Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда

до
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - СОФИЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от „ЕКОПРОЕКТ СОФИЯ" ЕООД

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР.
Уведомяваме Ви, че „ЕКОПРОЕКТ СОФИЯ" ЕООД
има следното инвестиционно предложение:
„Изграждане на площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от
черни и цветни метали (ОЧЦМ) и метални опаковки" в гр. София, р-н Люлин, ул, „Обелско
шосе", поземлен имот с идентификатор 68134.4355.2938.
Характеристика на инвестиционното предложение:

I, Резюме на предложението:
Инвестиционното предложение е ново и предвижда „Изграждане на площадка за съхраняване и
предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали ( 0 4 Ц М ) и метални опаковки".
Площадката за реализиране на предложението е с местоположение - гр. София, р-н Люлин, ул.
„Обелско шосе", поземлен имот с идентификатор 68134.4355.2938.
Теренът е собственост на фирма „Транстерминал" ООД, гр. София и ще се ползва
съгласно сключен Договор за наем. Общата площ на имота е 4306 м2, от които ще се използват
1000 м 2 открита площ.
Площадката е в близост до бул. Панчо Владигеров", от където ще се осъществява
транспортният достъп до нея.
Една част от наетия терен е бетонирана, а останалата е покрита с чакъл. Имотът е включен
към електропреносната мрежа. Водоснабдяването и канализацията е осигурена чрез отклонения
от селищната В и К мрежа на гр. София. Събираните отпадъци ще се съхраняват на площадката в
отделни контейнери, отредени за целта и обозначени с код и наименование. Предвижда се
поставяне на електронна везна - автокантар с товароподемност до 60 т, където ще се претеглят и
регистрират всички видове отпадъци при приемането им в пункта. До него ще се монтира и
офис-фургон тип кнтейнер за административни нужди.
(посочва се характерът на инвестициоююто предложение, в т. ч. дали е за ново инвестиционно
предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно
приложение № I или приложение N9 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
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:
На площадката ще се събират отпадъци от черни и цветни метали, метални опаковки от
бита, предприятия, търговски обекти, административни сгради и други източници.
Приетите ОЧЦМ ще се насочват към този участък на площадката, който е предвиден за
дейности с конкретния вид отпадък. ОЧЦМ ще се съхраняват разделно по вид, като се спазва и
изискването за разделно съхраняване от всички останали отпадъци. Когато отпадъците са
едрогабаритни и с цел по-лесното им последващо третиране се ползват резаци (газ-кислород) и
ъглошлайфи, чрез които отпадъците се довеждат до по-малки размери. Ще бъдат разделяни
цветните от черните метали (например железни от медни отпадъци). Цветните също се разделят
по видове (отделно медни, алуминиеви, оловни и др. отпадъци) и ще се съхраняват в чували до
експедицията им до рециклатор.
Отпадъците от метални опаковки ще се сортират ръчно по видове.
На площадката няма да се извършват дейности с опасни отпадъци.
Съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО), отпадъци от черни и цветни метали
се определят като:
- технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка

на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и
конструкции от производствен, строителен или битов характер, с изключение на опасните
отпадъци;
- отпадъци от черни и цветни метали, получени в резултат на жизнената дейност на хората
по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и
отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности,
обекти за отдих и забавления.
Дейностите, които дружеството предвижда за извършване на описаната площадка, са
определени по ЗУО, както следва:
Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали е осъществяването на
разпоредителни сделки с отпадъци от черни и цветни метали, както и свързаните с тях дейности
(събиране, транспортиране, съхраняване, както и съпътстващи дейности като сортиране,
механична обработка и други);
Събиране е доставянето, натрупването, сортирането и/или смесването на отпадъците с цел
транспортиране;
Транспортиране е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по
товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна
дейност;
Временно съхраняване е дейност, свързана със складирането на отпадъците на площадки
при мястото на образуването им или със събирането им на площадки за срок не по-дълъг от:
а) три години при последващо предаване за оползотворяване;
б) една година при последващо предаване за обезвреждане.
Не се предвиждат дейности по обезвреждане на отпадъци на територията на обекта на
инвестиционното предложение.
Отпадъците с които ще се извършват дейности са описани в следната таблица :

№ Код
1
2

02 01 10
1201 01

3
4

12 01 02
12 01 03

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

12 01 04
15 01 04
1601 17
1601 18
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
19 1001

Наименование
Метални отпадъци
Стърготини, стружки и изрезки от черни
метали
Прах и частици от черни метали
Стърготини, стружки и изрезки от цветни
метали
Прах и частици от цветни метали
Метални опаковки
Черни метали
Цветни метали
Мед, бронз, месинг
Алуминий
Олово
Цинк
Желязо и стомана
Калай
Смеси от метали
Кабели,различни от упоменатите в 170410
Отпадъци от желязо и стомана

2 500
2 500
100
100
50
2500
10 000
300
300
400
100
100
10 000
100
100
100
1 000

18
19
20
21

19 10 02
19 12 02
19 12 03
20 01 40

Отпадъци от цветни метали
Черни метали
Цветни метали
Метали

400
30 000
600
30 000

При обособяването на обекта не се предвижда нова, или промяна на съществуващата пътна
инфраструктура в района.
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
съгласувател ни/разрешителни
документи
по реда на специален
закон, орган
по
одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
Няма връзка с други съществуващи дейности и няма други дейности, които да са одобрени
с устройствен или друг план за гореописаната площадка. Дружеството не извършва други
дейности, освен в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение за
дейности с отпадъци от черни и цветни метали.
Към момента дружеството притежава Разрешение за дейности с отпадъци на две площадки,
разположени на територията на РИОСВ-София, както и Регистрационен документ за
транспортиране на отпадъци от РИОСВ-София, съгласно Закона за управление на отпадъците
(ЗУО, обн. ДВ бр. 53/2012 г.).
Предстои подготвяне и представяне пред компетентните органи на всички необходими
документи за включване на описаната площадка в действащото Разрешение на дружеството.
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 (HEM), 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)
Площадката за реализиране на предложението е с местоположение в гр. София, р-н Люлин, ул.
„Обелско шосе", поземлен имот с идентификатор 68134.4355.2938. Попада в територия
предназначена за производствено-складови дейности. Прилагаме копие от Удостоверение за
устройствен статут, издадено от главния архитект на Столична община и скица на имота от
Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. София, която дава ясна представа за
разположението на имота. Площадката е наета с Договор за отдаване под наем с фирма
„Транстерминал" ООД. Съгласно одобрения Общ устройствен план, цитирания имот попада в
„Смесена производствена зона" /ПС/, с предназначение за производствени, складови, търговски и
обслужващи сгради и съоръжения.
Фиг.1. Извадка от Общия устройствен план на Столична Обшина.
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Фиг.2. Извадка от скица на имота

В близост до площадката няма разположени елементи на Националната екологична мрежа.
Фиг.З. Извадка от карта на защитените зони на мрежата натура 2000, които са най-близо до
обекта.

В близост до бъдещата площадка и на територията, обхваната в инвестиционното
предложение няма местности с чувствителни и уязвими зони, санитарно - охранителни зони,
както и обекти от Националната екологична мрежа, които могат да бъдат засегнати.
В района на обекта няма площи, които се обитават от защитени или чувствителни видове
на флората и фауната, водни обекти, ландшафти, живописни местности, съоръжения за достъп до
места за туризъм и отдих, които могат да бъдат засегнати от предвидените дейности.
Бъдещата площадка е разположена в производствена зона, поради което не са установени
обекти, подлежащи на здравна защита.
Не е установена близост на площадката до защитени територии, както и не се очаква
засягане на местности и обекти с историческо или културно значение.
Теренът не се намира в зона с опасност от земетресения, пропадания, свлачища, ерозия
или неблагоприятни климатични условия, които могат да предизвикат проблеми в околната среда
при реализацията на предложението.
Възложителят на инвестиционното предложение ще осъществява контрол по време на
обособяването, както и след започване на дейността на обекта, за недопускане възникването на
замърсяване, щети или аварии.

Местоположението и капацитетът на площадката, както и характерът на третираните
отпадъци, не биха предизвикали поява или вероятност за възникване на въздействия с
трансграничен характер.
При обособяването на обекта не се предвижда нова, или промяна на съществуващата
пътна инфраструктура в района.
Площадката е разположена възможно най-близо до улични платна и има осигурен достъп
до тях, като с това не се създават предпоставки и условия за затрудняване на транспортното и на
всякакво друго обслужване на прилежащото и оборудване. Техническата инфраструктура и
наличните пътни комуникации позволяват извършването на необходимите транспортни и товароразтоварни дейности.

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 ши ползване на повърхностни води
и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръоюения или необходимост от
изграждане на нови)
- По време на строителството няма да бъдат използвани невъзстановими или други
природни ресурси, тъй като не се предвижда ново строителство а използване на съществуваща
площадка.
Предвижда се извършване на следните дейности :
- оборудване с електронна везна - автокантар с товароподемност до 60 т.;
- монтиране на офис-фургон тип кнтейнер за административни нужди.
- По време на експлоатацията също няма да бъдат използвани невъзстановими или други
природни ресурси, защото такива не са необходими за предвидената дейност.

Обособяването на площадката няма да доведе до физически промени на района, където ще се
реализира предложението.
Имота е включен към електропреносната мрежа. Водоснабдяването и канализацията е осигурена
чрез отклонения от селищната В и К мрежа на гр. София.
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, вт.ч. приоритетни и/или опасни,
при които се осъществява или е възможен контакт с води:
Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с генериране на производствени
отпадъчни води и няма да доведе до емитиране на замърсители във водите.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
При осъществяване на инвестиционното предложение и извършване на дейностите на
площадката за събиране и съхраняване на отпадъци, не се очаква негативно въздействие върху
атмосферата и атмосферния въздух в района.
Дейностите по събиране, третиране, товаро - разтоварни дейности и временно
съхраняване на отпадъците, няма да окаже въздействие върху качесвото на атмосферния въздух.

Не се очаква отделяне във въздуха на емисии, над пределно допустимите норми, от
замърсени, опасни, вредни или токсични вещества.
Дружеството ще вземе мерки за предотвратяване на всякакво вредно въздействие и
опасност от отрицателни последици за здравето на хората и околната среда.
В. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Отпадъците които се очаква да се формират на площадката при реализация на описаните
дейности, се определят съгласно Закона за управление на отпадъците като:
- Битови отпадъци - отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на
хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват
и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за
отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното
количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.
- Производствени отпадъци - отпадъците, образувани в резултат на промишлената
дейност на физическите и юридическите лица.
При обособяването на терена не се очаква генериране на строителни отпадъци, тъй като
площадката отговаря на нормативните изисквания за този род дейности. При извършване на
евентуални строителни работи, с възможно генериране на неопасни строителни отпадъци, ще
бъдат взети мерки същите да бъдат извозвани до депо за строителни отпадъци, указано от
контролните органи.
За битовите отпадъци, генерирани от жизнената дейност на работещите на обекта, се
предвижда да бъдат изхвърляни в контейнерите, обслужвани от сметоизвозна фирма.
При започване на дейности по третиране на ОЧЦМ на площадката ще се генерират
отпадъци, които ще се класифицират с кодове и наименования съгласно Наредба № 2 за
класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/ 2014г.) както следва :

№
1
2
3

Код
19 1202

Наименование
черни метали

19 12 03

цветни метали
смесени битови отпадъци

20 03 01

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/съоръо!се ние и
др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/'водоплътна
изгребиа яма и др.)
Водоснабдяването и канализацията са осигурени чрез отклонения от селищната В и К мрежа на
гр, София. Дейността на площадката не е свързана с генериране на промишлени отпадъчни води
води. Отпадъчните битови води ще соколо 2-3 куб.м. на месец.
При реализиране на предложението
подземните води в района.

не се очаква въздействие върху повърхностните и

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на

предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 996 от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните
вещества, които ще са налични в предприятието/съоръоюението съгласно прилоо/сение № 1 към
Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)
На площадката няма да се съхраняват опасни вещества включени в приложение № 3 на ЗООС.

I. 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. I 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.
II. Друга информация (не е задължително за попълване)
ПМоля 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);
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.
Инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на дружеството scrapeko.com
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт
права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
- Копие на скица № 15-370700-07.05.2020 г. за поземлен имот с идентификатор
68134,4355.2938 от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. София.
- Копие на договор за наем.
- Копие от удостоверение за устройствен статут, издадено от главния архитект на
Столична община.

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
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. • Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран
пощенски оператор.

Дета:5&.Рд?.2020 г.

