществуваща в района пътна инфраструктура, без да
се извършва промяна в нея. Осигурен е подход за извършване на товаро-разтоварни работи.
При реализацията на инвестиционното предложение не се очакват отрицателни въздействия.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез
обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на
повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи
съоръжения или необходимост от изграждане на нови)
Инвестиционното предложение не касае дейности по строителство, както и не се отнася до
водовземане и ползване на води.
По време на експлоатацията на обекта няма да бъдат използвани природни ресурси, с изключение
на водите за битови нужди.
Дейността на площадката няма да доведе до физически промени на района на инвестиционното
предложение.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч.
приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт
с води:
При експлоатацията на обекта не се очаква да се емитират приоритетни и/или опасни вещества,
при които да се осъществява или да е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху
качеството на атмосферния въздух в района. Биха могли да се очакват неорганизирани емисии от
прахови частици от движението на превозни средства по площадката, извършващи транспорта на
отпадъците, но основно през летните месеци и в случай, че времето е сухо в продължителен
период от време. За намаляване на неорганизираните прахови емисии, ще се извършва
периодично оросяване при необходимост, както и почистване на площадката.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното
третиране:
В резултат на инвестиционното намерение ще се генерират и ще се извършва предварително
съхраняване на площадката на следните отпадъци, които се генерират при предварителната
обработка на постъпващите излезли от употреба гуми. Те се съхраняват на обособени за това
места, обозначени с код и наименование, както следва:
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№

Вид на отпадъка
Код

Наименование

1

2

1.

19 10 01

отпадъци от чугун и стомана

2.

19 10 02

отпадъци от цветни метали

3.

19 10 04

лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03

4.

19 10 06

други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05

Всички генерирани отпадъци по време на експлоатацията на площадката ще се събират разделно
и предават за по-нататъшно последващо оползотворяване на фирми, притежаващи документ по
чл. 35 от ЗУО, въз основа на сключен договор, а при генерирането на ОЧЦМ и при наличие на
сертификат за произход.

9. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови,
промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна
станция/съоръжение
и
др.),
отвеждане
и
заустване
в
канализационна
система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
Отпадъчните промишлени води няма да се генерират. Отпадъчните битово -фекални води, които
ще са около 100 m3 на година, ще се отвеждат чрез наличната на площадката канализация, която
е свързана с градската канализация.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на
площадката на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на
опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно
приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на
последствията от тях)
Инвестиционното предложение не се отнася за съхраняване на опасни химични вещества и смеси,
попадащи в приложение № 3 на ЗООС.
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда
на глава шеста от ЗООС.
Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се

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

процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.
ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)
 Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС,

когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към
ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС)
поради следните основания (мотиви):
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Прилагам:
1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на
възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ
начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
- копие на обява, с която е информирано местното население за инвестиционното
намерение на възложителя, поставена на видно място на входа на площадката.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт
права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
- копие на договор за наем за площадката и копие от документ за собственост.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
- скица на поземлен имот.
4. Електронен носител - 1 бр.
5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна
форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на
посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Х Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран
пощенски оператор.

Дата: 28.04.2021 г.

Уведомител: …………………………
(подпис)
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