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ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - СОФИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно поелложение

От „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че „КрОноиипан България" ЕОО|Д има следното инвестиционно
предложение:
„Организиране на площадка за събиране и третиране на отпадъци."
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
Инвестиционното предложение е за разшиояване дейността на вече
съществуваща площадка за събиране и съхранение на дървесина и дървесни
отпадъци и за него не се предврода ново производства 1ши строителство.
На площадката ще се'1 извършват дейности по събиране и третиране на
отпадъци от дървесина и биоразградими отпадъци (клони и дървесина) - дейности с
кодове Р12 и 1*13 по смисъла ,на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните
разпоредби (ДР) на ЗУО съгласно Решение № 12 - РД Ь 1868 - 01 от 14.09.2018 г..
За ползването на площадката дружеството притежава постановление за възлагане
на недвижим имот собственост на „Кроношпан България" ЕООД (Приложение №1)
Площадката се намира в ЗСК ..Кремиковци" на гр. София, район Кремиковци,

ПИ с индентификатор №68134. 8275.551. Площадката представлява терен с
непропусклива бетонова настилка, метална оргада, 24 часово видео наблюдение,
пропусквателен режим, електронна везна, специализирани контейнери за разделно
съхранение на различните видове и кодове отпадъци и др. в съответствие с
изискванията на приложимото екологично законодателство и др.
С осъществяването на настоящото инвестиционнр намерение „Организиране
на площадка за събиране и третиране на отпадъци." няма да се измени
предназначението на площадката, тъй като обекта е функционираща площадка за
събиране и третиране на дървесни отападъци..
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново
инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на
производствената дейност съгласно приложение А/& 1 или приложение N9 2 към
Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
2. Описание на основните процеси, капаците^ 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:
Инвестиционното предложение предвиада извършване на дейности с отпадъци
на площадка, с кодове и наименования, както следва:
Р 13 - Съхраняване на ртпадъци до извършването на някоя от дейностите с
кодове
до Р11, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до събирането им.
Р 12 - Размяна на отпадъците за за подлагане на някоя от дейностите с кодове
Предвизданите дейностй на площадката вклк^ват събиране, съхраняване и
трениране (сортиране, шредиране и уплътняване)' на отпадъци от дървесина и
биоразградими отпадъци предаването им за последвало трениране (оползотворяване)
в производствените мощности на предприятието намиращи се във Велико Търново и
Бургас, притежаващи съответните разрешителни за деиности с отпадъци.
Основните процеси, които ще се извършват са:
- Приемане на отпадъците от физически и юридически лица;
- Измерване на тяхнотб количество на автокан[гара и/или електронната везна:
- Сделките с юридически лица ще се извършват на база на слючен договор,
срещу представена/изготвена фактура.
- Сделките с физически ще се извършват на база издаване на ПИС (покулкоизплащателна сметка)
- Съхраняване на отпадъците до предаването||им за последващо третиране
- Предварително третиране на приетите отпадъци - сортиране, смилане,
шредиране и уплътняване на отпадъците от 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 и кодове. Ще се съхраняват
в съдове или на специално предназначени места, корто ще са обозначените с
наименование и код на отпадъците. След предвари-флното третиране (сортиране,
смилане, шредиране и уплътняване) ще се предават за рециклиране в
производствените мощности на фирмата във Велико Тъгуфво и/или Бургас.
Отпадъците ще се третират съобразно изискванията на Закона за управление
на отпадъците.
При събиране на определени количества отпадъци на площадката ще бъде
транспортирана мобилна инсталация за шредиране/смилане (шредер). Дейностите по
шредиране и/или смилане ще се извършват посредством шредер собственост на
„Кроношпан България" ЕООД или нает от друга фирма.
Целта на шредирането/смилането на отпадъците ,е да се минимизира техния
обем и възможност за по - лесно транспортиране.
Събраните, третирани и предадени количества, отпадъци ще се заве>кдат в
отчетна книга съгласно Наредба №1 от 2014г. За peda и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по отпадъцщпе, както и реда за водене на
публични регистри.
Капацитета на площадката е 370 000 т./год.
Общата използвана площ 15 000 кв. м.
Списък с конкретните видове отпадъци (посочени със съответните кодове и
наименования, съгласно Наредба № 2 за класификфия на отпадъците с техните
количества и дейностите ло оползотворяване, коит|р ще се извършват с тях е
предоставен в Приложение № 2 към настоящото инвестиционно предложение.
При реализацията на инвестиционното предложение няма да се наложи
изграждане на нова инфраструктура (пътища/ улици] iгазопровод, електропроводи и
др). Не се налага извършване на строителни и/ или изкопйи дейности.
При обособяване на площадката не се предвижда i промяна на съществуващата
пътна инфраструктура в района. Техническата инфраструктура и наличните пътни
комуникации позволяват извършването на необходимите товаро-разтоварни дейности.
3: Връзка с други съществуващи и одобрени cj устройствен или друг план
дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение,
необходимост от издаване на съгласувателни/разпешителни документи по реда
на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното
предложение по реда на специален закон:
Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени
с устройствен или друг план дейности.
Трайното предназначение на територията, в която ще се развива дейността, е
н
за друг вид производствен, складов обект".
След преминаване на, процедурата по ЗООС й ЗБР, за обекта ще бъде
подадено заявление за получаване на оазоешителен йокумент по реда на Закона за
управление на отпадъците.
4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен им<*г, ¡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 Националиста екологична мрежа (HEM),
обекти, подлежащи на здравна защита, и териториь! за опазване на обектите на
културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или
промяна на съществуваща пътна инфраструктура)
Площадка се намира в гр. София, район Кремикувци, ЗСК „Кремиковци", ПИ с
индентификатор № 68134.8275.551. с площ 19 026 кв. м|,
- географски координати - N 42° 75' 12.74" Е 23° 49' 14.18".
Инвестиционното предложение не попада в гранките на защитени територии и
зони, както и на територии за опазване обектите HÉI¡ културното наследство. Найблизко разположените елементи на Националната екологична мрежа са:
ЗМ „Манастирска кория" (Код в регистъра: 381), разположена на около 25 км.
югозападно от площадката;
ПП „Витоша" (Код в регистъра: 1); 33 „Витоша" (Kojp 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. югозападно от площадката;
'
33 „Рибарници Челопечене" (Код в регистъра: BG000&114) по Директива 79/409/ЕИО
относно опазването на дивите птици, разположена| на около 4 км. източно от
площадката;
,
33 „Долни Богров - Казичене" (Код в регистъра: BG00G2004) по Директива 79/409/ЕИО
относно опазването на дивите птици, разположена на около 8 км. югозападно 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.
Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова или промяна на
съществуваща пътна инфраструктура.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други
нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или
повърхностни води, и/или подземни води; необходими количества,
съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:
Строителство не се предви?кда. По време на експлоатацията ще се ползва вода
I
за хигиенно - битови нуади. Имотът е с |осигурени електрозахранване,
водоснабдяване и канализация от инфраструктурните ^режи на гр. София.
I
6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

1

!

Поради естеството на предвижданите дейности tjp се очаква на територията на
площадката да се генерират емисии на вредни вещества във въздуха.
7. Отпадъци, които се очаква да се генерират., и предвиждания за тяхното
третиране:

От дейността на обекта ще се образуват само отпадъци от третирането на приетите
отпадъци на площадката. Те ще бъдат класифициран^! съгласно приложение № 1 на
Наредба № 2 за класификация на отпадъците и за т^х ще бъдат заверени работни
листове за класификация на отпадъците. Всички отпадъци които постъпят на
площадката и не подлежат на предварително трениране (сортиране, смилане,
шредиране и уплътняване) ще бъдат предавани з|а последващо третиране или
рециклиране от лицензирани фирми за дейности с отпадъци въз основа на писмен
договор.
8. 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-)
Площадката има централизиран източник на водоснабдяване чрез сключен
договор с ВиК. Потоци отпадъчни води се отвеждат в централната канализация. За
хигиенни и питейни нужди се доставя бутилирана вода,
9. Опасни химични вещества, които се очаква да б1>дат налични на площадката
на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 996 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)
На територията на площадката могат да бъдат съхранявани следните химични
вещества:
>1
- ГСМ (гориво и смазочни материали) - във връзЦ с екслоатацията на наличната
техника на площадката се съхраняват малки количества гориво, масла, антифризи,
течност за чистачки и др..
За всички химични вещества са изискани информационни листи за безопасност
от доставчиците и са съхранявани съгласно указанията: в тях.
Прилагам:
1.
2.

1 бр. електронен носител на информацията;
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбатаза ОВОС

3.
Документи, доказващи уведомяване на район Кремиковци, Столична
община (копие от писмо, копие от обява)
4.
Копие на актуална скица на имота, в който ще се реализира
инвестиционното предложение;
5.

Копие от Постановление за възлагане на (Недвижим имот.

6.

Списък с конкретни видове отпадъци

Дата: 10.04.2020г.

Приложение № 2. Списък е конкретните видове отпадъци
(посочени със съответните кодове и наименования, съгласно
Наредба № 2 от 23 юли 2014 за класификация на отпадъците) с
техните количества и дейностите по оползотворяване/обезвреждане

№

Вид на отпадъка
Код
Наименование
1

1.

2.

3.

02 01 03

03 01 01

03 01 05

2
отпадъци от
растителни
тъкани

отпадъци от
корк и
дървесни кори

трици, талаш,
изрезки,
парчета,
дървен
материал,
плоскости от
дървесни
частици
различни от
упоменатите в
03 01 04

Дейности,
кодове
3
Р 13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
някоя от дейностите с кодове Р
1 - И 12, с изключение на
временното съхраняване на
отпадъците на площадката на
образуване до събиранетр им
Р12 - Размяна на отпадъци за
подлагане
на
някоя
от
дейностите с кодове
Р11 (сортиране,
смилане,
шредиране и уплътняване)
Р 13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
някоя от дейностите с кодове Р
1 - Р 12, с изключение на
временното съхраняване на
отпадъците на площадката на
образуване до събирането им
Р12 - Размяна на отпадъци за
подлагане
на
някоя , от
дейностите с кодове Р1 Р11 (сортиране,
смилане,
шредиране и уплътняване)
Р 13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
някоя от дейностите с кодове Р
1 - К 12, с изключение на
временното съхраняване на
отпадъците на площадката на
образуване до събирането им
Р12 - Размяна на отпадъци за
подлагане
на
някоя
от
дейностите с кодове Р1 Р11 (сортиране,
смилане,
шредиране и уплътняване)

Количеств
о
(тон/год.)
4

Произход
5

50000

От физически и
юридически
лица по
смисъла на ТЗ

10000

От юридически
лица по
смисъла на ТЗ

50000

От физически и
юридически
лица по
смисъла на ТЗ

4.

5.

6.

7.

03 03 01

15 01 03

17 02 01

19 12 07

отпадъчни кори
и дървесина

Отпадъци от
дървесни
материали

Дървесина

дървесина,
различна от
упоменатата в
1912 06

Р 13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
някоя от дейностите с кодове Р
1 - Р 12, с изключение на
временното съхраняване на
отпадъците на площадката на
образуване до събирането им
Р*12 - Размяна на отпадъци за
подлагане
на
някоя
от
дейностите с кодове ;Р1 Р11 (сортиране,
смилане,
шредиране и уплътняване)
И 13 - Съхраняван^ на
отпадъци до извършване на
някоя от дейностите с кодове Я
1 - К 12, с изключение на
временното съхраняване на
отпадъците на площадката на
образуване до събирането им
К12 - Размяна на отпадъци за
подлагане
на
някоя
от
дейностите с кодове Р1 1 (сортиране,
смилане,
шредиране и уплътняване)
Р 13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
някоя от дейностите с кодове Р
1 - Р 12, с изключение на
временното съхраняване на
отпадъците на площадката на
образуване до събирането им
М 2 - Размяна на отпадъц[1 за
подлагане
на
няко^ * от
дейностите с кодове И1 т 1 (сортиране,
смилане,
шредиране и уплътняване)1
Р 13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
някоя от дейностите с кодове И
1 - Р 12, с изключение на
временното съхраняване^ на
отпадъците на площадката на
образуване до събирането }им
НМ - Размяна на отпадъци за
подлагане
на
някоя j от
дейностите с кодове . Щ 1 (сортиране,
смилане,
шредиране и уплътняване)

10000

От юридически
лица по
смисъла на ТЗ

50000

От физически и
юридически
лица по
смисъла на ТЗ

50000

От физически и
юридически
лица по
смисъла на ТЗ

50000

От юридически
лица по
смисъла на ТЗ

8.

9.

20 01 38

20 02 01

дървесина,
различна от
упоменатата в
20 01 37

биоразградими
отпадъци
(клони и
дървесина)

Я 13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
някоя от дейностите с кодове Я
1 - Я 12, с изключение на
временното съхраняване на
отпадъците на площадката на
образуване до събирането им
Я12 - Размяна на отпадъци за
подлагане
на
някоя
от
дейностите с кодове Я1 Я11 (сортиране,
смилане,
шредиране и уплътняване)
Я 13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
някоя от дейностите с кодове Я
1 - Я 12, с изключенйе, на
временното съхраняване на
отпадъците на площадката на
образуване до събирането им
Я12 - Размяна на отпадъци за
подлагане
на
няко^
от
дейностите с кодове |Я1 Я11 (сортиране,
смилане,
шредиране и уплътняване)

50000

50000

От физически и
юридически лица
по смисъла на ТЗ

От юридически
лица по смисъла
на ТЗ

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

1. Данни за възложителя.
Възложител
Адрес на управление

„Кроношпан България" ЕООД

БУЛСТАТ
Телефон
Факс
e-mail
Управители
2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет,
обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или
за разширение, или изменение на производствената дейност, 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.
Инвестиционното предложение е за разширяване дейността на вече
съществуваща площадка за събиране и съхранение на дървесина и дървесни отпадъци и
за него не се предви>кда ново производство или строителство.
На площадката ще се извършват дейности по събиране и третиране на отпадъци
дейности с кодове И12 и 1313 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от
допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО.
За ползването на площадката дружеството притежава постановление за възлагане на
недвижим имот собственост на,„Кроношпан България" ЕООД
Площадката се намира в ЗСК
„Кремиковци" на гр. София, район
Кремиковци, ПИ с индентификатор №68134. 8275.551. Площадката представлява
терен с непропусклива бетонова настилка, метална оргада, 24 часово видео
наблюдение, пропусквателен режим, електронна везна, специализирани
контейнери за разделно съхранение на различните видове и кодове отпадъци и
др. в съответствие с изискванията на приложимото екологично законодателство и
ДРС осъществяването на настоящото инвестиционно намерение
„Организиране на площадка за събиране и третиране на отпадъци." няма да
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се измени предназначението на площадката, тъй като обекта е функционираща
площадка за събиране и третиране на дървесни отападъци.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план
дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.
Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с
устройствен или друг план дейности.
Трайното предназначение на територията, в която ще се развива дейността, е "за
друг вид производствен, складов обект".
След преминаване на процедурата по ЗООС и ЗБР, за обекта ще бъде подадено
заявление за получаване на разрешителен документ по fj>éfla на Закона за управление на
отпадъците.
4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал,
поземлен имот, географски координати (по възможнЬст във WGS 1984), собственост,
близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на
културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или
промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Площадка се намира в гр. София, район Кремиковци, ЗСК „Кремиковци", ПИ
с индентификатор № 68134.8275.551. с площ 19 026|КВ. м.
- географски координати - N 42° 75' 12.74" Е 23° 49' 14.18".
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 25 км.
югозападно от площадката;
ПП „Витоша" (Код в регистъра: 1); 33 „Витоша" (Код в регистъра BG0000113) по
Директива 79/409/ЕИС) 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. югозападно от площадката;
33 „Рибарници Челопечене"
(Код в регистъра: BG0002114) по Директива
79/409/ЕИО относно опазването на дивите птици, разположена на около 4 км.
източно от площадката;
33 „Долни Богров - Казичене" (Код в регистъра BG0002004) по Директива
79/409/ЕИО относно опазването на дивите птици, зазположена на около 8 км.
югозападно 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.
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Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова или промяна
на съществуваща пътна инфраструктура.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията, предвидено водовземане за питейЦи, промишлени и други нужди чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води,
и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или
необходимост от изграждане на нови.
Строителство не се предви>кда. По време на ¡експлоатацията ще се ползва
вода за хигиенно - битови нужди. Имотът е с Осигурени електрозахранване,
водоснабдяване и канализация от инфраструктурните мрежи на гр. София.
6. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното
третиране.
От дейността на обекта ще се образуват са^о отпадъци от третирането на
приетите отпадъци на площадката. Те ще бъдат класифицирани съгласно приложение №
1 на Наредба № 2 за класификация на отпадъците и за тях ще бъдат заверени работни
листове за капсификация на отпадъците. Всички отпадъци които постъпят на площадката
и не подлежат на предварително трениране (сортиране, смилане, шредиране и
уплътняване) ще бъдат предавани за последващо 'третиране или рециклиране от
лицензирани фирми за дейности с отпадъци въз основа \\а писмен договор.
7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени),
предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция,
заустване в канапизация/воден обект, собствена яма йли друго, сезонност и др.
От дейността на обекта ще се формират единствено битово-фекални отпадъчни
води, които ще се отвеждат в канализационната мрежа ¡на града. Тяхното количество ще
бъде минимално - от жизнената дейност на работниците

8. В случаите по чл. 103, ап. 1 ЗООС - очаквани количества, вид и класификация
на опасните вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС.
Поради естеството на предвижданите дейности не се очаква на територията на
площадката да се използват опасни химични.

з

