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I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище 

ЕТ „ДИМИТЪР ХРИСТОВ – НЕТИ“, ЕИК 101036801 

обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, п. к. 2900, ул. Илия Праматарски № 8 

2. Пълен пощенски адрес 

обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, п. к. 2900, ул. Илия Праматарски № 8 

3. Телефон, факс и e-mail 

0888 59 59 72, hristov@neti-bg.com 

4. Лице за контакти 

Иван Зунков 

II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 
оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Инвестиционното предложение е ново и предвижда извършване на дейности по събиране, 
съхранение и рециклиране на предварително сепарирани и сортирани отпадъци. Дейностите ще се 
извършват на площадка, която ще бъде оборудвана със специализирани съдове за съхраняване на 
отпадъците, както и технологични средства за третиране, осигуряващи необходимите условия за 
извършване на дейностите, без да се допуска възможност за увреждане здравето на хората и при 
гарантиране опазването на околната среда. 

Площадката ще бъде обособена в с. Гърмен, УПИ XI-669, кв. 61 по плана на селото, с площ 8500 
кв. м. като на територията на имота има изградени закрити складови площи.  



Имотът се намира в регулацията на с. Гърмен и е част от стопанския двор. Формираните битови 
отпадъчни води се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Достъпен е от улицата, граничеща с 
него. 

В имота са изградени следните сгради, които ще бъдат използвани за целта на инвестиционното 
намерение: 

 Масивна сграда – цех със ЗП 720 кв. м; 

 Масивна сграда – склад със ЗП 25 кв. м; 

 Масивна сграда – склад със ЗП 10 кв. м; 

 Стопанска сграда – КТП със ЗП 82 кв. м; 

 Масивна сграда – помпена сграда със ЗП 12 кв. м; 

 Изгребни ями – 2 бр. 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 
предложения; 

При реализация на инвестиционното намерение не се очаква кумулативен ефект с други 
съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения. 

Имотът на инвестиционното намерение попада в Устройствена зона Пп, като е отреден за „за 
производство на промишлени стоки, рециклиране и третиране на предварително сортирани 
отпадъци“. 

За одобряване на плана е проведена процедура в РИОСВ – Благоевград, съгласно която е издадено 
от компетентния орган Решение № БД-ЕО-16/2021 г. за преценяване необходимостта от 
извършване на екологична оценка, с което е решено да не се извършва екологична оценка за 
Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ 
XІ-669, кв. 61 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград като имота се отрежда 
„за производство на промишлени стоки, рециклиране и третиране на предварително събрани 
отпадъци“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно 
въздействие върху околната среда и човешкото здраве. 

Предвид горното площадката ще удовлетворява изискванията, поставени в чл. 38, ал. 1 от Закона 
за управление на отпадъците. 

За извършване на дейностите по настоящото инвестиционно намерение, се изисква издаване на 
регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци по реда на Закона 
за управление на отпадъците. Възложителят възнамерява да подаде заявление за изменение и/или 
допълнение на действащия си регистрационен документ с № 01-РД-196-08/02.11.2018 г. като 
включи новата площадка в него. Органът по одобряване на инвестиционното предложение е 
РИОСВ – Благоевград. 



 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните 
недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

Не се предвижда използване на природни ресурси и експлоатация на земните недра, почвите и на 
биологичното разнообразие. Площадката е електроснабдена чрез съществуващата преносна 
инфраструктура.  

Водата, която ще се използва за охлаждането на гранулата, е оборотна, като фирмата е сключила 
договор за доставка на вода за промишлени нужди с лицензиран оператор по реда на Закона за 
регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги – Софийска вода АД.  

Дейността на площадката няма да доведе до физически промени на района на инвестиционното 
предложение. 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; 



По време на монтажните работи ще се генерират следните видове отпадъци: 

 хартиени и картонени опаковки, с код 15 01 01; 

 смесени опаковки, с код 15 01 06; 

 смесени битови отпадъци, с код 20 03 01.   
По време на експлоатацията ще се генерират: 

 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 

 15 01 02 – пластмасови опаковки; 

 15 01 03 – опаковки от дървесни материали; 

 19 12 12 – други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на 
отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11; 

 20 03 01 – смесени битови отпадъци от работещите на площадката; 

 20 03 04 – утайки от септични ями. 
Отпадъците от опаковки ще се генерират в резултат на разопаковането на суровините, които ще 
постъпват на площадката. 

Всички генерирани отпадъци по време на експлоатацията на площадката ще се събират разделно, 
съхраняват в обозначени с код и наименование контейнери, и предават за по-нататъшно 
последващо оползотворяване или обезвреждане на фирми, притежаващи разрешение за дейности 
със същите. 

За всеки образуван отпадък от дейността на площадката, съгласно Наредба № 2 за класификация 
на отпадъците, генераторът ще представи пред РИОСВ попълнен работен лист за класификация на 
отпадъците по приложение № 5. 

Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнер и ще бъде обслужван от специализирана 
фирма по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Гърмен. 

При реализацията и последваща експлоатацията ще се спазват изискванията на Закона за 
управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове. 

Формираните при експлоатацията на обекта битови отпадъчни води ще се отвеждат във 
водоплътна изгребна яма. Шахтата за отпадъчни води ще се почиства периодично от фирма, 
притежаваща необходимите разрешителни. По време на експлоатацията няма да се формират 
производствени отпадъчни води.  

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

Реализирането на ИП не е свързано със замърсяване на компонентите на околната среда – отделяне 
на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, замърсяване и/или увреждане на почвата, 
земни недра, ландшафт, биологичното разнообразие и неговите елементи. 

За част от компонентите на околната среда ще се наблюдават въздействия, но в допустими норми, 
и при предприемане на превантивни мерки за намаляване в максимална степен на отрицателните 
въздействия. Последното е валидно за източници на емисии в атмосферния въздух. Незначителни 
по своя дял неорганизирани прахови емисии ще се наблюдават по време на товаро-разтоварните 
дейности и движението на МПС – до площадката при транспортиране на готовата продукция. 



Дискомфорт от нивата на шум да се наблюдава – граничните стойности на показателите на шум от 
работа на оборудването ще са в допустимите норми.  

От дейностите, извършвани на площадката, не се очаква замърсяване на околната среда и 
дискомфорт. 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 
предложение; 

Инвестиционното предложение (ИП) не попада в обхвата на чл. 103 от Глава седма на Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС) и не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с 
висок и/или нисък рисков потенциал. 

Предвид гореизложеното вследствие реализирането на ИП не може да възникне „голяма авария” 
(голяма емисия, пожар или експлозия, в резултат на неконтролируеми събития в хода на 
операциите на всяко предприятие или съоръжение в обхвата на глава седма, раздел I ЗООС, и 
която води до сериозна опасност за човешкото здраве и/или за околната среда). 

Инциденти могат да възникнат по време на производствения процес, в следствие на аварийни 
ситуации например пожар. 

Замърсяване на компонентите на околната среда – вследствие на природни бедствия, възникване 
на пожар и др. 

 Природни бедствия 
За осигуряване на бърза и компетентна намеса от страна на персонала на дружеството е 
предвидено: 

- Поставяне на видно място на инструкции за безопасност на площадката, на която ще се 
извършва дейността; 

- Задължително обучение на персонала по отношение на дейностите и рисковете от 
инциденти и периодично повишаване квалификацията на същия. 

 Разливи 
Разлив може да възникне при авариен теч от резервоар на превозно средство, което извършва 
превоз на материали. При подобни случаи ще се използват сорбенти за ограничаване 
замърсяването. Замърсяването се отстранява от персонала на дружеството, притежаващ 
необходимата квалификация за това. 

При възникване на ситуация за неприемливо замърсяване на територията на фирмената площадка 
отговорникът по управление на дейностите уведомява управителя, който от своя страна уведомява 
съответния контролен/компетентен орган. 

 Пожари 
Предвид характера на съществуващото производство на територията на площадката, както и в 
непосредствена близост до нея, е забранено паленето на огън. При възникването на пожар на 
площадката ще се използва пясък и наличните пожарогасители. 

При невъзможност за справяне със ситуацията отговорникът на площадката уведомява управителя 
на дружеството, както и съответните РСПБЗН и РИОСВ. 



ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на 
жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за 
здравето. 

По смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето „Факторите на 
жизнената среда” са:  

а) води, предназначени за питейно-битови нужди;  

б) води, предназначени за къпане;  

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни 
или за хигиенни нужди;  

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;  

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;  

е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и 
урбанизираните територии;  

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;  

з) курортни ресурси;  

и) въздух.  

По-долу са разгледани потенциалните неблагоприятни въздействия върху факторите на жизнената 
среда и рисковете за човешкото здраве. 

 Води, предназначени за питейно-битови нужди; 

В близост до площадката няма води, които се използват за питейно-битово водоснабдяване или 
минерални води. 

Площадката не попада в обхвата на пояс I или пояс II на санитарно-охранителни зони на 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

Води, предназначени за къпане; 

Инвестиционното предложение не е свързано с въздействие върху води, предназначени за къпане. 

Минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за 
хигиенни нужди; 

Площадката не попада в обхвата на пояс I, II или III на санитарно-охранителни зони на 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

Шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; 

Показателите за шум и граничните стойности са регламентирани с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. 
за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части 
на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за 
оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 



населението, издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и 
водите. 

Граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в 
урбанизираните територии и извън тях са дадени в следната таблица: 

Територии и устройствени зони в 
урбанизираните територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на шума в dB(A) 

 

ден вечер нощ 

№ 1 2 3 4 

1 Жилищни зони и територии 55 50 45 

2 
Смесени централни градски 
части 

60 55 50 

3 
Територии, подложени на 
въздействието на интензивен 
автомобилен трафик 

60 55 50 

4 

Територии, подложени на 
въздействието на релсов 
железопътен и трамваен 
транспорт 

65 60 55 

5 
Територии, подложени на 
въздействието на авиационен 
шум 

65 65 55 

6 
Производствено-складови 
територии и зони 

70 70 70 

7 
Зони за обществен и 
индивидуален отдих 

45 40 35 

8 Зони за лечебни заведения 45 35 35 

9 
Зони за научноизследователска и 
учебна дейност 

45 40 35 

10 
Тихи зони извън урбанизираните 
територии 

40 35 35 

Нивото на шума от площадката в мястото на въздействие зависи от: нивото на шума на 
източниците на шум и техния брой; разстоянието от източника; затихването на шума (според типа 
на земната повърхност); наличието на стени и сгради и др. по пътя на разпространение на звука; 
метеорологични условия като температурна инверсия и градиенти; абсорбцията на атмосферата и 
др. 

На територията и в близост до инвестиционното намерение няма обекти, подлежащи на здравна 
защита, поради което не съществува и риск за човешкото здраве. 

Дискомфорт у населението в най-близко стоящите сгради няма да се наблюдава – граничните 
стойности на показателите на шум от работа на оборудването ще са в допустимите норми. 



Йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; 

Характерът на ИП не попада в обхвата на обекти с източници на йонизиращи лъчения (алфа- и 
бета-частиците, гама-лъчите, електроните, позитроните, протоните, рентгеновите лъчи, 
неутроните, тежките йони и др. естествени и изкуствени радиоактивни източници). 

Нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и 
урбанизираните територии; 

Характерът на ИП не попада в обхвата на обекти с източници на нейонизиращи лъчения 
(съоръжения, проектирани за предаване на радиосигнали – базови станции на мобилните 
оператори и радиопредавателни кули). 

Химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; 

Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „химични фактори и биологични 
агенти, в обекти с обществена предназначение” няма, тъй като ИП няма да се реализира в обекти с 
обществено предназначение, нито площадката е в близост до такива обекти, поради което не 
съществува и риск за човешкото здраве. 

Курортни ресурси; 

Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „курортни ресурси” няма, поради 
което не съществува и риск за човешкото здраве. 

Въздух 

Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху 
качеството на атмосферния въздух в района. Биха могли да се очакват неорганизирани емисии от 
прахови частици от движението на превозни средства по площадката, извършващи транспорта на 
отпадъците, но основно през летните месеци и в случай, че времето е сухо в продължителен период 
от време. За намаляване на неорганизираните прахови емисии, ще се извършва периодично 
оросяване при необходимост, както и почистване на площадката. 

Преобладаващите ветрове са северни и северозападни. Средната скорост на вятъра е умерена. 
Средната месечна скорост е малка – между 1,2 и 3,6 м/сек, а средната годишна е 2,4 м/сек. 
Най-висока е скоростта на северозападните ветрове (13,0 км/час), с честота 13,5%. Броят на дните 
със силен вятър  са около 17 годишно, като преобладаващи са северните ветрове с честота 36,2%, 
следвани от северозападните с честота 14,2%. Средногодишната скорост на вятъра по посоки е 
ниска и се движи от 2,2 до 3,1 м/сек. 

Мъглите са рядко явление – 2 до 8 дни в годината, основно през периода октомври – март. За 
района е характерна сравнително висока стабилност на относителна влажност. Най-висока е през 
м. ноември и януари (76%), а през лятото спада до 52%.  

В дните с вятър, скоростта му е ниска, което не предполага високо ниво на турболенция и добри 
условия за разсейване на замърсителите в атмосферата.  

Преобладаващата посока на ветровете почти през цялата година са северни и северозападни, като 
силните (със скорост >14) са северозападни.  



Графично представяне на розата на ветровете за с. Гърмен: 

 

 



 

Процесът на производство на гранулат от пластмасови отпадъци чрез смилане и екструзия 
(разтопяване при температура 140°С) не е свързано с емисии в атмосферния въздух и съответно - с 
обособяване на точкови източници на емисии в атмосферата. Мелниците в които ще се извършва 
смилането са проектирани така, че да не се отделят прахови частици по време на процеса. 
Екструзията е нискотемпературен процес, протичащ в затворена система, при който няма изгаряне 
с отделяне на вредни вещества във въздуха. Технологичната комбинация на екструдерната линия 
се състои от компресор за режещо устройство, екструдер с охлаждаща система, филтър за 
стопилката и гранулираща система. В компресора за режещо устройство подаваният материал се 
дораздробява, смесва, нагрява и предварително сгъстява. В екструдера материалът се 
пластифицира, хомогенизира и обезгазява. Във филтъра се отстраняват замърсителите от 
стопилката след което пречистената стопилка се изтласква към гранулираща перфорирана плоча и 
с помощта на въртяща се ножова глава се нарязва по метода на гореща гранулация. Гранулатът се 
охлажда с вода и се прехвърля към обезводнително сито, вибрационно сито за сухо пресяване и 
центробежна сушилня, където се доизсушава на базата на собствената си остатъчна топлина.  

Принципни схеми на екструдер и гранулиращ модул са представени по-долу: 

Фигура 1: Схема на екструдиращ модул 



 

Фигура 2: Схема на гранулиращ модул

 

В резултат от процесите на компактиране, филтриране и охлаждане се отделя единствено пара, 
която ще бъде отвеждана от вентилационната система. Не се предвижда използване на горивни 
инсталации за производствени нужди, парни или водогрейни котли. Съоръженията – екструдер и 
мелници, се захранват с електроенергия от електроснабдителната мрежа.  



Тъй като дейността, включително съхраняването на отпадъците, ще се извършва почти изцяло на 
закрито, дори инцидентно постъпване за преработка на материал с лоша миризма няма да доведе 
до разпространението на такава извън границите на площадката. Линията за рециклиране е 
проектирана да преработва само възможно най-чиста, незамърсена суровина, като именно поради 
тази причина не е предвидено изпиране на входящия материал, и съответно – пречиствателно 
съоръжение за отпадъчните води, което също е потенциален източник на неприятни миризми. Тъй 
като при едно директно екстудиране, без предварително изпиране, на замърсен материал, 
качеството на гранулата силно ще се влоши, входящия контрол, включително по отношение на 
отпадък с лоша миризма (която също е индикатор за замърсяване), ще бъде изключително 
стриктен. 

Като евентуален източник на емисии може да се идентифицира единствено автомобилния 
транспорт – доставка и износ на продукция от складовите площи. Основните замърсители, които 
ще се отделят от ДВГ във въздуха са CO, NOx, SO2, въглеводороди, прах (сажди). Очакваните 
приземни концентрации на замърсителите от ДВГ се установяват съгласно Методика за 
определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната 
концентрация в приземния атмосферен слой, утвърдена със Заповед № РД-994/04.08.2003 г. на 
МОСВ. При заложени прогнозни данни 8 часов работен ден и до 50 броя тежки камиони с ремарке,  
резултатите за очаквани количества замърсители за един ден са:  

- Азотни оксиди (NOx) – 0.0000190 g/m.s  
- Летливи органични съединения (VOC) – 3.64E-06 g/m.s;  
- Въглероден диоксид – 0.0013983 g/m.s;  
- Прах (частици) – 2.05E-06 g/m.s.  

Емисиите се разпространяват неорганизирано, по протежение на пътното платно (линеен 
източник). 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по 
време на строителството. 

Инвестиционното намерение ще се реализира в имот: УПИ XI-669, кв. 61 по плана на с. Гърмен, 
община Гърмен, област Благоевград с площ 8500 кв. м. 

Географски координати: 45.589094, 23.811121. 

Геодезически координати на ъгловите точки на УПИ XI-669, кв. 61 по плана на с. Гърмен. 

Координатна система БГС 2005 

№ X Y 

1 4607470.957 359209.342 

2 4607459.452 359223.234 

3 4607435.027 359203.547 

4 4607400.396 359241.769 



5 4607333.496 359260.741 

6 4607312.741 359199.229 

7 4607441.430 359158.368 

8 4607409.539 359167.738 

9 4607447.242 359156.751 

10 4607451.788 359171.628 

11 4607442.384 359181.390 

12 4607441.446 359183.738 

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното намерение е собственост на фирма „Ди 
Полимерс“ ООД, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 88, том I, 
рег. № 1588, дело № 82 от 2020 г.  

За ползването, инвеститорът ЕТ „Димитър Христов – НЕТИ“ има сключен договор за наем със 
собственика на имота. 

 



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. 

Площадката ще бъде обозначена с табела, на която ще е изписано името на оператора на 
площадката, лице за контакти, дейността, която ще се извършва на площадката с съответните 
отпадъци, както и работно време. Ще бъде осигурено 24-часово видеонаблюдение. Площадката е с 
осигурен достъп до улица и с възможност за извършване на товаро-разтоварни дейности, като за 
целта ще е налична обособена зона за престой на превозните средства. Ще бъде снабдена със 
съдове за събиране, които да осигуряват високо ниво на защита на околната среда срещу 
разпиляване на отпадъците. Същата отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО. 

При експлоатацията на площадката ще бъдат спазвани специфичните изисквания за 
осъществяване на тези дейности в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите 
нормативни актове. 

Площта от площадката, където ще се извършват дейности с отпадъци (съхранение и третиране), 
както и подът на складовите помещения са изградени от плътна непропусклива повърхност. 

Предвидените основни участъци на площадката са съответно: 

 зона за приемане на отпадъците; 

 обслужваща зона (административно-битова); 

 зона за извършване на дейности по предварителна обработка;  

 складова зона за съхраняване на отпадъци и готова продукция. 
За постъпилите и третираните количества отпадъци ще се води отчетност съгласно Наредба № 1 от 
04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

Измерването и контролирането на количествата отпадъци ще се извършва в зоната за приемане на 
отпадъците, посредством измервателни устройства. 

На площадката е осигурено електрическо захранване по съществуващата електрическа 
инсталация, както и канализация за отвеждане на отпадъчните битово-фекални води, към изгребна 
яма.  

Всички видове отпадъци, приемани на площадката, ще се съхраняват в зависимост от техния 
произход, вид, състав и свойства – в контейнери и/или в обособени открити/закрити сектори с ясни 
надписи, до последващото им третиране или до предаването им на фирми, притежаващи 
разрешение за тяхното последващо оползотворяване или обезвреждане. 

Обособени са отделни участъци за съхраняване и третиране на различните видове отпадъци. Това 
ще става разделно по видове, като съдовете, в които ще се поставят, са маркирани с код и 
наименование, съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците. 

Приемането на отпадъците ще се извършва на площадката, където има всички необходими 
условия за извършване на дейността, без да се допуска замърсяване на околната среда и увреждане 
здравето на хората. 



Приемането на всички видове отпадъци ще се извършва в обособената зона за приемане на 
отпадъци, където ще бъдат измервани тегловно и ще се извършва визуален контрол на 
постъпващите количества, като се преглеждат за наличие на примеси и други отпадъци. 
Информацията при приемането на отпадъците ще бъде записвана в съответните отчетни книги. 
При напускане на дадени отпадъци от площадката, процедурата ще се извършва по същия начин. 

Част от отпадъците ще бъдат доставяни в транспортни опаковки (картонени кашони, чували тип 
„биг бег“, дървени палета и др.), които следва да бъдат отделяни, преди последващото третиране 
на отпадъците. 

След като бъдат приети на площадката отпадъците ще бъдат съхранявани в определената за тази 
цел зона на площадката, разделно едни от други. Отпадъците ще се складират отделно от други 
спомагателни материали. 

За рециклиране на предварително сепарирани и сортирани отпадъци се предвижда в  масивната 
сградата със ЗП 720 кв. м да бъдат монтирани линии, включващи машини и съоръжения за 
раздробяване и последващо гранулиране на пластмасови отпадъци. 

На площадката няма да се извършва предварително измиване на пластмасовите отпадъци. При 
избраната технология няма да се използва вода и за охлаждане на машините  Охлаждането ще 
става чрез използване на охладителни агрегати, които работят със циркулираща една и съща вода, 
без да е наличен хладилен агент. Водата ще се охлажда от температурата на околната среда. 

На площадката ще се извършва оползотворяване на отпадъци от полиетилен, полипропилен, TPE, 
TPU, PVC и др., с цел производство на качествен пластмасов гранулат, предвиден за влагане като 
суровина при производството на различни пластмасови изделия.  

Рециклирането на пластмасовите отпадъци ще се извършва на последователни етапи. За 
оползотворяването ще се използват 2 бр. линии за регранулиране на брак от производство на 
пластмасови изделия.  

Предвижда се на площадката да се извършва рециклиране и третиране на предварително събрани 
отпадъци със следните кодове: 

Код Наименование Дейност 1 Количество 
07 02 13 Отпадъци от 

пластмаси 
 

R3 – Рециклиране/възстановяване на органични вещества, 
които не са използвани като разтворители, включително 
чрез компостиране и други процеси на биологична 
трансформация 
R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11 (предварително третиране 
– смилане, балиране) 
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 

15 000 

                                                           
1 Дейност съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО 



12 01 05 Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 
пластмаси 

R3 – Рециклиране/възстановяване на органични вещества, 
които не са използвани като разтворители, включително 
чрез компостиране и други процеси на биологична 
трансформация 
R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11 (предварително третиране 
– смилане, балиране) 
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 

15 000 

15 01 01 Хартиени и 
картонени 
опаковки 

R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11 (балиране) 

8 000 

15 01 02 Пластмасови 
опаковки 

R3 – Рециклиране/възстановяване на органични вещества, 
които не са използвани като разтворители, включително 
чрез компостиране и други процеси на биологична 
трансформация 
R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11 (предварително третиране 
– смилане, балиране) 
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 

15 000 

15 01 03 Опаковки от 
дървесни 
материали 

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 

300 

19 12 04 Пластмаса и 
каучук 

R3 – Рециклиране/възстановяване на органични вещества, 
които не са използвани като разтворители, включително 
чрез компостиране и други процеси на биологична 
трансформация 
R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11 (предварително третиране 
– смилане, балиране) 
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 

15 000 

Основните етапи на третирането на отпадъците са:  

 Подбор  
Предварително сортираният пластмасов отпадък се подава ръчно към мелница, като 
същевременно се осъществява визуален контрол. При установено наличие на други отпадъци, 
същите се отделят в биг-бегове, които ще са маркирани и код и наименование на отпадъка.  



 Смилане  
o Големи парчета, като леяци и буци получени при екструдиране на профили се 

раздробяват на шредер с капацитет 800 кг/час, марка Есмос. 
o Относително еднородната и раздробена пластмаса се смила в мелница до 

получаване на млянка с приблизителни размери около 1 см. Мелниците, които ще се 
използват на площадката ще са 4 бр. – от тях Веспа 3 бр. с общ капацитет 800 кг/час 
и една преса марка Vikotech с капацитет 800 кг/час. 

 

 Гранулиране 
На входа на линията за оползотворяване на отпадъци, пластмасата (предварително сортирана и 
чиста) от буферния силоз пада на лентов транспортьор. От там постъпва в предварително 
захранващ екструдера блок, в който пластмасата омеква, хомогенизира се и дозирано се подава 
към шнека на екструдера. Следва филтриране на пластмасата, което се извършва чрез метално 
сито, като в него се задържат парчета негодна за последващо рециклиране пластмаса, която не е 
омекнала достатъчно. След него пластмасата постъпва в гранулираща глава, където приема 
формата на гранулат. Този гранулат постъпва във вибрационен охладител, представляващ лента от 
вибрационни сита, които се обливат с оборотната вода, за да се охлади, а от там чрез транспортен 
вентилатор в силоз за съхранение. Линиите за гранулиране са 2 – Recent recycling с капацитет до 
250 кг/час и Vikotech с капацитет 600 кг/час. За захранване на линията Recent recycling се използва 
и допълнителен агломератор с капацитет 50 кг/час. 



 

 Съхранение готова продукция 
Готовият регранулат се придвижва до 2 бр. миксери Есмос с обем 2 и 3 кубични метра за постигане 
на еднородност на гранулата във всяка партида и след миксирането се пакетират в биг беци.  

Вид и капацитет на съоръженията от линията за третиране на предварително сортирани отпадъци:  

 Мелница Веспа – 22 kW. 

 Мелница Веспа – 7 kW.  

 Мелница Веспа – 35 kW. 

 Мелница Vikotech – 50 kW. 

 Шредер Есмос – 30 kW. 

 Агломератор – 35 kW. 

 Гранулираща линия Recent recycling – 120 kW 

 Гранулираща линия Vikotech – 370 kW 

 Миксер Есмос 3 куб. м. – 5 kW 

 Миксер Есмос 2 куб. м. – 3 kW 
За предварителното третиране на отпадъците (код R12 – балиране) ще се ползва електрическа 
балираща преса с капацитет от 1 до 3 тона на ден (в зависимост от вида на отпадъка) и мощност 7,5 
kW/h. На балиране ще се подлагат отпадъци от хартия/картон и пластмаса, които се образуват на 
площадката, вследствие на разопаковане на пристигналата суровина. 

Не се предвижда изграждане на нови сгради и съоръжения. 

За реализиране на инвестиционното предложение и по време на експлоатацията не се предвижда 
необходимост от извършване на изкопни и строителни работи, няма да се ползва взрив. 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

За реализиране на инвестиционното предложение и по време на експлоатацията му не се 
предвижда необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура. 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 
закриване, възстановяване и последващо използване  

Не се предвижда ново строителство и използването на допълнителни площи за временни дейности 
по време на строителство. 



По време на експлоатацията на обекта ще се използва изградената вече, съществуваща 
инфраструктура, без да се извършва промяна в нея. Площадката е свързана със съществуващата 
инфраструктура в района. Експлоатация на съоръженията ще се извършва в съответствие с 
техническите изисквания, както и в съответствие с изискванията на ЗБУТ.  

След прекратяване на дейността, площадката ще се изведе от експлоатация и ще се почисти, като 
ще бъдат извозени всички образувани отпадъци от обекта и предадени за последващо третиране на 
специализирани фирми, притежаващи разрешение за дейности по оползотворяване или 
обезвреждане на съответните видове отпадъци. Извеждането ѝ от експлоатация ще отнеме не 
повече от два месеца.  

6. Предлагани методи за строителство. 

За реализиране на инвестиционното предложение и по време на експлоатацията не се предвижда 
необходимост от извършване на изкопни и строителни работи, няма да се ползва взрив.  

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Възложителят е дружество с дългогодишен опит в дейностите по управление на отпадъците. 
Осъществяването на инвестиционното предложение ще осигури възможност за 
екологосъобразното третиране на отпадъци, при спазване законодателните изисквания по 
опазване на околната среда и по-конкретно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 
му нормативни актове. 

С реализирането на инвестиционното предложение фирмата ще осигури: 

- минимизиране нуждите на района и страната като цяло от изграждане на нови площадки за 
съхраняването и третирането на предвидените отпадъци; 

- икономическа изгода за потребителите и лицата, формиращи тези видове отпадъци; 

- създаване на нови работни места за района; 

- предотвратяване и/или намаляване на вредното въздействие върху човешкото здраве и 
околната среда от образуването и управлението на отпадъците, при действия в съответствие с 
изискванията на нормативните актове. 

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. 
 

Местоположение на площадката на сателитна снимка: 

 



 

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага загуба на площ от местообитания, 
фрагментация на местообитания или популации на видове и безпокойство на видове, предмет на 
опазване в цитираните близко разположени защитени зони. 

Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията на проекта. По време на експлоатацията 
на обекта ще се използва изградената вече, съществуваща в района пътна инфраструктура, без да 
се извършва промяна в нея. 

Обектът не засяга защитени територии. Най-близко разположената до имота зона от Националната 
екологична мрежа „Натура 2000” е: 

 Защитена зона - Места - Код в регистъра: BG0002076 – Защитена зона по директивата за 
птиците на разстояние около 350 метра от ИП 



 

Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита са: 

 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 800 метра 

 

 



 Здравна служба – 850 метра 

 

 Жилищни сгради – 500 метра 

 



 Детска градина – 750 метра 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 
инвестиционното предложение 

Площадката не засяга обработваеми земеделски земи, също така озеленени и затревени площи. В 
близост до нея няма гъсто населени и застроени площи, които могат да бъдат засегнати от 
инвестиционното предложение. Съседно стоящите имоти са предимно за производствени и 
складови дейности. С реализиране на обекта, няма да се наруши или увеличи антропогенното 
натоварване на района. 

Предлаганата дейност не противоречи на оформената устройствена зона и е напълно допустима 
при спазване на изискванията на специализираните нормативни актове. 

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. 

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага загуба на площ от местообитания, 
фрагментация на местообитания или популации на видове и безпокойство на видове, предмет на 
опазване в цитираните близко разположени защитени зони. 

Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията на проекта. По време на експлоатацията 
на обекта ще се използва изградената вече, съществуваща в района пътна инфраструктура, без да 
се извършва промяна в нея. 

Обектът не засяга защитени територии. Най-близко разположената до имота зона от Националната 
екологична мрежа „Натура 2000” е: 



 Защитена зона - Места - Код в регистъра: BG0002076 – Защитена зона по директивата за 
птиците на разстояние около 350 метра от ИП 

 

Площадката не попада в санитарно-охранителни зони на водоизточници и съоръжения за 
питейно-битово водоснабдяване. В района на площадката няма водоизточници на минерални води, 
води използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

Местонахождението и спецификата на дейността, за която е предвидено инвестиционното 
предложение, няма да окаже негативно въздействие върху елементите на Националната 
екологична мрежа. 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 
строителство). 

Не се налага извършването на други дейности свързани с ИП, като добив на строителни материали, 
добив или пренос на електроенергия или жилищно строителство. 

На площадката е осигурено електрическо захранване по съществуващата електрическа 
инсталация, както и канализация за отвеждане на отпадъчните битово-фекални води към изгребна 
яма. 

Фирмата е сключила договор с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за 
фактическо присъединяване на имота към водопроводната система, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.  

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение 

За извършване на дейностите по настоящото ИП, се изисква издаване на регистрационен документ 
за извършване на дейности по третиране на отпадъци по реда на ЗУО. Възложителят възнамерява 



да подаде заявление за изменение и/или допълнение на действащия си регистрационен документ 
с № 01-РД-196-08/02.11.2018 г. като включи новата площадка в него. Органът по одобряване на 
инвестиционното предложение е РИОСВ – Благоевград. 

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 

За реализацията на ИП не са необходими нови площи. Дейността ще бъде ограничена само в 
дадения имот, поради което не се очаква въздействие върху земеползването в района. 

Имотът на инвестиционното намерение попада в Устройствена зона Пп, като е отреден за „за 
производство на промишлени стоки, рециклиране и третиране на предварително сортирани 
отпадъци“. 

За одобряване на плана е проведена процедура в РИОСВ – Благоевград, съгласно която е издадено 
от компетентния орган Решение № БД-ЕО-16/2021 г. за преценяване необходимостта от 
извършване на екологична оценка, с което е решено да не се извършва екологична оценка за 
Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ 
XІ-669, кв. 61 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград като имота се отрежда 
„за производство на промишлени стоки, рециклиране и третиране на предварително събрани 
отпадъци“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно 
въздействие върху околната среда и човешкото здраве 

2. Мочурища, крайречни области, речни устия 

ИП не засяга мочурища или речно устие. 

3. Крайбрежни зони и морска околна среда 

Местоположението на ИП е много отдалечено от крайбрежни зони и морска околна среда, поради 
което не може да окаже въздействие, в това число неблагоприятно върху тях. 

4. Планински и горски райони 

ИП не засяга планински и горски райони, поради което не може да окаже въздействие, в т. число 
неблагоприятно върху тях. 

5. Защитени със закон територии 

Имотът не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие, или в Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа 

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното намерение не попада в границите на Защитени 
зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, или в Защитени територии по смисъла 
на Закона за защитените територии. 

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност 



ИП не е свързано с ново строителство и/или реконструкция на съществуващи сгради, 
преустройство и др. ИП не засяга обекти с историческа, културна или археологическа стойност. 

8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 
здравна защита 

„Обекти, подлежащи на здравна защита” са жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, 
детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно 
настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи 
и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и 
градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за 
производство на храни.  

Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита са: 

 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 800 метра 

 Здравна служба – 850 метра 

 Жилищни сгради – 500 метра 

 Детска градина – 750 метра 

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. 

Прегледът на извършените предварителни проучвания за ИП, предлаганите технологии и 
изпълнението на горепосочените мерки дават основание да се приеме, че по време на реализацията 
на инвестиционното предложение и експлоатацията на обекта не се очакват неблагоприятни 
ефекти върху здравето на работещите и населението от района. Гарантира се отсъствие на опасни 
за здравето на хората неорганизирани емисии от дейностите извършвани на площадката. 

Във връзка с временното съхранение на формираните отпадъци от дейността на площадката се 
предвиждат ефективни мерки съгласно изискванията на законодателството в областта за 
недопускане замърсяването на околната среда. 

На площадката е осигурена непропусклива повърхност, която предпазва от пряко замърсяване на 
почвите и водите, а също така и от появата на прахови частици в атмосферния въздух. 

Потенциален незначителен източник на замърсяване по компонент въздух са неорганизираните 
емисии от прахови частици, но основно през летните месеци, когато времето е сухо. Поради тази 
причина по време на експлоатацията на площадката се предвижда периодично й почистване и 
оросяване в летните месеци с цел гарантиране чистотата на атмосферния въздух от наличието на 
прахови частици.  



За това реализиране не се предвижда изсичане на дървесна растителност и унищожаване на зелени 
площи. Не се очаква въздействие върху земеползването, тъй като дейността ще се извършва само 
на предлаганата площадка.  

Поради наличието на изградена инфраструктура не е необходимо ползването на земя, извън тази 
на площадката за изграждане на пътна мрежа. 

Площадката не попада в санитарно-охранителни зони на водоизточници и съоръжения за 
питейно-битово водоснабдяване. В района на площадката няма водоизточници на минерални води, 
води използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 
разположените в близост до инвестиционното предложение 

Не се очаква такова. В резултат реализацията на инвестиционното предложение няма да бъдат 
засегнати елементи на Националната екологична мрежа. 

Местонахождението и спецификата на дейността, за която е предвидено инвестиционното 
предложение, няма да окаже негативно въздействие върху елементите на Националната 
екологична мрежа. 

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага загуба на площ от местообитания, 
фрагментация на местообитания или популации на видове и безпокойство на видове, предмет на 
опазване в цитираните близко разположени защитени зони. 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия 

Обектът не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с висок и/или нисък рисков 
потенциал, съгласно Глава седма от ЗООС.  

Предвид гореизложеното вследствие реализирането на ИП не се предвижда възможност за 
възникване на „голяма авария” (голяма емисия, пожар или експлозия, в резултат на 
неконтролируеми събития в хода на операциите на всяко предприятие или съоръжение в обхвата 
на глава седма, раздел I ЗООС, и която води до сериозна опасност за човешкото здраве и/или за 
околната среда). 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 
отрицателно) 

Въздействия върху почвите, ландшафта, биологичното разнообразие не се очакват – площадката е 
с изградена трайна непропусклива настилка, не е необходимо изграждане на нови сгради, което да 
води до промяна на съществуващия ландшафт, не се засягат защитени зони по реда на ЗБР. 

Очакват се преки отрицателни въздействия по отношение на шумово натоварване при извършване 
на транспортни, товаро-разтоварни дейности и дейности по третиране на отпадъци на площадката. 

Благоприятното въздействие на ИП върху възможността за управление на отпадъците в района се 
предвижда да е пряко и дълготрайно. 



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.) 

Пространственият обхват на въздействието по фактори шум и вибрации е само в границите на 
производствената площадка. 

Пространствения обхват на въздействието по компонент атмосферен въздух ще е до границите на 
производствената площадка. Единствено при наличието на производствена авария – например 
пожар въздействието може да се разпространи в съседните имоти. 

Население, което ще бъде засегнато – работещите на територията на площадката. 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието 

Вероятността от настъпване на аварийна ситуация на площадката, при спазване на технологичните 
процеси, правилата за безопасна работа, ЗБУТ и наличието на квалифициран персонал се оценява 
на малко вероятна. 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 
въздействието 

Предвижда се реализацията на ИП да развие положителния си ефект веднага. Очаква се ефектът да 
е продължителен и постоянен. 

 Фактор шум 
- Продължителност – при извършване на товаро-разтоварните дейности. 
- Честота – в рамките на работния ден, 5 дни в седмицата. 
- Обратимост на въздействието – въздействието е обратимо. 

 Фактор вибрации 
- Не се очаква такова въздействие, на площадката няма да са налични съоръжения от 

които да настъпи. 

 Компонент води 
- Продължителност – при заустване на битово-фекални отпадъчни води в 

водоплътната изгребна яма.  
- Честота – в рамките на работния ден, 5 дни в седмицата;  
- Обратимост на въздействието – въздействието е обратимо. 

 Компонент атмосферен въздух 
- Честота – в рамките на работния ден, 5 дни в седмицата. 
- Обратимост на въздействието – въздействието е обратимо.  

 Въздействие върху компоненти „биологично разнообразие”, „почви”, „земни недра”, 
„ландшафт”, „природни обекти” и „минерално разнообразие”  

- липсват.  

 При аварийни ситуации не е възможно да се направи оценка. Критериите зависят пряко от:  
- характера на аварийната ситуация;  
- готовността за реакция от страна на персонала. 



8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 
инвестиционни предложения 

Реализирането на ИП няма да доведе до промяна в други съществуващи и одобрени с устройствен 
или друг план дейности. 

Дейността на съседните на терена парцели няма да бъде засегната от реализирането на ИП. 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията 

Мерки за намаляване на въздействието на шума: 

- осигуряване на добре поддържани и чисти складови и транспортни площи на 
територията на площадката; 

- използване на правилно оразмерено технологично оборудване (колкото мощността 
на дадено оборудване е по-голяма, толкова по-голям източник на шум е то); 

- разтоварването на отпадъците да се извършва до твърда повърхност, т.е. да се 
намали максимално височината на разтоварването им; 

- избягване на празен ход на машини и оборудване; 
- своевременна поддръжка и ремонт на наличните съоръжения на площадката и 

използваната техника; 
- доставка / спедиция само в светлата част на денонощието. 

Мерки за намаляване на въздействието върху водите: 

- Не допускане на смесване на различните видове потоци отпадъчни води, както и 
предотвратяване на евентуални разливи и навременното им събиране. 

Мерки за намаляване на въздействието върху атмосферния въздух: 

- Дейностите по третиране на отпадъци ще се извършват само в светлата част на 
денонощието.  

Ефективното намаляване на въздействията по фактор „отпадъци” се свежда до спазване на 
нормативните изисквания в областта на УО: 

- Контрол на вида на постъпващите отпадъци; 
- Водене на отчетност по отношение на приетите на територията на площадката 

отпадъци и оползотворените такива.  
Ефективно намаляване на въздействията върху човешкото здраве 

- Използване на лични предпазни средства за всяко работно място; 
- Спазване на технологичните процеси; 
- Периодична проверка на технологичното оборудване по отношение на шум,  

вибрации и др.; 
Наличие на квалифициран персонал по отношение на изпълнение на дейностите извършвани на 
територията на предприятието. Въвеждане на записи, гарантиращи проследимост на 
извършваните операции. 

10. Трансграничен характер на въздействието 

Реализацията на ИП не е свързана с трансгранично въздействие. 



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 

Не се очакват никакви значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото 
здраве вследствие реализацията на инвестиционното предложение, поради което не необходимо 
включването на мерки свързани с предотвратяване или намаляване на такива. 

Описаните мерки по отношение опазването на качеството на атмосферния въздух, водите и 
почвите се отнасят за очаквани незначителни въздействия. 

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 заинтересованата 
общественост. 

 
 
 
 
 
 


