
  
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ  ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА 

 
/По приложение 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС/ 

на инвестиционно предложение за ,,Съхраняване и разкомплектоване на излезли   от   
употреба  моторни   превозни средства” в ПИ № 1035.4023.106, по КККР на  гр. Варна, 
м-ст Боклук тарла, ж.к. Вл. Варненчик  

 

I. Информация за контакт с възложителя:      

От:    ,,ДИЛ АУТО” ООД;  ЕИК 202427558 

гр. Варна, район Одесос, ул ,,Чинар”№ 23, е. 4, ап. 23  

Пощенски адрес за кореспонденция:  гр. Варна, район Одесос, ул ,,Чинар”№ 23, е. 4, 
ап. 23  

Телефон, факс и e-mail:  0889 566 84 96 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Даниел 
Красимиров Добрев 

Лице за контакти: Даниел Красимиров Добрев 

II.   Характеристики на инвестиционното предложение:      

1. Резюме на предложението 
 
      Инвестиционното предложение е ново и предвижда дейности по Съхраняване и 
разкомплектоване на излезли   от   употреба  моторни   превозни средства”/ИУМПС/. 
Инвестиционното предложение ще се реализира на площадка, обхващаща ПИ с 
идентификатор ПИ № 1035.4023.106 находящ се в гр. Варна, м-ст Боклук тарла, ж.к. 
Вл. Варненчик с обща площ на имота от 4002 кв.м, разположен в урбанизирана 
територия в зона “ПМС”. Имота е отдаден на възложителяна ИП посредством сключен 
догвор за наем на недвижим имот.  

Предвижда се излезлите от употреба  МПС да се  събират, съхраняват, разкомплектоват 
и сортират по видове с търговска цел и  предавани за по -нататъшно третиране. 
Дейността ще се извършва на посочената площадка като за целта ще се обособят зони 
за отделните дейности. Не е необходимо изграждане на нови пътища. Имотът се 
намира в урбанизирана територия с изградена инфраструктура,като в  близост 
минват първокласни пътища. Територията на имота е водоснабдена и 
пресъединена към електрозахранване. Персоналът ще използва съществуващите на 
площадката санитарни и битови помещения. 



     Инвестиционното предложение подлежи на преценка за  необходимостта от ОВОС и 
ОС за ИП попадащо в обхвата на  Приложение № 2 на ЗООС.  
  Не се очаква образуване и отделяне на отпадъчни газови емисии и неприятни 
миризми.От дейността ще се образуват отпадъци – опасни и неопасни, които ще се 
класифицират по реда на Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците. 
 Не се предвижда извършване на изкопни работи, както и използване на взривни 
материали и извършване на взривни работи. В близост до обекта няма предприятия и 
обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат 
риска или последствията от голяма авария. 
 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение          
 
     Намерението и мотивите на инвеститора за извършване на дейността, предвидена в 
инвестиционното предложение са свързани с подходящия  терен за тази цел. 
Стратегически преоритет, свързан с реализацията на конкретното инвестиционно 
намерение е оживление на локалната икономика – създаване на нови работни места в 
сферата на основната дейност (постоянно). Справките показват, че през следващите 
десет години, голям брой МПС ще излязат от движение, което ще създаде проблем за 
тяхното своевременно третиране в съответствие с изискванията на Закона за 
управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове. При събирането им и 
последващо предаване за оползотворяване, ще се допринесе за постигане на 
националните целите по опазване на околната среда и спазване на нормите в 
екологичното законодателство. Ще се постигне предотвратяване и ограничаване на 
замърсяването на въздуха, водите и почвите и ограничаване на риска за човешкото 
здраве и околната среда. 
 
    Излезлите от употреба моторни превозни средства се класифицират като опасен 
отпадък – код 16 01 04 * съгласно Наредба № 2 / 2014 год. за класификация на 
отпадъците и създават потенциален риск от реална опасност за замърсяване на 
компонентите на околната среда. 
                   Основната цел на инвестиционното предложение е: 
- Третиране на отпадъците от ИУМПС, чрез създаване на екологосъобразна система за 
тяхното управление; 
- Постигане на високи нива за повторната употреба и рециклиране, повторна употреба 
и оползотворяване на ИУМПС, както и за ограничаване на обезвреждането им; 
- Извършване на операции по отделяне и съхраняване на отделените компоненти от 
ИУМПС по начин, осигуряващ пригодността им за последваща повторна употреба и 
оползотворяване , както и рециклиране; 
- Намаляване и ограничаване вредното въздействие на излезлите от употребамоторни 
превозни средства върху човешкото здраве и околната среда. 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 
в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и 
кумулиране с други предложения. 
  
    Реализацията на инвестиционното предложение не влиза в противоречие, 
недопустимост и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, 
обекти и дейности. Съгласно действащите устройствени планове в община Варна, не 
противоречат на предлаганото инвестиционно предложение и дейностите, които ще се 



извършват в имота. Съгласно приложеното към уведомлението удостоверение издадено 
от кмета на район Вл. Варненчик с рег. № АУ050154ВЛ–001ВЛ/ 08.06.2017 г., ПИ № 
1035.4023.106 по КККР  на  гр. Варна, м-ст Боклук тарла, район  Вл. Варненчик с обща 
площ на имота от 4002 кв.м,съгласно ОУП на община Варна одобрен със Заповед № 
РД-02-14-2200/ 03.09.2012 г. попада в Устройствена зона за производство в малки и 
средни предприятия /Пмс/ с предназначение за производствено-складови и обществено-
обслужващи дейности. 
    Инвестиционното предложение ще влезе в непосредствена връзка с други утвърдени 
подробни устройствени планове за площадки за събиране и търговска дейност с 
отпадъци от черни и цветни метали, тъй като образуваните от разкомплектоването на 
ИУМПС ще се предават на такива пунктове. За развитие на инвестицията се разчита на 
връзки с други автосервизи, автоработилници и вулканизатори за продажба на 
авточасти втора употраба, което е  основната задача на инициативата.Обектът не е 
свързан с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. 
 
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.  

За инвеститора не съществуват други алтернативни решения относно избора на площ 
поради следните причини :  

-Предвиденият терен е подходящ за избор за реализиране на инвестиционнто предложение. 

-Теренът попада в зона “Пмс” съгласно одобреният ОУП, и е в пряка връзка с дейността 
предвиждана при реализиране на инвестиционното намерение.  

- Сградите са  захранени с нужните енергийни мощности за извършване на дейността. 
- по-малко капиталовложения; 
- не се налага прокарване на нова пътна инфраструктура; 
- по – добри възможности за връзка с други обекти, имащи отношение към 
дейността по разкомплектоване на ИУМПС; 
- по-добро разположение от гледна точка на здравна защита; 
Площадката не е в непосредствена близост до защитени територии, не попада в 
санитарно-охранителна зона на водоизточник. 
 
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 
дейности по времена строителството.     
 
     Местоположението на обекта се намира в зона “ПМС”, отредена за промишлена 
дейност с трайно предназначение – урбанизирана територия в поземлен имот с 
идентификатор ПИ № 1035.4023.106 находящ се в гр. Варна, м-ст Боклук тарла, ж.к. 
Вл. Варненчик с обща площ на имота от 4002 кв.м. Имотът, на чиято площ се 
предвижда да се реализира инвестиционното предложение е отдаден на Дил Ауто ООД 
посредством договор за наем. Имотът граничи с  път и няма необходимост от 
изграждане на нова пътна инфраструктура. В границите на имота се намират сгради-
складови обекти.  Площадката е с непропусклива асфалтова настилка, отводнителни 
шахти, каломаслоуловител и с осигурени противопожарни мерки.Достъпът на имота ще 
се осъществява от съществуващ граничещ с имота път и не се налага изграждане на 
нова  или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотът е водоснабден и 
електрифициран. До момента в имота са съхранявани автомобили, внесени от други 
държави с цел продажбата им на българския пазар. Решение на фирмата е да извършва 
дейности по разкомплектоване на ИУМПС и разглобяване на автомобилни компоненти 



с цел продажбата им. Отредената площ на имота за осъществяване на инвестиционното 
намерение е 2000 кв.м. от общо 4002  кв.м. Площадката на която ще се извършват 
дейностите с отпадъци е оградена. Дружеството разполага с офис, склад и навеси. 
Предвижда се територията на площадката за дейности с отпадъци да бъде бетонирана.  

Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 
Дъстъпът до площадката е осигурен чрез съществуващата пътна инфраструктура.   

На територията на площадката, възложителят не предвижда ново строителство. 
      Площадката е с изградена техническа инфраструктура – присъединена е към 
електропреносната, водопроводната и канализационна мрежа. 
6. Описание на основните процеси (по проспектниданни), капацитет, 
включително на дейностите и съоръженията,в които се очаква да са налични 
опасни вещества от    приложение № 3 към ЗООС.   
 

Предвижда се дейностите с отпадъци да се извършват на площ 2000 кв., с 
капацитет 3000 т. ИУМПС на година и 2000 т. компоненти на година, като 
количествата опасни отпадъци няма да надвишават 50 т. в определен момент. В обекта 
ще се извършва съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС и продажба на части 
втора употреба. 
В обекта е изграден каломаслоуловител и е положена трайна настилка. Площадката ще 
бъде оборудвана с необходимите съдове и места за съхраняване на отпадъци и на 
автомобилни компоненти, годни за повторна употреба. 

Предвижда се обособяване на следните места: 
 приемане; 
 съхраняване на ИУМПС; 
 разкомплектоване на ИУМПС; 
 за съхраняване на автомобилни компоненти, годни за повторна употреба. 

       Дейностите, които ще се извършват на площадката съгласно Закона за управление 
на отпадъците: 

 Съхраняване на ИУМПС; 
 Разкомплектоване на ИУМПС; 
 Предварително съхраняване на генерираните в резултат от дейността 

отпадъци. 
 Предвижда се излезлите от употреба МПС да бъдат събирани, разкомплектовани и 
сортирани по видове и предавани за по -нататъшно третиране. На територията на 
площадката ще се извършва разкомплектоването на ИУМПС при спазване на 
нормативните изисквания. Ще се извършва отделянето на опасните материали и 
компоненти от ИУМПС с цел да се предотврати смесването на опасни и неопасни 
отпадъци. Ще се отделят материалите и компонентите подлежащи на 
рециклиране/оползотворяване или повторна употреба. При неподлежащите на 
рециклиране/оползотворяване или повторно използване отпадъци ще се извършва 
подготовка за транспортирането им, включваща тяхното събиране и съхраняване по 
видове съгласно ЗУО. До границата  на имота се намират сгради-складови обекти,  като 
някой от тях се използват за продажба на автомобили, съхранение на ИУМПС и 
разкомплектоване, преди същите да бъдат предадени на лицензирана фирма.  
Площадката е с непропусклива асфалтова настилка, отводнителни шахти, 
каломаслоуловител и с осигурени противопожарни мерки. Достъпът на имота ще се 
осъществява от съществуващ граничещ с имота път и не се налага изграждане на нова  
или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.  Предвиждан капацитет: 50 – 
60 броя автомобили годишно. В обекта ще работят до  5 души. Ще се работи на 5-
дневна работна седмица и 8-часов работен ден. ИУМПС ще се разтоварват и 



разкомплектоват само в работната зона – в закрито хале. Разкомплектоването ще се  
извършва с ръчни  инструменти,  като се отделят всички годни за употреба части и 
детайли, което е една от основните цели на дейността на дружеството. Частите ще се 
складират и съхраняват в закрито помещение.  
 Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС: 
  а) отделяне на оловните акумулатори и резервоари за втечнени газове; 
  б) отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. ч. 
въздушни възглавници); 
  в) отстраняване, разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла от 
предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, 
антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други 
течности, съдържащи се в излезлите от употреба МПС, освен ако са необходими за 
повторната употреба на съответните части; 
Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането 
им: 
  а) отделяне на катализаторите и маслените филтри; 
  б) отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий; 
  в) отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, 
резервоари за течности и т.н.); 
  г) отделяне на стъклата. 
  Операциите по съхраняване се извършват по начин, предотвратяващ увреждане на 
резервоарите, съдържащи течности, или на компонентите, подлежащи на 
оползотворяване и използване като резервни части. 
   Съхраняване на отпадъците ще се извършва на площадка с трайна настилка, снабдена 
със закрити и покрити помещения за опасните отпадъци. 
   Дейностите в обекта ще се извършват в следния обем и последователност: 
   Чрез специализиран превоз на обекта ще се доставят излезли от употреба МПС. 
Същите се разтоварват на обособена зона за съхранение, която е с трайна, 
непропусклива настилка. Разкомплектоването ще се извършва с ръчни инструменти. 
Рязане на метал няма да се извършва. Ако такова се наложи, то ще става само при 
необходимост с газова горелка, без използването на ъглошлаф и други шумни режещи 
инструменти. При разкомплектоването на МПС ще се отделят всички годни за 
повторна  употреба части и детайли, което е една от основните цели на дейността. Тези 
части ще се  складират в закрито складово помещение. Образуващите се при 
разкомплектоването опасни отпадъци ще се съхраняват в закрити и покрити помещение 
за отпадъци с обособени зони за отработените и отпадъчни масла, акумулаторните 
батерии, ЕЕО, течности, абсорбенти и др. Всички течности, отпадъчни и отработени 
масла ще се съхраняват в затворени съдове, направени от материали, които не 
взаимодействат с отпадъците. Това ще предотврати отделянето на летливи вещества от 
съхраняваните течни отпадъци. При разкомлектоването на ИУМПС в крайния етап 
остават купета, калници и врати, които подлежат на рециклиране/оползотворяване. 
Тези отпадъци са неопасни. Ще се съхраняват на открито, върху трайна настилка в 
обособена зона на площадката. Без да се извършва пресоване, рязане или шредиране, 
тези отпадъци ще се предават на лица, имащиправо за следващо третиране по реда на 
Закона за управление на отпадъците. Шумовото натоварване в околната среда от 
дейността на площадката се очаква да е в рамките на допустимите стойности. Зоната, в 
която се предвижда осъществяването на инвестиционното намерение е допустима за 
извършване на производствени и складови дейности. Допустимите нива на шума са 70 
dB. Самото разкомплектоване е ръчно, не се използват преси, ъглошлаф и други шумни 
машини и съоръжения, което се характеризира с нива на шума, близки до тези при 



автосервизна дейност, от порядъка на мах. До  50 dB. Шумоизолационните качества на 
материалите, които ще се използват за изграждане на работното хале, предотвратяват 
разпространяването на шума в съседни зони и имоти. 
   Дейността на обекта – разкомплектоване на ИУМПС и автосервиз няма да е свързана 
с употреба на вода за технологични нужди, поради което не се формират 
производствени отпадъчни води. В този смисъл не се очаква риск от замърсяване на 
подпочвени и повърхностни води като резултат от дейността на обекта. Площадката  се 
снабдява с питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Варна. Няма изградена 
канализациоона система. Отпадните води от персонала ще се отвеждат във водоплътна 
изгребна яма. Производствени отпадъчни води не се образуват. Не се придвижда 
заустване във водоприемник. Няма да се формират промишлени отпадъчни води. Не се 
налага строителство, реконструкция или разширение на пътната мрежа. За достъп до 
имота ще се използват съществуващ път и отбивка от първокласен път. За 
електроснабдяване на площадката ще се изгради кабелно отклонение до съществуваща  
електропреносна мрежа на територията на общината. 
Изпълнението на инвестиционното предложение не е свързано с добив на строителни 
материали. 
 
7.   Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.      
  
Съществуващата пътна инфраструктура не подлежи на промяна на този етап. 
Площадката не е  разположена в жилищна зона. Няма да настъпи промяна на 
съществуващата пътна инфраструктура. За обслужването на обекта ще се използва 
съществуваща пътна връзка. Приложена е скица на площадката с разположението на 
съседни имоти. 
 
 
8.   Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и 
фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.   
 
Необходимо е дейността да допринася за постигане на следните цели: 
 -Намалямане или ограничаване образуването на отпадъци, както и степента на тяхната 
опасност; 
 -Рециклиране, регенериране или други форми на оползотворяване; 
 -Екологосъобразно обезвреждане. 
    Не се предвижда закриване на обекта и прекратяване на дейността, като очакванията 
са за увеличаване ефективна експлоатация на центъра за разкомплектоване.  
Въпреки това, като задължителни мерки за превенция ще се предвидят съответни 
действия и финансови средстава, свързани с безопасното ликвидиране на функциите на 
обекта и възстановяването на терена. Това включва мерки по: 
1) Освобождаване на площадката от складираните за съхранение отпадъци; 
2) Предаването на отпадъците за следващо третиране на лица, имащи право да 
извършват съответните дейности, съгласно изискванията на ЗУО; 
3) Почистване на съоръженията за пречистване на отпадъчни води; 
4) Отстраняване на машини и съоръжения, имащи пряка връзка с разкомплектоването 
на МПС и подготовка на терена за възможно ново използване. 
След преустановяване на експлоатацията на настоящето инвестиционно предложение 
територията е възможно да бъде използвана за други дейности по предназначение на 
имота или рекултивирана. 
 



9. Предлагани методи за строителство.   
 
    На този етап не се предвижда строителство, тъй като дейностите по 
разкомплектоването ще се извършват в съществуващо метално хале. 
 
10. Природни ресурси, предвидени за използване повреме на строителството и 
експлоатацията.     
     Обектът е включен към обществена водопроводна и електропреносна системи на 
населеното място. Не се предвижда използване на природни ресурси по време на 
реализацията на инвестиционното предложение и по време на експлоатацията на 
обекта. Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди от 
повърхностни води, и/или подземни води.  
     Отпадъците, които ще се генерират на площадката от разкомплектоването на 
излезлитеот употреба автомобили, ще се предават за оползотворяване и обезвреждане 
на лица,  притежаващи разрешителни за този вид дейност. Битовите отпадъци в процес 
наексплоатация на обекта се предвижда да се съхраняват и извозват от съответната 
фирма-изпълнител до депо в землището на с гр. Добрич.  
По време на експлоатацията: 
Площадката ще е елекрифицирана. Ще се използва ел.енергия в размел до 5 kw. Вода 
за питейни нужди ще се осигурява от водопроводната система на общината. За 
обслужващия персонал използваните количества ще са около 0,35 куб.м/ денонощие. 
Няма необходимост и няма да се ползват води за производствени нужди. За отопление 
през зимния сезон ще се използва ел.енергия. Не се налага изграждане на газопроводи и 
отоплителти инсталации. 

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на 
третиране.   
 
16 01 03- Излезли от употреба гуми.  
16 01 06- Излезли от употреба МПС, които не съдържат течности или други опасни 
компоненти 
13 01 13- Други хидравлични масла.  
13 02 08- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 
15 02 02- Аброрбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни 
облекла,замърсени с опасни вещества 
16 01 07- Маслени филтри  
16 01 10- Експлозивникомпоненти(предпазнивъздушнивъзглавници). 
16 01 11- Спирачни накладки, съдържащи азбест 
16 01 12- Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 
16 01 13- Спирачни течности  
16 01 14- Антифризни течности  
16 01 16- Резервоари за втечнени газове  
16 01 17- Черни метали  
16 01 18- Цветни метали  
16 01 19- Пластмаси  
16 01 20- Стъкло  
16 01 21- Опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 
11,16 01 13 и 16 01 14 
16 01 22- Компоненти, неупоменати другаде  
16 06 01- Оловни акумулаторни батерии  



И други...........  
Отпадъците ще се съхраняват, съобразно свойства им. Предвижда се материалите, от 
които са направени съдовете за съхранение да не влизат в заимодействие с отпадъците 
поставени в тях. Част от площадката ще е покрита с трайна настилка от материал, 
предпазващ почвата от замърсяване. 
      
12. Информация за разгледани мерки за намаляванена отрицателните въздействия 
върху околната среда  
 
     При разкомплектоването на МПС ще се отделят всички годни за повторна употреба 
части и детайли, което е една от основните цели на дейността. Тези части ще се 
складират в закрито складово помещение.Образуващите се при разкомплектоването 
опасни отпадъци ще се съхраняват в закрито помещение за отпадъци или в обособени 
зони за отработените и отпадъчни масла, акумулаторните батерии, течности и 
др.Всички течности, отпадъчни и отработени масла ще се съхраняват в затворени 
съдове, направени от материали, които не взаимодействат с отпадъците. Това ще 
предотврати отделянето на летливи вещества от съхраняваните течни отпадъци. Ще се 
осигури пречистване на площадковите води, за които се допуска, че е възможно  
наличие на нефтопродукти.    
Основните мерки за предотвратяване или ограничаване на отрицателните въздействия 
върху околната среда  
- Недопускане на нерегламентирани дейности с ИУМПС и отпадъци от тяхното 
разкомплектоване; 
- Екологосъобразно третиране на ИУМПС и техните компоненти с оглед възможността 
им за възстановяване, рециклиране и повторна употреба; 
- Екологосъобразно отделяне и събиране на всички течности, отработени и отпадъчни 
масла от ИУМПС; 
- Навременно извозване на отпадъците; 
- Сключване на договори и предаване на отпадъците за следващо третиране на лица, 
притежаващи разрешение за оползотворяване на отпадъците от дейността. С 
реализирането на инвестиционното предложение не се очакват значителни въздействия 
върху околната среда или отделни нейни компоненти. Въпреки това, с цел 
минимизиране на въздействието, са предвидени следните мерки : 
- оросяване на площадката – в зависимост от атмосферните условия – ще доведе до 
намаляване на праховите емисии от територията на инвестиционното предложение; 
- позициониране на площадката за третиране на отпадъците с цел елиминиране на 
фактора шум като въздействие върху съседните използваеми имоти;  
При спазване на определениете/ заложени  мерки,   извършването на дейностите по 
събиране, съхранение и предаване за последващо оползотворяване ще се достиганат 
националните целите по опазване на околната среда и спазване на нормите в 
екологичното законодателство. Ще се постигне предотвратяване и ограничаване на 
замърсяването на въздуха, водите и почвите, и ограничаване на риска за човешкото 
здраве и околната среда. 
Приоритет на дружеството е постигане и прилагане на екологосъобразното управление 
на отпадъците, за което са предвидени следните мерки: 

- подобряване на организацията по събиране и съхраняване на отпадъците; 
- екологосъобразното третиране и безопасно съхранение на генерираните 

опасни отпадъци; 



- използване на най-добрите налични техники, в зависимост от вида на 
отпадъците и конкретните обстоятелства, намаляващи отрицателното 
въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве; 

- използване на възможностите за увеличаване на количеството отпадъци 
за оползотворяване и рециклиране; 

Съгласно представения в РИОСВ-Варна доклад за извършена класификация по чл. 103, 
ал. 1 от ЗООС изготвен във формат по Приложение № 1 предвиденото за реализация 
ИП  на посочената   площадка не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.  
 
 
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, 
жилищно строителство, третиране на отпадъчните води). 
 

Няма други дейности, които да са свързани с инвестиционното предложение. Не 
се предвижда изграждане на нови пътища, прекарване на нов електропровод и ВиК 
мрежа. 
Площадките ще използват съществуващата инфраструктура. Предвидено е  локално 
пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител. Не се налага и не е предвидено 
заустване във воден обект. Отпадъците, които се образуват от пречистване на 
отпадъчните води от обекта ще бъдат класифицирани, съгласно наредбата за 
класификация на отпадъците. Ще се води отчетност на образуваните количества 
отпадъци от тази дейност, като отпадъците ще се предават на лица, имащи право за 
извършване на съответните дейности, съгласно изискванията на ЗУО. 
 
 
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 
предложение.  
       

За осъществяване на инвестиционното предложение е необходимо разрешение 
за дейности с отпадъци, издадено по реда на чл.67 от Закона за управление на 
отпадъците. 
  
15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.     
 
     Инвеститотът счита,че реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе 
до замърсяване на компонентите на околната среда. При експлоатацията на 
инвестиционното предложение в границите на нормалния работен режим отсъстват 
условия за замърсяване на околната среда или дискомфорт за хората, животинските и 
растителните видове. Освен това характерът на инвестицията не предполага  
използването на значителни количества вредни вещества, химикали или други 
суровини и материали, както и генериране на количества отпадъци и вредни емисии, 
които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда и 
човека. 

     Генерираният на територията на инвестиционното предложение шум се 
очаква да бъде с ниско ниво и честота на въздействие и няма да оказва влияние извън 
своето местоположение. Дейностите при експлоатацията не са носители на неприятни 
миризми и по същността си не се различават от подобните, използвани при 
строителство и нормална ежедневна дейност в урбанизираните територии. 
Експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага образуването на 



значителни количества отпадъци, събирането и съхраняването, на които да създаде 
дискомфорт. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква 
генериране на емисии и отпадъци, които могат да окажат значително отрицателно 
въздействие върху околната среда и човешкото здраве. 

В резултат на осъществяване на дейността не се очаква повишаване на фоновите 
емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, замърсяване на подземните и 
повърхностните води, наднормено замърсяване с шум и негативно въздействие върху 
живота и здравето на хората.  

Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в районите 
няма да бъдат засегнати. 

При извършването на дейностите по събиране, съхраняване, и последващо 
предаване за оползотворяване ще се постигне предотвратяване и ограничаване на 
замърсяването на околната среда. Приоритет на дружеството е постигане и прилагане 
на екологосъобразното управление на отпадъците. 

Атмосферните води паднали на територията на площадките се отвеждат от 
шахти в кало-маслоуловител, съхраняват се и се предават на фирма за последваща 
обработка. 
 
 
 
16. Риск от аварии и инциденти.  
 
   При извършване на предвидената дейност по разкомплектоване на ИУМПС и 
автосервизна дейност съществува риск от инциденти в рамките на нормалния риск, 
както при всяка друга дейност.  
      Упражняваните дейности не отделят вредности и изпарения в работната среда, 
опасни за човешкото здраве. 
      По отношение на трудовия риск, опасности съществуват, поради което е 
необходимо стриктно спазане на технологичната дисциплина, правилата по охрана на 
труда, издадените заповеди и разпореждания на ръководството на фирмата.     
Задължително е носенето на работно облекло, съобразено с атмосферните, 
технологични и защитни нужди, като и лични предпазни средства. 
      В разглеждания обект ще са осигурени необходимите санитарно-битови условия за 
пребиваване на персонала, за почивка, за дежурства и лична хигиена. 
Изпълнението на мерките за предотвратяване на възможни опасности за работещите на 
площадката ще гарантира създаването на работна площадка с безопасни и 
здравословни условия за труд. 
 
III. Местоположение на инвестиционното предложение  
     
1. 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. 
Местоположението на обекта се намира в зона “ПМС”, отредена за промишлена 
дейност с трайно предназначение – урбанизирана територия в поземлен имот с 
идентификатор ПИ № 1035.4023.106 находящ се в гр. Варна, м-ст Боклук тарла, ж.к. 
Вл. Варненчик с обща площ на имота от 4002 кв.м. Имотът, на чиято площ се 



предвижда да се реализира инвестиционното предложение е отдаден на Дил Ауто ООД 
посредством договор за наем. Имотът граничи с  път и няма необходимост от 
изграждане на нова пътна инфраструктура. В границите на имота се намират сгради-
складови обекти.  Площадката е с непропусклива асфалтова настилка, отводнителни 
шахти, каломаслоуловител и с осигурени противопожарни мерки.Достъпът на имота ще 
се осъществява от съществуващ граничещ с имота път и не се налага изграждане на 
нова  или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотът е водоснабден и 
електрифициран. До момента в имота са съхранявани автомобили, внесени от други 
държави с цел продажбата им на българския пазар. Решение на фирмата е да извършва 
дейности по разкомплектоване на ИУМПС и разглобяване на автомобилни компоненти 
с цел продажбата им. Отредената площ на имота за осъществяване на инвестиционното 
намерение е 2000 кв.м. от общо 4002  кв.м. Площадката на която ще се извършват 
дейностите с отпадъци е оградена. Дружеството разполага с офис, склад и навеси. 
Предвижда се територията на площадката за дейности с отпадъци да бъде бетонирана. 
Площадката не се намира в непосредствена близост до защитени територии, не попада 
в санитарно-охранителна зона на водоизточник. Не се очаква трансгранично 
въздействие, вследствие на инвестиционното предложение. Местоположението на 
обекта е много благоприятно за реализиране на разглежданата дейност – в зона „Пмс“. 

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката 
или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани 
ползватели на земи.  
 
   Същесвуващите ползватели на имоти в района в съседство на обекта са уведомени, 
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
ОВОС. Няма проявен обществен интерес към инвестиционното предложение. Няма 
жалби и несъгласие с реализиране на инициативата на посочаната от инвеститора 
площадка. Засегнатото население е уведомено на основание чл. 4 (2) от Наредба за 
условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционното предложение. Писмено 
са  уведомени кмета на община гр.Варна  и кмета на район Вл. Варненчик на чиято 
територия ще се реализира инвестиционното намерение. Засегнатото население е 
уведомено чрез съобщение и обява.  Към момента на представяне на документацията в 
РИОСВ- Варна не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища 
срещу реализацията на ИП. 
     Осигурен е обществен достъп до настоящата информация, съгласно чл. 6, ал. 9 от 
Наредбата за ОВОС чрез съобщение на информационното табло на община гр. Варна и 
кмета на район Вл. Варненчик и обява на възложителя, поставена на публични обекти 
района на ИП по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда заизвършване на 
оценка на  въздействието върху околната среда. 
     Предлаганите дейности не противоречат на устройствена зона и са напълно 
допустими при спазване на изискванията на специализираните закони. С реализацията 
и експлоатацията на ИП, качеството и регенеративната способност на природните 
ресурси няма да бъдат променени. 
     
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.  
 
   Обособеният УПИ е разположен на територия, допустима да се извършват дейности, 
свързани с производство, търговски и складови дейности, което прави допустимо 



изграждането на площадка за складиране, разкомплектоване и съхраняване на излезли 
от употреба МПС, съгласно чл.38, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. С 
новото инвестиционно предложение се цели разгръщане на търговската инициатива на 
база максимално използване на терените, изхождайки от благоприятното им 
разположение спрямо пътната мрежа и устройствените му характеристики. 
 
4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени 
зони, санитарно-охранителни зониоколо водоизточниците и съоръженията за 
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални 
води,използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нуждии др.; 
Национална екологична мрежа.  
  
    В близост до площадката на инвестиционното предложение няма чувствителни 
територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно- 
охранителни зони и други видове зони. Инвестиционното предложение няма да окаже 
пряко или непряко въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.    
 
4а.  Качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 
 
С реализация на инвестиционното предложение за извършване на дейности по 
разкомплектоване на ИУМПС, качеството и регенеративната способност на природните 
ресурси в района няма да бъдат променени. 
      
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. 
 
    За възложителя не съществува друг алтернативен терен за реализиране на 
инвестиционното предложение. Възможностите и вариантите за инвеститора, в 
съответствие с нормативните изисквания се свеждат до избор на настоящия вариант 
или избор на “нулева “алтернатива.  Изборът на местоположението на предвиденото за 
изграждане ИП е свързано с разположението на имота в подходяща зона.  
За инвеститора не съществуват други алтернативни решения относно избора на площ 
поради следните причини :  
Предвиденият имот е подходящ за избор за реализиране на инвестиционнто 
предложение. Избраната площадка се намира в имот с местонахождение: в зона 
“ПМС”, отредена за промишлена дейност с трайно предназначение – урбанизирана 
територия в поземлен имот с идентификатор ПИ № 1035.4023.106 находящ се в гр. 
Варна, м-ст Боклук тарла, ж.к. Вл. Варненчик с обща площ на имота от 4002 кв.м. 
 
IV.   Характеристики на потенциалното въздействие 
1.   Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните 
активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, 
ландшафта,природните обекти, минералното разнообразие, 
биологичноторазнообразие и неговите елементи и защитените територии на 
единични и групови недвижими културни ценности, както иочакваното 
въздействие от естествени и антропогенни веществаи процеси, различните 
видове отпадъци и технитеместонахождения, рисковите енергийни източници - 
шумове,вибрации, радиации, както и някои генетично модифицираниорганизми.   
 
    Инвестиционното предложение не засяга чувствителни зони. То попада в близост до 
републиканската пътна мрежа –в близост до първокласен път. Няма вероятност да 



съществуват местообитания на видове – предмет на опазване на защитени зони. 
Имотите, включени в разглежданата площадка не попадат в границите на защитени 
зони. Отдалечеността на територията на инвестиционното предложение и неговия 
характер не предполагат проява на каквото й да били въздействие върху защитените 
зони, техни ключови елементи, популации на видове, местообитания на видове и 
местообитания.  
    В района на инвестиционното предложение няма защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии и културно-исторически паметници. В района на 
инвестиционното предложение няма санитарно-охранителни, вододайни и други 
чувствителни или защитени зони. 
- Културни и исторически паметници: 

На теренриите не са открити исторически и културни паметници. В близост 
няма информация за наличието на такива.   
   При спазване на нормативните изисквания на действащото законодателство, от 
реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху хората, 
здравето им, флората и фауната в района, която е урбанизирана територия, почвите, 
земеползването, качеството на атмосферния въздух и водите, климата ( в т.ч 
микроклимата) и ландшафта. Инвестиционното предложение няма да окаже 
въздействие върху природните обекти и защитените територии, на исторически и 
културни паметници. 
26 
-Въздействие върху компонентите на околната среда и хората:      Имотът е разположен 
на терен, за който до момента няма регистрирани и не се наблюдават неблагоприятни 
процеси и явления. На инвеститора му е извесно за по –рано съществуващи водоеми, но  
няма информация за санитарно охранителна зона. Не се очаква реализацията на плана 
да има негативно влияние върху здравено на хората, на тези които ще го обитават.  
Според данните за застроителните решения може да се предположи, че при 
реализиране на проекта населението от най-близките обекти, подлежащи на здравна 
защита няма да бъде засегнато при нормална експлоатация. Потенциално засегнати ще 
се окажат работниците при извършване на действията свързани с инвестиционното 
намерение. С цел опазване на техния живот и намаляване на рисковете за тяхното 
здраве ще се изготви план за безопасност и здраве. Няма основание да се очакват 
неблагоприятни здравни ефекти за временно или постоянно пребиваващи в района на 
площадката лица. 

-Предвижда се временно генериране на шум и вибрации на площадката  и 
отрицарелното въздействие ще бъде незначително.  Този имот беше избран тъй като 
мястото е подходящо за Инестиционното предложение.  

-Водоснабдяване ще се осъществява от общинска водопреносна мрежа. Битово-
фекалните води се отвеждат в съществуващата канализационна мрежа.  

-Не се предполага отрицателно въздействие върху почвите в района на 
инвестиционното предложение.  
Степен на въздействие – непряко, локално /в границите на имота/, постоянно; 
еднократно, равномерно, без акумулиращ ефект, необратимо. 
 



-Характерът на инвестиционното предложение не предполага въздействие върху 
геоложката основа, минералното разнообразие, земните недра. Ето защо не може да 
бъде оценено въздействието върху тези природни компоненти. 
 
-Настоящето инвестиционно предложение няма да оказва влияние върху 
биоразнообразието в района, както и върху отделни негови елементи. На територията 
на обекта не се локализират елементи на естественно биоразнообразие. 
Инвестиционното предложение няма да оказва влияние върху биоразнообразието в 
съседните имоти. Степен на въздействие – непряко, непостоянно, незначително, с 
малка интензивност, без акумулиращ ефект, обратимо. 
 
-Описаните  отпадъци, както и начините на тяхното третиране не предполагат 
отрицателни наднормени въздействия върху въздуха, водите и почвите, биологичното 
разнообразие, хората и тяхното здраве. 
 
-Шумовото натоварване в околната среда от дейността на площадката се очаква да е в 
рамките на допустимите стойности. Степен на въздействие - ниско; обхват – локален /в 
границите на имота/, върху територията на площадката, честота – периодично, 
краткотрайно, без акумулиращ ефект, обратимо. 
  
-На територията на инвестиционното предложение досега не са установявани защитени 
растителни и животински видове, местообитания на видове и природни местообитания 
по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и не се очаква локализирането на 
такива. В този смисъл не се очаква инвестиционното предложение да има въздействие 
върху тях.  
 
-При нормална експлоатация на бъдещето инвестиционно предложение практически 
отсъстват наднормени емисии във въздуха, водите и почвите, които да окажат 
отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. Имотът е с площ и зонално 
разположение, което дава възможност за съвместяване на вече реализирана дейност и 
предлаганата в инвестиционното предложение нова дейност. 
Не съществуват рискове за обслужващия персонал и клиентите от здравно-хигиенен 
характер. Доколкото съществуват рискове, те са предмет на здравословните и 
безопасни условия на труд и се проявяват при неспазване на правилата за безопасност 
от страна на персонала. Относно рисковете за персонала и клиентите се предвижда 
изготвяне на инструкция за безопасност, евакуационен и авариен план, които ще бъдат 
поставени на видно място в рамките на обекта. 
 
 
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,включително 
на разположените в близост до обекта наинвестиционното предложение. 
    
  Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в защитени зони от 
Националната екологична мрежа/ НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното 
разнообразие и в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии.Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 
2000”.  

Не се очаква такова въздействие.  



В границите на имота, няма елементи от Националната екологична мрежа - защитени 
зони, защитени територии. 

На територията на обекта няма чувствителни и влажни зони. 
Имотът не попада на територията на:  
- национален парк или природен резерват или други защитени територии,  
- археологически, архитектурни и други резервати и обекти, обявени за недвижими 

паметници на културата 
- райони с неблагоприятни инженерно-геоложки условия (свлачища, срутища и др.),  

райони с открит карст; 
На терена не са извършвани  дейности, които да създават потенциална опасност от 

слягане и пропадане. 
Най-близко разположената 33 е  "Варненско-Белославско езеро" с код BG0000191, за 

опазване на дивите птици. 
Защитена зона "Варненско-Белославско езеро" с код BG0000191 е създадена с 

цел опазване и поддържане на местообитанията на застрашени и мигриращи видове 
птици, по време на гнездене, миграция и зимуване за постигане на техния 
благоприятен природозащитен статус, съгласно чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за 
биологическото разнообразие. Като приоритетни се определят осигуряване на 
безопасни въздушни коридори и места за пренощуване за безпрепятствено 
предвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и жерави по време на 
ежегодните им есенни и пролетни прелети, за постигане на техния благоприятен 
природозащитен статус, наред с опазването и поддържането на биологичното 
разнообразие в района, като предпоставка за стабилността на екосистемите, 
осигуряващи благоприятния природо защитен статус и жизненоспособността на 
полулациите на видовете- обект на опазване. 

В защитената зона BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” обект на защита се 
явяват 59 вида птици, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното 
разнообразие (Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС) и 53 вида редовно срещащи се 
мигриращи видове птици, които не са включени в Приложение 2 на ЗБР. 

Гнездящите птици, предмет на опазване в защитената зона, като земеродно 
рибарче, средна пъструшка, малък воден бик, няма да бъдат лишени от подходящи 
места, включително и за отглеждане на малките си, тъй като няма да се засегнат 
териториите им. 

Не се очакват преки и косвени въздействия върху зоната и нейните ключови 
елементи, както и върху структурата, функцията и целостта. 

Отчитайки местоположението и характера на ИП, достатъчната отдалеченост от 
защитената зона, съществуващото състояние на имота  като в имота няма налична 
дървесна растителност, нито каквато и да е зеленина), при реализацията му няма 
вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона „Варненско-
Белославско езеро” с код BG0000191. Не се очаква кумулативен ефект при 
изпълнението на ИП. Не се очаква реализацията на ИП да засегне пряко типове 
природни местообитания и местообитания на видове, предмет на защитените зони. 

ИП не се очаква да окаже косвено влияние върху видове, предмет на опазване в 
зоните, както по отношение на евентуални проценнтни загуби, така и по отношение на 
фрагменцията. 

Не се очаква генериране на емисии и отпадъци от имот в гр.Варна, във вид и 
количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху 
местообитанията на дивите птици и територии, в които по време на размножаване, 



линеене, зимуване или миграция се струпват значителни количества птици, предмет на 
опазване в ЗЗ  „Варненско-Белославско езеро” с код BG 0000191. 

 
3.   Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,кумулативно, краткотрайно, 
средно- и дълготрайно, постоянно ивременно, положително и отрицателно). 
   
  От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху 
хората, здравето им, флората и фауната, почвите, земеползване, материалните активи, 
хидрологията и качеството наводите, качеството на въздуха, климата, шума и 
вибрациите,ландшафта,историческите и културни паметници и взаимовръзката между 
тях.. 
При експлоатацията на обекта, предмет на инвестиционното предложение за 
извършване на дейности с отпадъци и при спазване на изискванията за дейности с 
опасни и неопасни отпадъци, не се очаква наличие на замърсявания и отрицателно 
въздействие върху компонентите на околната среда. 
Възможното въздействие върху ОС е пряко и краткотрайно, обхватът е локализиран 
в огражденията на площадката. Вероятността на появата е еднократна, ограничена във 
времето и кумулативен ефект не се очаква. Трансграничен характер на въздействието 
няма. 
При реализацията, предвидената дейност ще окаже пряко положително въздействие по 
отношение на фактора отпадъци. Ще се създаде възможност за правилно събиране и 
третиране на опасни отпадъци, каквито се явяват ИУМПС и компоненти от тях. 
Може да се очаква пряко краткотрайно въздействие по отношение на фактора шум. 
Шумовото натоварване в околната среда от предвидените дейности се характеризира с 
нива на шума около 50 dB. Не се очаква кумулативен ефект, както и транграничен 
мащаб на въздействие. 
 
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население;населени места 
(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).      
      Обхватът на евентуални въздействия ще е с локален характер в границите на 
инвестиционната площадка и непосредствено до нея.        

5. Вероятност на поява на въздействието.  
 С реализацията на инвестиционното предложение и при спазване на изискванията на  
екологичното законодателство не се очаква поява на отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда, качествата на селищната среда и здравето на хората. 
 
6.   Продължителност, честота и обратимост на въздействието.  
Не се предвижда.    
 
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 
свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните 
отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.      

В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват значителни 
отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората. 

 Мерките за намаляване на евентуални отрицателни въздействия включват 
следните основни мероприятия: 



8.   Трансграничен характер на въздействията. 

Въздействията върху околната среда от реализацията на инвестиционното предложение  
нямат трансграничен характер. 

 

 

 

                                                                                Възложител:............................... 

                                                                                                     / Даниел Добрев / 

                                                                                              Управител Дил Ауто ООД 

 

                                                                                                                     
 


