Приложение № 2 към чл. 6
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в
сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско
наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.
„М Д ПЕЙПЪР“ ЕООД,
гр. София, ул. „518“ № 23;
ЕИК 204046716.
Моб. 0883 322 352
2. Пълен пощенски адрес.
гр. София 1517,Област София,
Община Столична, район Слатина,
ж.к. Христо Ботев, ул. „518“ № 23
3. Телефон, факс и e-mail.
Моб. 0883 322 352. E-mail – mcg@abv.bg
4. Лице за контакти.
Диана Борисова Петковска-Трендафилова
II. Резюме на инвестиционното предложение:
1. Характеристики на инвестиционното предложение:
Целта на инвестиционното предложение е да бъде организиран площадка за извършване на
дейности по събиране, временно съхранение и третиране на отпадъци (т. нар. вторични суровини)
от черни и цветни метали (ОЧЦМ), НУБА, хартия, пластмаси, метални опаковки и отпадъчна
дървесина. Инвестиционното предложение е за обособяване на нова площадка, не представлява
промяна или разширяване на досега съществуващи дейности.
На площадката ще се извършват дейности по събиране и оползотворяване на ОЧЦМ, НУБА,
хартия, пластмаса, метални опаковки и отпадъчна дървесина. - дейности с кодове R12 и R13 по
смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО.

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват,
оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;
Бъдещата площадка се намира в гр. София, район Връбница, НПЗ-Орион, ул „Кронщад“
с площ 483 кв. м. с идентификатор № 68134.2821.3.1. по кадастрална карта и регистри
одобрени със заповед РД-18-39/20.07.2011г.
- географски координати - N 42º 72’ 71.42” Е 23º 28’ 31.03”.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии и
зони, както и на територии за опазване обектите на културното наследство.
Съгласно одобрения и действащ Общ устройствен план на Столична община, зоната, в която
се намира обекта, е промишлена.
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения;
Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени дейности (.
Инвестиционното предложение не е в противоречие с предвижданията за устройствено планиране
на територията.
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;
Не се предвиждат строителни дейности. При експлоатацията на площадката не се предвижда
използване на природни ресурси (земните недра, почвите, водите и на биологичното
разнообразие).
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;
От персонала на обекта ще се генерират смесени битови отпадъци, които ще се събират в
контейнерите за ТБО от системата за организирано сметоизвозване на Столична община.
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;
Не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.
При спазване на предвидените мерки по време на експлоатацията на обекта, не се очаква
замърсяване на околната среда.
Инвестиционното предложение не предвижда излъчване на шум и вибрации, на светлинни,
топлинни или електромагнитни излъчвания, които да са над определените норми за работна среда.
Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие
на изпускане на замърсители върху земята или в повърхностни водни обекти и подземни води, при
правилна експлоатация на обекта.
Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в
атмосферния въздух в района.

Изграждането на обекта не е свързано с извършване на изкопни, насипни, строителни работи и
транспорт.
Не се очаква и предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни
вещества в атмосферния въздух в района.
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното
предложение;
Не се очаква отрицателно въздействие и рискови инциенти, водещи до замърсяване на околната
среда и увреждане здравето на хората. При спазване на изискванията за безопасност, не се очакват
аварийни ситуации от експлоатацията на обекта.
Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от земетресения,
пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, напр.
температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат проблеми в околната
среда при реализацията на предложението..
Не се очаква инцидентно замърсяване на територията на обекта с отпадъци или опасни вещества.
ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на
жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.
При екплоатацията на площадката не се очаква да възникнат рискове за човешкото здраве
поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда, както и увреждане
здравето на хората.
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности
по време на строителството.
Площадка се намира в гр. София, район Връбница, НПЗ-Орион, ул „Кронщад“ с площ
483 кв. м. с идентификатор № 68134.2821.3.1. по кадастрална карта и регистри одобрени със
заповед РД-18-39/20.07.2011г.
Имотът, на територията на който ще се реализира инвестиционното намерение, се намира в
промишлена зона и е с начин на трайно ползване - складов обект. Транспортният подход до
инсталацията се осъществява чрез съществуващата пътна инфраструктура и не се предвижда
изграждане на нови пътища.
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.
Предвижданите дейности на площадката включват събиране, съхраняване и трениране
(сортиране, рязане и уплътняване) на ОЧЦМ и предаването им за последващо трениране
(оползотворяване) на фирми притежаващи съответните разрешителни.
Основните процеси, които ще се извършват са:
- Приемане на отпадъци от физически и юридически лица;
- Измерване на тяхното количество на автокантара или електронната везна:

-

-

Издаване на ПИС (покупко-изплащателна сметка) за физически лица за всички отпадъци
приемани на площадката, декларация за произход (физически лица) или сертификат за
прозиход (‚ридически лица) на отпадъците от ОЧЦМ и/или НУБА.
Сделките с юридически лица ще се извършват на база на слючен договор, срещи
представена/изготвена фактура.
Съхраняване на отпадъците до предаването им за последващо третиране
Предварително третиране на приетите отпадъци – сортиране, рязане и балиране на
отпадъците от ОЧЦМ, хартия, пластмаси, метални опаковки и отпадъчна дървесина.
Съхраняване на образуваните отпадъци до предаването им за последващо
опозотворяване от лица притежаващи съответните рарешителни.
Предаване на отпадъци за последващо оползотворяване, рециклиране и/ или
обезвреждане.

Отпадъците ще се събират и съхраняват по видове. Ще се съхраняват в съдове или на
специално предназначени места, които ще са обозначените с наименование и код на отпадъците.
При напълването на съответните съдове или места за съхранение, отпадъците ще се предават на
фирма притежаваща документ съгласно чл. 35 от Закон за управление на отпадъците на база
сключен писмен договор.
Отпадъците ще се третират съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците.
Дейностите ще се извършват с ръчни инструменти, флексове, резаци на газ и кислород,
компресори и мотокари.
Отпадъците от хартия, картон, пластмаса и метални опаковки ще се уплътняват на ръчна преса с
цел минимизиране на техния обем и възможност за по – лесно транспортиране.
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Не се налага изграждане на допълнителна пътна инфраструктура или промяна на
съществуваща такава
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване.
За функционирането на площадката не са необходими допълнителни сторително-монтажни
дейности.
На този етап, не е предвидено закриване на обекта.
6. Предлагани методи за строителство.
На площадката няма да се извършват строителни дейности.
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение се разработва, с цел събиране и оползотворяване на по-големи
количества отпадъци на локално ниво, в съответствие с националните цели и ангажименти,
произтичащи от законодателството на ЕС.
Реализирането на инвестиционното предложение ще подпомогне редуцирането на фактор
„отпадъци“ в локален мащаб, което ще има положително въздействие върху компонентите на
околната среда и човешкото здраве.
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.
Бъдещата площадка се намира в гр. София, район Връбница, НПЗ-Орион, ул „Кронщад“
с площ 483 кв. м. с идентификатор № 68134.2821.3.1. по кадастрална карта и регистри
одобрени със заповед РД-18-39/20.07.2011г.
- географски координати - N 42º 72’ 71.42” Е 23º 28’ 31.03”.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии и зони,
както и на територии за опазване обектите на културното наследство. Най-близко
разположените елементи на Националната екологична мрежа са:
ЗМ „Манастирска кория” (Код в регистъра: 381), разположена на около 7 км. югоизточно от
площадката;
ПП „Витоша” (Код в регистъра: 1); ЗЗ „Витоша” (Код в регистъра BG0000113) по Директива
79/409/ЕИО относно опазването на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО за запазването на
природните местообитания и на дивата флора и фауна, разположени на около 20 км. южно
от площадката;
ЗЗ „Рибарници Челопечене“ (Код в регистъра: BG0002114) по Директива 79/409/ЕИО
относно опазването на дивите птици, разположена на около 15 км. източно от площадката;
ЗЗ „Долни Богров - Казичене” (Код в регистъра: BG0002004) по Директива 79/409/ЕИО
относно опазването на дивите птици, разположена на около 16 км. западно от площадката,
които, съобразно обхвата и естеството на предвижданите дейности, няма да бъдат засегнати.
Не се очаква трансгранично въздействие по смисъла на Глава VIII от Наредбата за условията
и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на
инвестиционното предложение.
Не се налага приспособяване на околните ползватели.

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.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в чувствителни
зони, уязвими зони и санитарно - охранителни зони.
На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, които се обитават
от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, напр. за размножаване,
гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция и др.
На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма ландшафти или
живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.
Няма данни за наличие на представители на флората и фауната, при които вече да са разрушени
естествените връзки в екосистемите или които могат да бъдат засегнати от настоящото
инвестиционно предложение.
Инвестиционното предложение не засяга планински или горски месности, влажни и крайбрежни
зони, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по
реда на Закона за културното наследство.
На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с
историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.
Площадката не попада в границите на защитени територии, обявени по реда на Закона за
защитените територии.
Площадката не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.
Инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове,
програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове,
представляващи предмет на опазване в защитените зони.
Реализацията на площадката няма да засегне пряко или косвено природни местообитания и
местообитания на флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитените зони.
Инвестиционното предложение няма да доведе до намаляване на числеността на популации на
видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони и да предизвика промени в
биологичното разнообразие на района като цяло.
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).
Не се предвиждат други дейности свързани с добив на строителни материали, нов водопровод,
добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Преди започване на експлоатацията е необходимо да бъде получен разрешителен документ по реда
на Закона за управление на отпадъците.
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;
2. мочурища, крайречни области, речни устия;
3. крайбрежни зони и морска околна среда;
4. планински и горски райони;
5. защитени със закон територии;
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на
здравна защита.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в чувствителни
зони, уязвими зони и санитарно - охранителни зони.
На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, които се обитават
от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, напр. за размножаване,
гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция и др.
На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма ландшафти или
живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.
Няма данни за наличие на представители на флората и фауната, при които вече да са разрушени
естествените връзки в екосистемите или които могат да бъдат засегнати от настоящото
инвестиционно предложение.
Инвестиционното предложение не засяга планински или горски месности, влажни и крайбрежни
зони, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по
реда на Закона за културното наследство.
На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с
историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.
Площадката не попада в границите на защитени територии, обявени по реда на Закона за
защитените територии.
Площадката не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.
Инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове,
програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове,
представляващи предмет на опазване в защитените зони.
Реализацията на площадката няма да засегне пряко или косвено природни местообитания и
местообитания на флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитените зони.
Инвестиционното предложение няма да доведе до намаляване на числеността на популации на
видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони и да предизвика промени в
биологичното разнообразие на района като цяло.
Атмосфера и атмосферен въздух.
Прогнозната оценка за очакваното емисионно въздействие върху атмосферния въздух в района на
обекта, вследствие работата на площадката, е незначително, локално и временно прахово
натоварване, което ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда
отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични и вредни вещества в атмосферния въздух
в района.
От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух.
Дейността не е свързана с отделяне на емисии над пределно допустимите концентрации.
Геоложка основа и релеф.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да има въздействие върху геоложката основа
и релефа на района.
Земни недра, минерално разнообразие, почви и ландшафт.
Реализирането на инвестиционното предложение няма да унищожи ценни и плодородни почви, а
също и да засегне ценни и плодородни почви.
Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера
на земните недра, минералното разнообразие, почвите и ландшафта.
Води.
Реализирането на инвестиционното предложение няма да има негативно въздействие върху
качеството на повърхностните и подземните води в района.
Биологично разнообразие и неговите елементи, защитени територии, паметници на култура.
На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, които се обитават
от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, напр. за размножаване,
гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция и др.
На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма ландшафти или
живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.
Няма данни за наличие на представители на флората и фауната, при които вече да са разрушени
естествените връзки в екосистемите или които могат да бъдат засегнати от настоящото
инвестиционно предложение.
Инвестиционното предложение не засяга планински или горски месности, влажни и крайбрежни
зони, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по
реда на Закона за културното наследство.
На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с
историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.
Обектът не попада в границите на защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените
територии.
Обектът не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.
Отпадъци.
От персонала на обекта ще се генерират смесени битови отпадъци, които ще се събират в
контейнерите за ТБО от системата за организирано сметоизвозване на Столична община.
Рискови енергийни източници - шум, вибрации, радиации.
Като цяло, районът е промишлен, което предполага известна доза съществуващо шумово и
вибрационно натоварване.
Работата на площадката няма да доведе до шумово и вибрационно замърсяване, които да са над
допустимите нива за работна среда.
Работата на площадката няма да доведе до радиоактивно замърсяване, вредно топлинно,
йонизиращо и радиационно излъчване.
Физични фактори.
Дейността на обекта няма да бъде източник на шумови нива на работните места над пределно
допустимите норми.
Инвестиционното предложение не предвижда излъчване на светлинни, топлинни или
електромагнитни излъчвания.
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.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до инвестиционното предложение.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение
от 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).
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.).
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на
въздействието.
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения.
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
10. Трансграничен характер на въздействието.
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.
Предвид характера на инвестиционното предложение, няма да има отрицателно въздействие върху
здравето на населението. По време на експлоатацията на инсталацията, здравният риск на
работещите се формира от наличните вредни фактори на работната среда - шум, вибрации, прах,
както и инциденти с физическо нараняване. Потенциалният здравен риск е налице, само при
системно неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Инвестиционното
предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали,
които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
От реализирането на инвестиционното предложение не се очакват промени в санитарно-хигиенните
условия на околната среда.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.
Съгласно писмо към вх. № РВ26-236-(1) от 12.02.2018г. на СО Район Връбница в 14-дневния
законоустановен срок не са постъпили възражения.
Писмото е приложено към документите.

