Приложение N2 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:
Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско
наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.
„МК Инженеринг 2002" ЕООД

И. Резюме на инвестиционното предложение:
1. Характеристики на инвестиционното предложение:
Инвестиционното намерение е във връзка с необходимостта от: Добавяне на нова дейност по
третиране на отпадъци на площадка за която има издаден документ (от РИОСВ-София) за третиране
на отпадъци с № 12-РД-2003-00/27.12.2019 г. представляваща част от метално хале с
идентификатор 68134.8504.5.4, област София, община Столична, гр. София, район Кремиковци, кв.
Челопечене.
На площадката ще се добави оборудване, чрез което ще се извършва екструдиране на
пластмасови отпадъци за направата на пластмасов гранулат - дейност /ВЗ рециклиране/ на
пластмасови отпадъци.
Уведомлението е за допълване с нови кодове отпадъци (02 0104,07 02 13,12 0105,15 0102,16
01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39) с количества от 1 200 т. годишно за всеки код отпадък и
извършването на дейности по третиране с кодове ИЗ на съществуваща площадка за дейности с
отпадъци.
Нова инфраструктура няма да се изгражда тъй като обекта е функциониращ свързан е в ел.
мрежа, водоснабдяване и канализация. Пътната инфраструктура довеждаща до имота е в добро
състояние, инфраструктурата в самия имот също е в добро състояние. Изкопни работи както и СМР
няма да се извършват, площадката е оборудвана с всичко необходимо за нормално
функциониране.
Не се предвижда ползването на взривни материали.
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности
по време на строителството.
Поземлен имот 68134.8504.5.4, област София, община Столична, гр. София, район
Кремиковци, кв. Челопечене.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони и не се
предвижда оказване на отрицателно въздейсгие по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие. В близост до имота няма територии подлежащи на здравна защита и територии за
опазване на обекти на културното наследство.
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.
При експлоатацията на настоящото инвестиционно предложение няма да са налични опасни
вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС, опасни за човешкото здраве и околната среда.
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Не се налага изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване.
Строителството и експлоатацията на обекта не са свързани с действия, които ще доведат
до физически промени на района, където ще се реализира предложението (топографията,
използването на земята, промени във водните обекти и др.). При експлоатацията на реализираното
инвестиционно предложение няма да бъдат използвани природни ресурси. Няма невъзстановими
или в недостатъчно количество природни ресурси.
Подходът за транспортна и друга техника към площадката ще се осъществява по
съществуващи общински пътища.
6. Предлагани методи за строителство.
Строително монтажни работи няма да се извършват тъй като площадката е
функционираща и е оборудвана с всичко необходимо. Подхода за транспортна и друга техника към
площадката ще се осъществява посредством съществуващ път.
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Реализацията на инвестиционното намерение ще допринесе за рециклирането на повече
видове отпадъци и използването им като ресурс за производството на продукти.
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.
Приложена е скица за имота предмет на инвестиционното предложение.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони и не се предвижда
оказване на отрицателно въздейстие по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. До
имота няма обекти, подлежащи на здравна защита.
9. Съществуващо земеползване по границите
инвестиционното предложение.
Към момента имота попада в производствена зона.
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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.

Районът не е третиран като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при
ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени и задължителни норми и
изисквания или налагане на ограничения.
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, които могат да бъдат засегнати
от предложението.
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).
Не се предвижда добив на строителни материали.
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
За реализация на инвестиционното предложение е необходимо изменение на издаденото
разрешение за дейности с отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците и включване на
новата дейност към вече разрешените на фирмата.
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;
Имота попада в производствена зона.
2. Мочурища, крайречни области, речни устия;
До обекта предмет на инвестиционното предложение няма водни обекти.
3. Крайбрежни зони и морска околна среда;
До обекта предмет на инвестиционното предложение няма крайбрежни зони.
4. Планински и горски райони;
До обекта предмет на инвестиционното предложение няма планински и горски райони.
5. Защитени със закон територии;
Обекта предмет на инвестиционното предложение не се намира в защитени територии и
в близост до тях.
6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа; обекта предмет на
инвестиционното предложение е извън обхвата на националната екологична мрежа.
Инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху
елементите от национална екологична мрежа
7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 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.
8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на
здравна защита.

Инвестиционното намерение е в имот с идентификатор 68134.8504.5.4, област София,
община Столична, гр. София, район Кремиковци, кв. Челопечене. Няма да има отрицателно
въздействие върху хората и тяхното здраве.
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.
Няма да има отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването,
материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра,
ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и
неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности,
както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните
видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове,
вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до инвестиционното предложение.
Обекта не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и
не се предвижда оказване на отрицателно въздейстие по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие. В близост до имота няма територии подлежащи на здравна защита и територии за
опазване на обекти на културното наследство.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение
от риск от големи аварии и/или бедствия.
Инвестиционното предложение няма да окаже въздествие върху зоната в която попада в
предвид, че дейностите с отпадъци които ще се разрешат са сходни с досегашните извършвани на
имота.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно,
средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
Вероятността за поява на отрицателно въздействие върху всички компоненти на околната
среда е изключително ниска и незначителна. Имота е с трайна непропусклива настилка, метална
ограда и метални навеси което ограничава до минимум вероятността за въздействие.
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 въздействието от реализацията и функционирането на инвестиционното предложение
върху компонентите на околната среда е незначителен - ограничава се само върху територията на
площадката по време на експлоатацията.
Очакваното въздействие може да се оцени като:
- с малък териториален обхват - на територията на имота по време на експлотацията.
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятността за поява на отрицателно въздействие върху всички компоненти на околната
среда е изключително ниска и незначителна. При експлоатацията на обекта, определено
въздействието е незначително и при най-неблагоприятните климатични и метеорологични
условия.
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на
въздействието.
При експлоатацията на обекта въздействието върху компонентите на околната среда е
незначително.
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения.
Не се предполага комбиниране с въздествия на други съществущи и/или одобрени
инвестиционни предложния.
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
Ще се спазват всички изисквания за работа с евентуални прахообразуващи отпадъци с цел
недопускане формирането на прахови емисии.
10. Трансграничен характер на въздействието.
Инвестиционното предложение няма да окаже 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.
По време на експлоатацията на обекта ще се осигури разделно събиране на различните
видове отпадъци съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите разпоредби, като след това ще се
извозят и предадат на лицензирана фирма.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.
В хода на процедурата по глава Шеста на ЗООС - етап уведомление за инвестиционно
предложение - не са постъпвали становища, мнения или възражения от обществеността.
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