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      Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 

/Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г, 

изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г../ 

 

                                                                                         ДО ДИРЕКТОРА 

                                                                                         НА РИОСВ  МОНТАНА 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

 

От „ДК СКРАП” ЕООД, ЕИК: 205295720 

 

Седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. 

София, п.к. 1303, р-н Възраждане бул. „Александър Стамболийски” № 116, ет. 2 

 

Пълен пощенски адрес за кореспонденция : област София (столица), община 

Столична, гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане бул. „Александър Стамболийски” № 

116, ет. 2 

 

Управител на фирмата възложител:  

 

E-mail:  

 

Лице за контакти:  

 

УВАЖАЕМА  Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че „ДК СКРАП” ЕООД, има следното инвестиционно 

предложение /ИП/: „Обособяване на площадка за  дейности по предварително 

третиране на неопасни отпадъци-отработени автомобилни катализатори в сграда с 

идентификатор 03928.514.222.7 и площ 151 кв.м, разположена в Поземлен имот /ПИ/ 

03928.514.222, с адрес: гр. Берковица, ул. „Александровска” № 76, общ. Берковица, обл. 

Монтана ”. 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението 

     

Инвестиционното предложение е за нов обект  с обществено обслужваща 

дейност- площадка за подготовка преди оползотворяване  на неопасни отработени 

автомобилни катализатори. Дейността  включва операции по механично третиране: 

сортиране; рязане-разделяне на метала от керамичното тяло и смилане на керамични 

катализатори. 

ИП се реализира  в Поземлен имот 03928.514.222, с адрес: гр. Берковица, ул. 

„Александровска” № 76, общ. Берковица, обл. Монтана. 
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 „ДК СКРАП” ЕООД е  ползвател на сграда с идентификатор 03928.514.222.7 и 

площ 151 кв.м, съгласно Договор за наем от 01.02.2021г. сключен с „ДЕПС 21-Соколов 

и СИЕ” ЕООД в качеството му на собственик по Нотариален акт за продажба на 

недвижим имот . 

Имотът, в който ще се реализира ИП е  разположен в Урбанизирана територия  и 

отговаря на изискванията заложени в чл. 38, ал. 1 на Закона за управление на 

отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., ....посл. изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 

2021г. /. 

     Не се предвижда ново строителство - площадката е с изгадена инфраструктура, 

сигуряваща извършване на дейностите предмет на настоящото ИП. Предвидени са 

монтажни дейности за оборудване на производственото помещение с необходимите 

съоръжения за механично третиране на неопасни отпадъци -отработени автомобилни 

катализатори: топкова мелница за сухо смилане 

Дейностите събиране и предварителна обработка на неопасни отпадъци-

отработени автомобилни катализатори са разчетени за петдневна работна седмица при 

осем часов работен ден, като прогнозния общ капацитет на преработваните отпадъци 

при този режим на работа е около 0.260 тона за денонощие –максимално  65.520  тона 

на година. 

На територията на  площадката не се предвижда използването на 

производствени води. 

Отпадните води, които ще се генерират са дъждовни и битово – фекални. Битово 

– фекалните отпадни води ще се отвеждат в канализационната система на гр. 

Берковица.  

Дейността не е свързана с употреба на химични вещества и смеси. В обекта няма 

да са налични опасни химични вещества, посочени в приложение №3 на Закона за 

опазване на околната среда. Няма да се съхраняват на открито опасни вещества и 

смеси, не се очаква формиране на замърсени дъждовни води. Дъждовните отпадни води 

са условно чисти и се оттичат в зелените площи на площадката.     

Достъпът към обекта няма да се промени и ще се извършва  от съществуващия 

вход, като няма необходимост от изграждане на нови пътища. 

Електрозахранването ще се осъществява, чрез съществуваща електропреносна 

мрежа. 

Обекта  е с изградена В и К мрежа , като наемодателят има сключен договор с 

ВиК дружество за предоставяне на услуги за водоснабдяване и канализация. 

 (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) 

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 
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Инвестиционното предложение е за нов обект  с обществено обслужваща 

дейност- обособяване на площадка за подготовка преди оползотворяване  на отпадъци-

неопасни отработени автомобилни катализатори. Дейността  включва следните 

операции по механично третиране: сортиране; рязане-разделяне на метала от 

керамичното тяло и смилане на керамични катализатори. 

Ще се реализира  в Поземлен имот /ПИ/ 03928.514.222, с адрес: гр. Берковица, 

ул. „Александровска” № 76, общ. Берковица, обл. Монтана. Съгласно одобрен със 

Заповед №РД-15-328/26.05.2015г. на Кмета на Община Берковица ПУП-ПЗ имота 

попада в Устройствена зона за обществено обслужване  зона –Оо и е с установено 

предназначение  „За автогараж”.  

  „ДК СКРАП” ЕООД е  ползвател на сграда с идентификатор 03928.514.222.7 и 

площ 151 кв.м, съгласно Договор за наем от 01.02.2021г. сключен с „ДЕПС 21-Соколов 

и СИЕ” ЕООД в качеството му на собственик по  Нотариален акт за продажба на 

недвижим имот №123, том V, дело №695/2011г., вписан с вх. №1484/21.12.2011г. в 

Агенцията по впшисванията –Берковица. 

Инфраструрата  на имота е  съобразена с предвидените дейности с неопасни 

отработени автомобилни катализатори и отговаря на изискванията заложени в чл. 38, 

ал. 1 на Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., ....посл. 

изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г. / и на нормативната уредба за  извършваните 

дейности с неопасни отпадъци: 

-площадката е  оградена  и достъпът до нея се осъществява чрез съществуваща пътна 

инфраструктура в района.  

-обособена е зона  за престой на колите по време на извършване на дейностите по 

товарене и разтоварване на отпадъците;  

-обособен е  контролно и приемно – предавателен пункт, чрез който се осъществява 

входящия и изходящия контрол на отпадъци с  разположен в него електронен кантар  . 

-на територията на площадката са налични необходимо количество сорбенти, които 

ще се използват при евентуални разливи;  

-осигурени са  закрити складови помещения- с непропусклив под- оборудвани със 

специални съдове за разделно събиране и временно  съхраняване  на образуваните от 

дейността на дружеството производствени  отпадъци и отпадъци съдържащи и/или 

замърсени с опасни вещества. 

-изградени  са места и съоръжения със съответно технологично оборудване за 

изпълнение на гореописаната дейност, 

Дружеството извършва дейности по събиране, предварителна обработка на отпадъци от 

неопасни отработени автомобилни катализатори с  максимален годишен капацитет 

65.520т. разпределен както следва : 
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№ Вид на отпадъка  Дейности по 

кодове  

Количест

во 

(тон/год.) 

 Код Наименование 

1 2 3 4 

1 16 08 01 отработени 

катализатори, 

съдържащи 

злато, сребро, 

рений, родий, 

паладий, 

иридий или 

платина (с 

изключение на  

16 08 07) 

R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 

/предв. обр. – сортиране; рязане-разделяне на 

метала от керамичното тяло и смилане на 

керамични катализатори /; 

R13- Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с кодове 

R 1 - R 12 (с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им) 

65.520 

Дейностите събиране и предварителна обработка на неопасни отпадъци-

отработени автомобилни катализатори са разчетени за петдневна работна седмица при 

осем часов работен ден, като прогнозния общ капацитет на преработваните отпадъци 

при този режим на работа е около 0.260 тона за денонощие –максимално  65.520  тона 

на година. 

Посочените дейности с отпадъци ще се извършват в следната технологична 

последователност: 

-Постъпилите на площадката неопасни отработени автомобилни катализатори, в 

зависимост от вида им се складират разделно.   

-Обособена е зона за подготовка преди последваща преработка: 

 Сортиране: операциите обхващат всички постъпили на площадката отработени 

автомобилни катализатори. Ще се извършват ръчно от квалифициран персонал  и целят 

разделянето и окачествяването  им в зависимост от техния вид, състав и свойства, което 

ще  улесни  и подготовката им за понататъчно рециклиране и/или оползотворяване.  

Рязане: чрез тази операция  се цели разделяне на метала от керамичното тяло. В 

зависимост от габаритните размери; вида и дебелината на металната обвивка, в която е 

керамичното тяло ще се използва оборудване: Ъглошлайф Makita GA5030R, 720W, 

125мм, 11000об.  
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Смилане на отпадъците – в топкова мелница за сухо смилане  се извършва 

смилане на отделения керамичен катализатор. За целта се използва бетонобъркачка 

IMER SYNTESI 350.  

 

За да изпълнява ролята на топкова мелница, външна страна на барабана  е подсилена 

с  допълнителна обшивка от стомана; монтиран е капак и са добавени  метални топки. 

Материала се зарежда през отвора, като количеството варира от 0.1 тона до 0,130 тона, 

цикъла на смилане е около един час.  

Прогнозния капацитет на мелницата е  0.260 тона/ 24 часа /при  осем часов 

работен ден и два цикъла на зареждане и смилане/–максимално  65.520  тона на 

година / при петдневна работна седмица/. 

На площадката ще се приемат отработени автомобилни катализатори от 

физически или юридически лица, генерирани от автосервизна дейност или от 

разкомплектоване на ИУМПС. За да се избегне струпване на големи количества  

отпадъци на площадката,  ще се осигури  регулярното им приемане, съобразно 

капацитета на съоръженията и възможностите на обслужващия персонал. 

Генерираните в резултат дейността на площадката производствени и/или 

опасни отпадъци ще се предават съгласно изискванията на екологичното 

законодателство за извършване на крайни операции по оползотворяване/ 

обезвреждане на база на  писмено сключени договори с  лица, притежаващи 

Разрешителни и/или Регистрационни документи, издадени по реда на чл. 35 на Закона 

за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., ....посл. изм. и доп. ДВ. 

бр.19 от 5 Март 2021г. /. 

Тъй като площадката е подбрана с изградена инфраструктура, която покрива 

изискванията за упражняване на дейността на дружеството, няма да се налага 

извършването на мащабни строителни работи свързани с изграждане на нови 

промишлени сгради, което изключва  изкопни дейности  и използване на взривни 

устройства.  

Достъпът към площадката няма да се промени и ще се извършва  от 

съществуващия вход, като няма необходимост от изграждане на нови пътища. 

Не се предвижда и изграждане на нов електопровод. 

Площадката е с изградена В и К мрежа , като наемодателят има сключен договор 

с ВиК дружество за предоставяне на услуги за водоснабдяване и канализация. 
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     В помещенията  няма да се съхраняват химични вещества включени  в приложение 3 

на ЗООС. Извън тях  няма да се съхраняват на открито опасни вещества и смеси, не се 

очаква формиране на замърсени дъждовни води. 

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 

За реализация на инвестиционното предложение е необходимо издаване на 

становище от РИОСВ- Монтана.  

За последващата експлоатация на ИП е необходимо дружеството да подаде чрез 

НИСО- Заявление за издаване на Разрешение за дейности с отпадъци до  Директора на 

РИОСВ – Монтана. 

4. Местоположение  

Настоящото инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за  

дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци-отработени автомобилни 

катализатори”  ще се реализира  в Поземлен имот /ПИ/ 03928.514.222, с адрес: гр. 

Берковица, ул. „Александровска” № 76, общ. Берковица, обл. Монтана. Съгласно 

одобрен със Заповед №РД-15-328/26.05.2015г. на Кмета на Община Берковица ПУП-ПЗ 

имота попада в Устройствена зона за обществено обслужване  зона –Оо и е с 

установено предназначение  „За автогараж”.  
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  „ДК СКРАП” ЕООД е  ползвател на сграда с идентификатор 03928.514.222.7 и 

площ 151 кв.м, съгласно Договор за наем от 01.02.2021г. сключен с „ДЕПС 21-Соколов 

и СИЕ” ЕООД в качеството му на собственик по  Нотариален акт за продажба на 

недвижим имот №123, том V, дело №695/2011г., вписан с вх. №1484/21.12.2011г. в 

Агенцията по впшисванията –Берковица. 

 

 

Имота е  с изградена инфраструктура , която е съобразена с предвидените дейности 

и обособената  площадката за дейности с неопасни отработени автомобилни 

катализатори отговаря на изискванията заложени в чл. 38, ал. 1 на Закона за управление 

на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., ....посл. изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 

2021г. / и на нормативната уредба за  извършваните дейности с неопасни отпадъци. 

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на 

инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатия имот, без да 

са необходими допълнителни площи. 
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Имотът не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 

27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“. 

Не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, както и обекти на 

културното наследство. 

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е 

с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие. 

 

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) 

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на 

инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатия имот, без да 

са необходими допълнителни площи.   

            При  извършване на СМР, те ще са съобразени със строителните нормативни 

документи, актуални спрямо нашата нормативна уредба.  

Природните ресурси предвидени по време на експлоатацията са вода за питейно 

– битови нужди, която ще се осигурява на база сключен договор на наемодателя с  

ВиК Дружеството за доставка на питейна вода за битови нужди.  

            Дейността не е свързана с използване на производствени води, в следствие на 

което  не се предвижда изграждане на собствен водоизточник-сондажен кладенец. 

Предвид характера на инвестиционното  предложение, осъществяването му няма 

да повлияе върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

Компонентите на околната среда в района няма да бъдат подложени на негативни 

въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.  

 

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 

Характерът на дейността от реализацията на ИП не води до замърсяване на подземните 

води, както и до промяна на техния режим. Не се очаква емитиране на опасни вещества 

във води и водни обекти. 

      Предвид характера на обекта не се очакват кумулативни въздействия върху 

компонентите на околната среда, както при извършване на строително-монтажните 

дейности, така и в етапа на експлоатация. Не се предвижда съхранение на опасни 

вещества на площадката. 

Няма да се формират замърсени дъждовни отпадъчни води-площадката е бетонирана с 

изградена смесена канализационна система.  
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Експлоатацията  на обекта  като „площадка за  дейности по предварително третиране на 

неопасни отпадъци-отработени автомобилни катализатори”,  няма да окаже  

отрицателно въздействие върху режима на подземните води и общото състояние на 

водните екосистеми. 

Дейността не е свързана с употреба на химични вещества и смеси. В обекта няма да са 

налични опасни химични вещества, посочени в приложение №3 на Закона за опазване 

на околната среда. Няма да се съхраняват на открито опасни вещества и смеси, не се 

очаква формиране на замърсени дъждовни води. Дъждовните отпадни води са условно 

чисти и се оттичат в зелените площи на площадката.     

Не се очаква изтичане на  вещества в почвите и от там в подземните води. 

Не се очаква емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се 

осъществява или е възможен контакт с почва и/или в 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители 

     Както по време на монтажните  дейности, така и при експлоатацията на площадката 

ще се формират прахови емисии от транспортните средства обслужващи дейността, но 

то ще бъдат локализирани само в рамките на участъка. 

На формираната площадката за  дейности по предварително третиране на неопасни 

отпадъци-отработени автомобилни катализатори ще се извършват товаро-разтоварни 

дейности; складиране;  дейности по предварително/механично третиране: сортиране; 

рязане-разделяне на метала от керамичното тяло и смилане на керамични катализатори.  

При дейностите смилане на керамични катализатори не се очаква да се 

формират прахови емисии, т.к. самото смилане се извършва в затворена система , а 

изпразването се  извършва автоматично с помощта на „ръкав” в позициониран под 

барабана 200-литров съд.  

Всички съоръжения, работещи на открито ще отговарят на изискванията на 

Наредба за съществените изисквания и оценяването на съответствието на машините и 

съоръженията, които работят на открито по отношение на шума, излъчван от тях във 

въздуха (ДВ, бр. 11/2004 г.). 

Не се предвижда отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух. При реализация 

на ИП не се предвижда експлоатация на горивен или друг  източник на емисии в 

атмосферния въздух. Отоплението ще се извършва с електрически уреди.  

Дейностите, които ще се извършват няма да доведат до замърсяване и 

дискомфорт на околната среда. При изпълнение на настоящото инвестиционно 

предложение   ще бъдат взети мерки ,  да не се допуска замърсяване на околната среда с 

вредни емисии, както по време на обособяване на терена като производствена 

площадка, така и по време на експлоатацията му като „Площадка за подготовка преди 

оползотворяване  на отпадъци-неопасни отработени автомобилни катализатори в 

съществуващ автосервиз” 
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8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното 

третиране 

При извършване на СМР: 

Не се очаква генериране на строителни отпадъци, т.к няма да се ще се извършват 

мащабни строителни операции. Възможни са само монтажни дейности, свързани с 

оборудване на производственото помещение с необходимите съоръжения за механично 

третиране на отработени автомобилни катализатори: топкова мелница за сухо смилане  

След реализиране на настоящото ИП: 

При експлоатация на площадка за  дейности по предварително третиране на неопасни 

отпадъци-отработени автомобилни катализатори ще се генерират : 

Битови отпадъци с код 20 03 01- от административно битовата дейност на 

обслужваащия персонал- ще се събират на обособено за целта място и ще се предават 

на сметосъбиращата фирма в Община Монтана. 

Производствени отпадъци: 

13 01 10* нехлорирани хидравлични масла на минерална основа-при смяна/обслужване 

на техническите съоръжения 

13 02 05*- нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 

основа- при смяна/обслужване на техническите съоръжения 

15 02 02*- Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества -  от  дейността 

16 01 17- Черни метали- железни парчета отделени при дейност механично третиране: 

рязане за разделяне на метала от керамичното тяло 

Дружеството ще проведе процедура за класификация на отпадъците по реда на Наредба 

№ 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците / Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 

2014г., изм. и доп. ....., посл. изм. и доп. ДВ. бр.86 от 6 Октомври 2020г./, като през  

НИСО-попълни работни листове за класификация на отпадъците по приложение № 5, 

към чл. 7, ал. 1, т.1 от цитираната наредба и ги предостави за  съгласуването им от 

страна на Директора на РИОСВ- Монтана. 

Всички отпадъци ще се съхраняват разделно, в зависимост от техния вид, произход и 

състав, в съдове за съхранение на отпадъци, обозначени с табели, съдържащи 

съответния код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на 

отпадъците, като ще се вземат  всички мерки за недопускане на смесването   помежду 

им, както  и на опасни с неопасни такива. 

След натрупване на определени количества, отпадъците се предават за 

последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, 

притежаващи съответните мощности и разрешение, съгласно Закона за управление на 
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отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., ....посл. изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 

2021г. /. 

Предаването за последващо третиране на отпадъците, се извършва само въз 

основа на писмен договор с лица, притежаващи необходимите мощности и документ по 

чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, 

както следва: 

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 

1 от ЗУО; 

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;  

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или 

регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор 

с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, 

съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО. 

 

Отчетността ще се извършва чрез Националната Информационна Система за 

Отпадъци /НИСО/- в съответствие с изискванията на  Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. 

за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Обн. ДВ. бр.51 от 20 

Юни 2014г., ....посл. изм. и доп.   ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г./. 

 

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.) 

     На площадката се формират битово –фекални води и дъждовни води. 

Битово –фекалните води, посредством съществуваща канализационна система ще се 

заустват в канализационата система на гр. Берковица. 

Дейността не е свързана с употреба на химични вещества и смеси. В обекта няма да 

са налични опасни химични вещества, посочени в приложение №3 на Закона за 

опазване на околната среда. Няма да се съхраняват на открито опасни вещества и 

смеси, не се очаква формиране на замърсени дъждовни води. Дъждовните отпадни 

води са условно чисти и се оттичат в зелените площи на площадката.     

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

площадката на предприятието/съоръжението 

        (в случаите по чл. 99б 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 площадка няма да се  приемат опасни отпадъци.  
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Съгласно забележка 5 към приложение №3 на ЗООС, а именно „В случай на опасни 

вещества, включително отпадъци, които не са обхванати от Регламент (ЕО) № 

1272/2008, но които независимо от това са налични или има вероятност да са налични в 

едно предприятие/съоръжение и притежават или могат да притежават според 

условията, установени в предприятието/съоръжението, еквивалентни свойства по 

отношение на потенциал за големи аварии, се причисляват временно към най-близката 

категория или посочено опасно вещество, попадащо в обхвата на глава седма, раздел I и 

на наредбата по чл. 103, ал. 9.  

Няма да се съхраняват опасни вещества, надхвърлящи праговите количества на опасни 

вещества, посочени в Приложение 3 на Закона за опазване на околната среда. При 

последващата експлоатация на ИП, очакваните ОХВ, които ще бъдат налични на 

площадката са миещи и дезинфекционни препарати, служещи за хигиенизиране на 

общите части.  Дизеловото гориво в транспортните средства; хидравлично и 

смазочното масло за нормалната работа на машините и техническите съоръжения  ще 

бъдат налични само в резервоарите на съответните системи.  Допълнителни количества 

от тях няма да се съхраняват на площадката. При необходимост от допълване или 

смяна, необходимите количества ще бъдат заявявани на доставчици.    

     След реализацията на ИП, максималните количества на опасни химични вещества и 

смеси, които ще се съхраняват на площадката, не надвишават съответния количествен 

праг за висок или нисък рисков потенциал, съгласно Приложение № 3 към чл. 103, 

глава VII на ЗООС, поради което, на обекта не е извършена класификация като 

„предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал“ или като „предприятие 

и/или съоръжение с висок рисков потенциал“. 

 

 

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да 

предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.  

 

II. Друга информация 

Прилагам: 

1. Документ, доказващ обявяването на предложението на интернет страницата на 

Възложителя, ако има такава, чрез средствата за масово осведомяване или по друг 

подходящ начин. 

      -Декларация от Възложителя, че е извършено  писмено обявяване на засегнатото 

население за предвиденото инвестиционното предложение, чрез поставяне на 

съобщения на информационни табла. 

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: 
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3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното 

предложение; 

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в 

подходящ мащаб. 

4. Електронен носител - 1 бр. 

Дата:  24.01.2022 г.                                             Уведомител: 
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