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УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от „РЕФРАН“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГН/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че „РЕФРАН“ ЕООД има следното инвестиционно предложение:
Разширяване обхвата на дейността на съществуваща площадка за събиране и третиране на
отпадъци чрез добавяне на нови кодове и дейности с отпадъци спрямо съответните такива в
действащото разрешително.

Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението
С настоящото уведомление за инвестиционно предложение „РЕФРАН“ ЕООД заявява
добавяне на нови кодове и дейности с отпадъци и промяна на количества отпадъци спрямо
съответните такива в действащото разрешително за дейности с отпадъци на Площадка № 2
с местонахождение гр. София, област София, община Столична, р-н Кремиковци, местност
ЗСК Кремиковци, кв. 1 по плана на гр. София, идентификатор 68134.8275.559
Инвестиционното предложение не е свързано със съществено изменение на
осъществяваната досега дейност на територията на площадката.
1

(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 № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

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:
Площадка № 2 с местонахождение гр. София, област София, община Столична, р-н
Кремиковци, местност ЗСК Кремиковци, кв. 1 по плана на гр. София, идентификатор
68134.8275.559
Предвижда се добавяне на нови кодове отпадъци:
03 01 05 - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и
фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04
04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна
08 01 11 * - Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни
вещества
08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11
10 03 16 - Леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15
15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
15 01 02 - Пластмасови опаковки
15 01 10* -Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни
вещества
15 02 02*- Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати
другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества
15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла,
различни от упоменатите в 15 02 02
16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03
16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05
16 11 03* - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси,
съдържащи опасни вещества
16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни
от упоменатите в 16 11 03
16 11 05 * - Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи
опасни вещества
16 11 06 - Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от
упоменатите в 16 11 05
17 06 01* - Изолационни материали, съдържащи азбест
17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03
17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09

01, 17 09 02 и 17 09 03
18 01 04 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с
оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо,
облекло за еднократна употреба, памперси)
18 01 09 - Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08
19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места
19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни
от упоменатите в 19 08 13
19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на
отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11
20 01 32 - Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31
Дейност R 13 Съхраняване на отпадъци до извършване на някои от дейностите с кодове R 1
- R 12. с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на
образуване до събирането им и
Дейност D 15 Съхраняване на отпадъци до извършване на някои от дейностите с
кодове D 1 - D 14. с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката
на образуване до събирането им
Съхраняването на отпадъците се извършва в съществуващи закрити складови
помещения с обща площ от 900 м2 и открита бетонирана площадка за временно съхранение
с площ от 2500 м2.
На площадката се извършва съхраняване на отпадъци образувани от дейността на
други физически или юридически лица до предаването им за оползотворяване или
обезвреждане на лица, притежаващи необходимите документи съгласно чл. 35 от ЗУО.
Приемането и предаването на отпадъците се извършва въз основа на сключени писмени
договори с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код
съгласно Наредба 2 от 23 юли 2014 г за класификация на отпадъците.
Дейност R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с
кодове R 1 - R 11 - (предварителни дейности преди оползотворяване - сортиране, смилане,
пресяване, уплътняване, преопаковане. трошене, прегрупиране, смесване')
Дейност D 14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с
кодове D 1 - D 13
Дейност D 13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от
дейностите с кодове D 1 - D 12 - предварителни дейности преди обезвреждане —
сортиране, трошене, уплътняване, прегрупиране, смесване
Предвижда се доставка и монтиране на челюстна трошачка за грубо смилане.
Съоръжения за предварителна обработка преди оползотворяване и обезвреждане
на отпадъците:
- ръчни електрически и механични инструменти и други средства 3

-

бормашини, ударни инструменти, чукове, лопати и други
челюстна трошачка
сита

Методи за предварително третиране/предварителна обработка:
Методите, които се използват са в зависимост от вида, количеството и състоянието
на отпадъците, като трябва да отговарят на изискванията на съоръженията на които се
предават за последващо третиране и включват:
- сортиране - ръчно разделяне на отпадъците по видове
- трошене, смилане - в мелници до получаване на подходящ гранулометричен
състав
- пресяване - в сита с цел разделяне на фракции
- уплътняване - с цел намаляване на обема на отпадъците и оптимизиране на
транспорта
- преопаковане - според изискванията на съоръженията за последващо третиране
Методи за предварително третиране по групи отпадъци са както следва:
Група 03 - Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на
плоскости и мебели, целулоза, хартия и картон - сортиране, уплътняване, преопаковане
Група 04 - Отпадъци от кожарската, кожухарската и текстилната промишленост сортиране, уплътняване, преопаковане
Група 08 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на
покрития (бои, лакове, стъкловидни емайли), лепила/адхезиви, уплътняващи материали и
печатарски мастила - сортиране
Група 10 - Отпадъци от термични процеси - сортиране, смилане, пресяване
Група 15 - Отпадъци от опаковки; абсорбенти, кърпи за изтриване, филтърни
материали и предпазни облекла, неупоменати другаде в списъка - сортиране, трошене,
уплътняване, преопаковане
Група 16 - Отпадъци, неупоменати на друго място в списъка - сортиране,
уплътняване, преопаковане, смилане, пресяване
Група 17 - Отпадъци от строителство и събаряне (вкл. почва, изкопана от
замърсени места) - сортиране, трошене, уплътняване
Група 18 - Отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване и/или
свързана с тях изследователска дейност (без кухненски и отпадъци от ресторанти, които не
са генерирани непосредствено от дейности на здравеопазването) - сортиране, уплътняване
Група 19 - Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни
станции за отпадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни
нужди и вода за промишлена употреба - сортиране, уплътняване
Група 20 - Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от
търговски, промишлени и административни дейности), вкл. разделно събирани фракции 4

сортиране, уплътняване
Не се налага необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура. Не се
предвижда строителна дейност, включително изкопни работи, ползване на взрив и др.

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:
Реализацията на инвестиционния проект няма връзка с други съществуващи и одобрени с
устройствен или друг план дейности.
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)
Площадка № 2:
гр. София, област София, община Столична, р-н Кремиковци, местност ЗСК
Кремиковци, кв. 1 по плана на гр. София, идентификатор 68134.8275.559
Не се очаква трансгранично въздействие.
Площадката е съществуваща и не се налага изграждането на нова или промяна на
съществуващата инфраструктура,
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)
Не се предвиждат строителни работи. Не се предвижда използване на природни ресурси по
време на експлоатацията.. Площадката е снабдена с обществено водоснабдяване.
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:
Не се очакват емисии от вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни при които се
осъществява или е възможен контакт с води.
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7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
От предвижданите дейности не се очаква да се генерират емисии на вредни вещества във
въздуха.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
В процеса на третиране на отпадъци ще се генерират отпадъчни пластмаса и хартия с код
съответно:
15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
15 01 02 - Пластмасови опаковки
които ще се предават за оползотворяване след сключване на договори с оторизирани
фирми.
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.)
Дейността на площадката няма да бъде свързана с потребление на вода и също така
няма да бъдат образувани отпадъчни промишлени води. При реализиране на
предложението не се очаква въздействие върху повърхностните и подземните води в
района.
Битовите отпадни води се отвеждат в съществуващата канализационна система.
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат 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)
Не се използват опасни химични вещества за предвидените дейности.
I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда
на глава шеста ЗООС.
11. Друга информация (не е задължително за попълване)
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 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 ЗООС)
поради следните основания (мотиви):.................................................................................................
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Прилагам:
1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното намерение пред съответните
общини и на засегнатото население (копие от писма, копие от обяви).
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. Скица на имота
3.2. Копие от договор за наем.
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.
' "

Дата: 27.01.2020 г.

Уведомител:
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