
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС 

I. Информация за контакт е въ-июжителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище

2. Пълен пощенски адрес;

3. Телефон, факс и ел. ноща (e-mail);

4. Лице за контакти; Светослав Стоянов

П. Резюме на ннвесгиционного предложение.

1. Характеристики на инвестиционното нрелложение:
а) размер, засегната площ. парамефи, мащабност, обем, производителност, обхват, 
оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост.

Разширение на инвестиционно предложение с включване на нови дейности на 
съществуваща площадка за дейности с отпадъци в i-p. Варна, район “Владислав 
Варненчик”, ПИ № 10135.73.542.
За извършваните към момента дейности с отпадъци е издадено разрешение № ОЗ-ДО- 
589-01 от 26.01.2017г.
Дружеството възнамерява да извършва дейности по сортиране и рязане на неопасни 
отпадъци - отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки, разглобяване на 
излязло от утютреба електрическо и електронно оборудване с неопасеп характер, 
увеличаване количествата на неопасни отпадъци: черни и цветни метали, излязло от 
употреба елекарическо и елекгронно оборудване, метални опаковки и смесени 
опаковки и увеличаване количествата на опасен отпадък -  негодни за yuoipe6a батерии 
и акумулатори.
Площадката е с площ 677 кв.м., в която към момента функционират следните зони;

• зона за съхранение на ИУМПС с площ 60 кв. м.;
■ зона за съхраняване на ОЧЦМ с площ 200 кв.м.;
■ зона за съхранение на ИУЕЕО и опасни опаковки с площ 50 кв. м.;
■ зона за съхраняване на НУБА с площ 2 кв.м;
• зона за съхранение на неопасни отпадъци с площ 60 кв. м.

Във връзка с реализирането на инвестиционното намерение, зоните пхе бъдат 
променени по следния начин;

■ зона за съхранение на ИУМПС с площ 60 кв. м.;
■ зона за съхранявано на ОЧЦМ с площ 300 кв.м.;
■ зона за сортиране и рязане на ОЧЦМ и м^-ални опаковки с площ 25 кв.м.;
■ зона за съхранение на ИУЕЕО и опасни опаковки с площ 60 кв. м.;
■ зона за раз1лобяване на неопасни ИУЕЕО с площ 15 кв.м.;
• зона за съхраняване на НУБА с площ 2 кв.м;
• зона за съхранение на неопасни отпадъци с площ 60 кв. м.

За разширението на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата
техническа инфраструктура.



На площадката е налична една постройка с площ 20 кв.м. Изграден е навес с площ 
около 30 кв.м.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 
предложения
Не е известна връзка с други съществуващи дейности, които да са одобрени с 
устройствен или друг план за горецитираната площадка.

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

Не се предвижда строителство. По време на експлоатация се използват ел. енергия и В 
и К услуги.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води 
От механично фетиране на отпадъци от ОЧЦМ. .метални опаковки и неопасни ИУЕЕО 
се очаква да се генерират отпадъци с кодове 16 02 16, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 
12 05, 19 12 09.
Налично е съоръжение за улавяне на разливи и каломаслоуловител с капацитет 1куб.м. 
Битово-фекалните отпадъчните води се заустват в изградената канализационна мрежа.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда 
Извършването на дейността с отпадъци не предполага замърсяване и дискомфорт на 
околната среда, гьй като се извършва в съответствие с разпоредбите на 
законодателството по управление на отпадъците. Площадката е съгласувана и 
функционира в съответствие с законовите разпоредби по опазване на околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 
предложение
С цел предотвратяване риска от аварии и инциденти е разработен и се спазва план за 
безопасност и здраве. Като най-голям риск от възникване на аварии и инциденти, може 
да се определи възникване на пожар. Работещите на площадката преминават 
периодичен инструктаж за предпазване от инцидента и аварии.

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
Имота е с на‘шн на трайно ползване -  за друг вид производствен, складов обект. 
Територията, в която попада имота е смесена многофункционална зона, предимно за 
новоурбанизираните територии (СмФ 2), с предназначение -  За обществено обслужване. 
По отношение жизнената среда, единствения фактор който може да доведе до 
евентуално неблагоприятно въздействие е шума. Основно той е повлиян от 
транспортния поток. Той се характеризира с периодичност и променлива интензивност. 
За тази зона е характерно, че той се проявява основно през работно време в делнични 
дни.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 
дейности по време на строителството
Площадката се намира гр. Варна, район “Владислав Варненчик”, ПИ № 10135.73.542, 
с площ 677 кв.м., с начин на трайно ползване -  за друг вид производствен, складов
обект. Територията, в коят<? допада имота с смссснз ммогофункцнонална здна.



предимно за новоурбанизираните територии (СмФ 2), с предназначение -  За 
обществено обслужване. Същата е отдадена с договор за наем.

Имота е собственост на физическо лице -  Светослав Стоянов. Същия е отдаден с 
договор за наем.

Не се предвиждат строителни дейности.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително па 
съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 
към ЗООС
На площадката ще се извършват следните дейности:

- Дейност с код R12 -  сортиране и рязане на неопасни отпадъгщ: черни и цветни
метали и метални опаковки в количество 4300 т/г.;

- Дейност с код R12 -  разглобяване па ИУЕЕО с неопасен характер в
количество750 т /г .;

- Увеличаване количествата на следните неопасни отпадъци; ОЧЦМ -  на 4000
т/г.; ИУЕЕО -  на 750 т/г.; метални опаковки -  на 300 т/г.; смесени опаковки -  на 
200 т/г.
Увеличаване количествата на НУБА -  на 200 т.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 
Няма да се изгражда нова инфраструктура и няма да се променя съществуващата пътна 
и нфраструкту ра.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 
закриване, възстановяване и последващо използване
Няма да се извършва строителство. Дейностите с отпадъци се извършват съгласно 
условията в издадения документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците и в 
съответствие със законовите изисквания. След закриване на деЙ1юстта ще се спазят 
заложените в проекта за рекултивация дейности.

6. Предлагани методи за строителство
Няма да се и’?вьршва строителство. LIJ,e се използва наличната на площадка 
инфраструктура.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 
Местоположението на терена и съществуващото ползване е подходящо за реализиране 
на ИП и отговаря на критериите за определяне на:

• характеристиката на предлаганите дейнос'ги и технологии по обем,
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други
предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване 
и нарушения на околната среда, както и риск от инциденти;

• местопо;южението, в това число чувствите;шост на средата, съществуващо
ползване на земята, ошосителното наличие на подходящи територии,
качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района;

• способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда на 
урбанизираните територии и районите, в които нормите на замърсяване са в 
норма;



• характеристиките на noTeiiHHajmHTe въздействия — териториален обхват, 
засегнато население, съидюст, големина, комплексност, вероятност, 
продължителност, честота и обратимост;

• обществения интерес към предложението за дейности и технологии. 
Разположението и зонирането на площадката съответстват на предстоящото 
предназначение на обекта.
Реализирането на ИП ще има положително въздействие от гледна точка на социално- 
икономическите условия при експлоатацията на обекта и се изразява в разкриване на 
временни работни места -  осигурява се постоянна работна заетост на обсл>'жващия 
персонал.

8. План, карти и снимки, показващи фаниците на инвестиционното предложение, 
даващи информация за физическите, природните и ашропогенните 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

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

Разположените в съседство имоти са с начин на трайно ползване -  производствени, 
складови и обслужващи обекти.



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 водоизточ1шците на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална eкoлoги^шa 
мрежа
Имотът не попада в границите на защитени територии и зони. Най-близко 
разположената зона е 33 BG 0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, обявена със 
заповед № РД-129/ 10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 
строителство)
На площадката не се предвиждат други дейности, свързани с инвестиционното 
предложение.
Не се предвиждат дейности, свързани с добив на строителни материали, с изваждане 
на нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение 
Необходимо е издаване на решение за изменение и допълнение на разрешението за 
дейности с отпадъци.

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;
2. мочурища, крайречни области, речни устия;
3. крайбрежни зони и морска OKOjma среда;
4. планински и горски райони;
5. защитени със закон територии;
6. засегнати елементи от Националната екологачна мрежа;
7. ландшафт и обекти с историческа, Kyjnypna или археологическа стойност;
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 
здравна защита.
Площадката не граничи и не е в близост до мочурища, крайречни области, речни устия, 
крайбрежни зони и морска oKojma среда, планински и горски райони, защитени със 
закон територии, засегнати елементи от Националната екологична мрежа, ландшафт и 
обекти с историческа, културна или археологическа стойност, територии и/или зони и 
обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита, поради 
което не съществува риск от офицателно въздействие върху нестабилните екологични 
характеристики на географските райони.

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, юишата, 
биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии



Атмосферен въздух
Доброто качество на атмосферния въздух е една oi жизнено важните характеристики на 
качеството на живот на човека и на живата природа. Атмосферните замърсители с 
концентрация над установените норми създавал сериозен риск за здравето на хората. 
Отрицателно е въздействието на атмосферните замърсители и върху растителния и 
животинския свят, културно-историческите ценности, озоновия слой на атмосферата, 
климата и др. Източници на ФПЧ са главно промишленост, битово отопление, 
строителни дейности, движението на автомобилите по пътищата, суспендиране на 
праха във въздуха от вятъра и др. Най-големи концентрации на ФПЧю се наблюдават 
през зимните месеци, като леко увеличение има и през летните (август). Сезонност се 
наблюдава в автомобилния трафик и отоплението през зимата, т.е. те оказват влияние 
върху увеличаване на концентрациите на ФПЧю през съответните периоди. Друг 
значим фактор за територията на община Варна са климатичните особености на района. 
Средногодишната скорост на ветровете е сравнително висока - 2,7 м/сек. Това. в 
комбинация с наличието на шющни източници и други фактори, като състояние на 
уличната мрежа и използвани материали за зимното й поддържане, води до вторично 
суспендиране на праховите частици в атмосферния въздух и от там до увеличаване на 
концерпрациите им. Ма територията на община Варна са обособени пет про.мишлени 
зони, в които е съсредоточено и развитието на основната промишлено производствена 
и транспортно пристанищна дейност. Това са промишлена зона „Запад", „Север“, 
„Юг“, ПЗ „Метро“ и ПЗ „Клисе Баир“, последната е разположена в землището на с. 
Тополи. Локализащ1ята на засегнатите площи от територията на община Варна с нива, 
превишаващи СДН за ФПЧю обхваща практически по-голяма част от територията на 
град Варна. Тя обхваща основните жилищни комплекси в централна градска част и 
достига на юг до кв. Лспарухово. В северната си част достига до технически 
университет и района около стадион „Варна“. Най-високи стойности се очакват в 
участъка около АМ „Хемус“ до включването към бул. Вл. Варненчик, където постъпва 
и се разпределя основния фанспортсн поток. Районът попада и под влияние ПЗ „Запад“ 
и ПЗ „Юг“, където е концентрирана основната промишлена дейност. Извън 
територията на гр. Варна превишаване на СДН за опазване на човешкото здраве може 
да се наблюдава в района на с. Тополи. Оформят се няколко по -  малки зони по 
протежение на главен път 1-9 в р-н Аспарухово и в участъка от иът Е87 око;ю КК 
„Чайка“ и „Златни пясъци“, където съществува потенциал да бъдат регистрирани 
наднормени концентрации в непосредствена близост до пътните гшатна.
Качеството на атмосферния въздух в районите „Владислав Варненчик“ и „Младосг‘ 
може също да се оцени като добро. Моделните изчисле^шя показват, че са възможни 
епизодични превишения на СД НОЧЗ, които са под нормативна 1раница от 35. 
Средногодишните нива са в границите между 10-20 ng/m3 без да превишават нормата 
от 40}ig/m3 .
Анадшзът на гореизложеното позволява да се направи извода, че установените от АИС 
„Батак“ (в чиито обхват попадат район Одесос и ЮПЗ) превишенията на СД и СГ 
концентрации се дължат на комплексно въздействие от транспорта, неблагоприяпюто 
влияние на юшмагичните и метеорологичните фактори в съчетание със специфичния 
котловинен релеф на разглежданата територия, както и близостта на промишлената 
зона.
Източници на замърсяване на въздуха в района на площадката са моторните превозни 
средства. Влиянието на битовия сектор от район „Вл. Варненчик“ като източник на 
вредни емисии е незначително. По време па експлоатация не се очаква замърсяване на 
терена и атмосферният въздух.



Води
На територията на Общината най -  значим естествен водоем е Варненското езеро, а по 
незначителни са 10 дерета е дължина меаду 0,7 и 12 км. (Игнатиевско, в с. Тополи, 
Владиславовско, Максуденско, Звездишко, Галатейско, дере -  канал по бул. “Царевец”, 
Винишко дере, Евксинохрадско дере). До 1909 година Варненското езеро е закрит 
лиман, изтеглен в източна посока, след коего е прокопан канал с дължина 5 км. През 
1979 година е прокопан новия канал от морето към езерото. Дължината на езерото е 
общо 13 км., от които 8,5 км. са в границата на общината. Средната му ширина е 1,2 
км., площта 17,4 кв. км., средната дълбочина -  9,8 м., максималната дълбочина е 19 м. 
Този канал на Варненското езеро има изключително голямо значение за стопанството 
на Общината. Зоната на влияние в по-голямата си част разполага с чисти пресни 
повърхностни и подземни води за водоснабдяване на населението, с достатьчно 
технологични води за производствените дейности в агломерацията Варна-Белослав- 
Девня, както и с води за развитие на места на поливно земеделие.
Не се очаква негативно въздействие върху режима и качеството на водите, в резултат 
на реализацията на инвестиционното предложение. Характера на обекта не изисква 
използването на значителни количества вода.

Почви
Почвената характеристика на общинската територия се определя от преобладаващия 
дял на черноземните и сиви горски почви. Те са представени от своите разновидности, 
запазващи общите черти на основния тип. От черноземните най -  разпространени са: 
карбонатни чернозе\ши, типи‘ши черноземни, излужени черноземни и оподзолени 
черноземни. Сивите горски почви заемат високите части на общинската територия и 
основните представени типове са: гьмносиви и светлосиви горски почви. Всички тези 
видове почви са подходящи за отглеждане на голямо разнообразие от агро-култури 
(зърнени, технически и т.н.) и това определя голямото им значение за стопанството на 
община Варна.
В района на ИП два фактора влияят върху почвеното замърсяване - атмосферното и 
антропогенното. Няма данни за евентуално замърсени земи около складовете за 
препарати за растителна защита и за изкуствени торове. На територията на общината 
няма засолени земи.
Не се очаква негативно въздействие върху почвите, в резултат на реализацията на 
инвестиционното предложение, т.к. ще бъдат предприети всички мерки за недопускане 
на разливи и замърсявания с отпадъци, в съответствие с нормативните изисквания.

Ландшафт
Община Варна е разположена в източната част па Варненска област и на изток фаничи 
с Черно море, на север - с община Аксаково, на запад - с общините Аксаково и 
Белослав, на юг - с община Аврен. На територията на общината са обособени 5 градски 
района; “Одесос”, “Приморски”, “Младост”, “Влаотслав Варненчик” и “Аспарухово” и 
5 кметства Тополи, Каменар, Казашко, Звездица и Константиново. Район „Вл. 
Варненчик“, в който е разположена площадката -  предмет на ИП се намира в западната 
част на общината. Релефът на територията на района е разнообразен, пресечен от три 
големи дерета; „Бапъм дере”, „Налбанка” и „Елен дере”. Средната надморска височина 
на района е около 155 м над морското равнище. Наклона на релефа запада от 
северозапад на югоизток към Черно море, а наклонът на пластовете е 25-30'^ на 
югоизток.
Ландшафта на района, в който е разположен имота -  предмет на ИП е типично 
антропогенен — урбанизиран и техногенен.



Геоложка среда
Община Варна е разположена в Североизточната част на Република България. Във 
физикогеографско отношение попада в източната част на Дунавската равнина, а 
югозападната част на Общината се включва в границите на Предбалкана. Район „Вл. 
Варненчик“ е част от Провадийско-Лудогорско-Добруджанската платовидна 
подобласт, постепенно преминаваща в подразделите на Варненската крайбрежна 
област. Надморската височина е 150-157 м. Повърхносгта на района е разчленена от 
плитки дерета, които са заустени в Черно море и Варненско езеро. Бреговете са често 
полегати с наклон към Варненското езеро. Река с постоянен воден дебит в района няма. 
Юшматът е умерено континентален. РаЙ01гьт попада в областта на Черноморско 
климатично влияние -  Северна Черноморска подобласт. Валежите са слаби, 
неравномерно разпределени, като годишното им количество е 300-550 мм. 
Хидрографската мрежа е слабо изразена. Пряко отношение има окарстяването в 
долнокредитния и горно-юрски карбонатен комплекс. В геоложкия строеж на района 
участват отложенията на юрската. юрско-кредната, крадната и неозойската система. В 
повърхността има отложения на неогепа, представени от пясъци, с прослойки от глини, 
пясъчници и по-рядко конгромерати, като на повечето места най-горната им част 
представлява силно изветрели скагш.
Реализирането на ИП няма да повлияе върху геоложката среда.

Природни обекти
В границите на ИП не попадат природни обекти. На около 12 км. е разположен 
природния феномен „Побити кзамъни“ (Дикилиташ). Разположен е на площ от 7 кв. км. 
и представява ансамбъл от различни форма и големина скални б;гокове, каменни 
колони, високи до 10 метра, ку'хи или плътни цилиндри, пресечени конуси и множество 
каменни късове, разпилени из целия комплекс.

Полезни изкопаеми
Територията на община Варна е бедна на полезни изкопаеми. Минералните води са 
значителен природен ресурс с рекреационно, балнеоложко и термоенергийно естество. 
Съществуват три водоносни хоризонта със стопанско значение. Подземните води от 
горноюрско - ватанжския хоризонт са с напорен характер и iia много места се 
самоизливат на повърхността. В гр. Варна температурата на тези води е около 50"С. в 
другите области от територията на Варненска община - по-ниска. Еоцснският 
водоносен хоризонт е напорен. Температурата на водата е 11- 12° С в зоната на 
подхранване и 26-36°С в района на Черноморското крайбрежие. Водите на миоценския 
водоносен хоризонт са пресни с обща минера;шзация от средно твърда до твърда и 
температура, достигаща до 15-18°С. На територията на общината са изградени 27 
сондажни кладенеца с общ дебит 980 л/с (включително самоизлив). Водите са слабо 
минерализирани с температура 30-54® С и приблизителен ресурс 1.5-̂ -3 m^/s. С важно 
значение за стопанското развитие е находището на лечебна кал във Варненското езеро, 
запасите от която възлизат на 2 000 000 куб. м. Плавателният канал “Варна — Девня” 
застрашава находището от замърсяване, което ще е пагубно за свойствата на това 
природно богатство. В западнага част на острова (между стария и повия канал море - 
Варненско езеро) е разработена кариера за пясъци от морско - езерен тип. Запасите са в 
пряка връзка с драгажните работи по поддръжката на плавателните канали и 
акваториите на пристанищата.

Реализирането на ИП няма да повлияе върху вида на ландшафта.



2. Въздействие върху елементи от Нациоиалпата екологична мрежа, вютючително на 
разположените в близост до инвестиционното предложение
Извършваните дейности с отпадъци па площадката няма да засегне местообитания и 
видове, които се опазват в 33. Не се очаква и косвено в;шя1ше върху видове предмег на 
опазване в зоната. Не се очаква отрицателно въздействие върху популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в 33
Имота не попада в границите на защитени територии и заищтени зони от Европейската 
екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената зона е 33 BG 0002082 
„Батова“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-129/ 10.02.2012г. на 
министъра на околната среда и водите.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия
За предотвратяване риска от аварии и инциденти е разработен план за безопасност и 
здраве. Като най-голям риск от възникване на аварии и нциденти, може да се определи 
възникване на пожар. Работещите на площадката преминават периодичен инструктаж 
за предпазване от инциденти и аварии.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативпо, 
краткотрайно, средно- и дъ.1и'отрайно, постоянно и временно, положително и 
отрицателно)
ИП няма да окаже отрицате;шо въздействие върху живота и здравето на хората, тъй 
като дейностите се извършват по законосъобразен начин и в обособени сградни 
помещения. Въздействието ще бъде ограничено в границите на имота, пряко и 
краткотрайно, без кумулативен ефект.

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.)
Най- близко разположено населено място е кв.‘'Вл. Варненчик“.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието
Малко вероятно е поява на въздействие при възникване на пожар или природно 
бедствие.
Очаквани нива на шум, достигащи до жилищни територии, ще бъде под 55 dBA за 
дневен период и под 45 dBA за нощния период, което удовлетворява изискваната 
норма.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимоспа на 
въздействието
Товаро-разтоварни дейности ще се извършват два или три пъти в месеца с 
продължител HOC1 около час.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 
инвестиционни предложения
Не са известни друга съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, чрез 
които ще се постигне комулативен ефект.

Реализирането па ИП няма да повлияе върху полезните изкопаеми на територията на
общината.



9. Възможнос 1та за ефективно намаляване на въздействията
Въздействията на шум и отработени г азове иа автомобили е минимално, поради което 
не е налична възможност за ефективното им намаляване.

10. Трансгра1гачен характер на въздействието
Дейността не представлява риск за околната среда и човешкото здраве, поради което 
въздействията не могат да имат фансфаничен характер.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 
свързгши с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 
предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и 
човешкото здраве
Дейността на площадката няма да окаже значителни отрицателни въздействия върху 
околната среда и човешкото здраве, поради което не е обходимо да бъдат вю1ючени 
мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните 
отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение 
Не са известни жалби и сигнали във връзка с реализацията на ИП.



Приложен>1в № 1
към ч л . 5, а л . 2

Форма и съдържание на уведомлението за класификация на предприятие и/или съоръжение
с нисък или висок рисков потенциал

1. Обща информация за оператора и предприятието/съоръжението, за което се подава 
уведомлението:

1.1. име и/или търговско наименование на оператора - „ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА 8" ЕООД

1.2. идентификационен номер на оператора -  200782717

1.3. пълен адрес на седалището на оператора - гр. Варна, ул.„Цанко Дюстабанов" № 16, ет. 2, ап. 5

1.4. адрес за кореспонденция (ако е различен от този по т. 1.3)

1.5. телефон, факс, електронна поща на оператора - тел. 0886/ 803 382

1.6. наименование на предприятието/съоръжението и когато е приложимо -  на холдинговото 
дружество/дружеството майка -  „ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА 8" ЕООД

1.7. пълен адрес на предприятието/съоръжението (наименование и пощенски код на 
населеното място, име и номер на улицата, района, общината, връзка към интернет страницата 
на предприятието) - гр. Варна, ул.„Цанко Дюстабанов" № 16, ет. 2, ап. 5

1.8. идентификационен номер на предприятието/съоръжението (ако е различен от този н. 

оператора) - 200782717

1.9. местоположение на площадката на предприятието/съоръжението и географски координати 
на предприятието/съоръжението (географска ширина и географска дължина в градуси, минути 
и секунди) - гр. Варна, район "Владислав Варненчик", ПИ № 10135.73.542.

1.10. наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на поземления имот, върху 
който са изградени или ще се изградят съоръженията -  физическо лице -  Светослав Стоянов, 
гр.Варна, ул."Цанко Дюстабанов" № 16, ет.2, ап.15.

1.11. наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на сградите в поземления 
имот, в който се осъществява или ще се осъществява дейността/дейностите - Светослав 
Стоянов.

1.12. данни за контакт на лицето, отговорно за експлоатацията на 
предприятието/съоръжението:

1.12.1. име - Светослав Стоянов

1.12.2. длъжност -  управител на „ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА 8" ЕООД



1.13. данни за контакт и длъжност на лицето, отговорно за изготвяне на класификацията на 
предприятието - Светослав Стоянов -  управител на „ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА 8" ЕООД , тел. 0886/ 
803 382

1.14. единен код на населените места (ЕКНМ) съгласно единния класификатор на 
административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на предприятието -  
10135

1.15. уникален идентификационен номер (E-PRTR ID) за докладване към Европейския регистър 
за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) съгласно чл. 22а ЗООС, ако предприятието 
напълно или частично попада в обхвата на приложение I на Регламент (ЕО) № 166/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър 
за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО 
на Съвета (ОВ, L 33,4.02.2006 г.) -  ненеприложимо

2. Кратко описание на дейността или на планираните дейности в предприятието/съоръжението 
- Дружеството възнамерява да разшири своята дейност, като включи дейности по сортиране и 
рязане на неопасни отпадъци - отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки, 
разглобяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с неопасен 
характер, увеличаване количествата на неопасни отпадъци: черни и цветни метали, излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване, метални опаковки и смесени опаковки и 
увеличаване количествата на опасен отпадък -  негодни за употреба батерии и акумулатори.

3. Вид отрасъл съгласно класификацията на дейностите в базата данни eSPIRS и/или код по 
NACE (код на дейността по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на 
Националния статистически институт):

3.1. Посочва се видът на отрасъла в съответствие с кодовете в eSPIRS, както следва:

(1) Селско стопанство;

(2) Развлекателни и спортни дейности (например ледени пързалки);

(3) Минни дейности (хвостов отпадък и физикохимични процеси);

(4) Обработка на метали;

(5) Обработка на черни метали (леярни, топилни пещи и др.);

(6) Обработка на цветни метали (леярни, топилни пещи и др.);

(7) Обработка на метали чрез електролитни или химически процеси;

(8) Нефтохимическа/нефтени рафинерии;

(9) Производство на електроенергия, електроснабдяване и електроразпределение;

(10) Съхранение на гориво (включително за отопление, продажба на дребно и др.);



(11) Производство, унищожаване и съхранение на взривни вещества;

(12) Производство и съхранение на фойерверки;

(13) Производство, бутилиране и разпространение в насипно състояние на втечнени 
нефтени газове (ВНГ);

(14) Съхранение на ВНГ;

(15) Съхранение и разпространение на втечнен природен газ (ВПГ);

(16) Съхранение и разпространение на едро и на дребно, с изключение на ВНГ;

(17) Производство и съхранение на пестициди, биоциди, фунгициди;

(18) Производство и съхранение на торове;

(19) Производство на фармацевтични продукти;

(20) Съхранение, третиране и обезвреждане на отпадъци;

(21) Водоснабдяване и канализация (събиране, водоснабдяване, пречистване);

(22) Химически инсталации;

(23) Производство на основни органични химически вещества;

(24) Производство на пластмаси и каучук;

(25) Производство и изработка на целулоза и хартия;

(26) Дървообработване и мебели;

(27) Производство и обработка на текстил;

(28) Производство на хранителни продукти и напитки;

(29) Общо машиностроене, производство и монтаж;

(30) Корабостроене, демонтиране на кораби, ремонт на кораби;

(31) Сгради и строителни съоръжения;

(32) Керамични изделия (тухли, керамика, стъкло, цимент и др.);

(33) Стъкларска промишленост;

(34) Производство на цимент, вар и гипс;

(35) Електроника и електротехника;



(36) Центрове за обработка и транспорт на товари (пристанища, летища, паркинги за 
камиони и товари, разпределителни гари и др.);

(37) Медицински грижи, изследвания, образование (включително лечебни заведения за 
болнична помощ, университети и др.);

(38) Производство на химически вещества с общо предназначение (които не са на друго 
място в списъка);

>  (39) Друга дейност (непосочена в списъка).

3.2. Код по NACE:

Когато предприятието/съоръжението е свързано с повече от един код по NACE, се прави 
разграничение между основна дейност и второстепенни дейности.

4. Планирана дата за начало на строителните работи на предприятието/съоръжението -  не се 
планират СМР

5. Планирана дата за пускане на предприятието/съоръжението в експлоатация -  площадката е в 
експлоатация.

6. Информация за връзките на площадката с инфраструктурата на областта и/или общината - Не 
се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до 
площадката е осигурен чрез съществуващата пътна инфраструктура.
Площадката е с изградена техническа инфраструктура -  присъединена е към 
електропреносната, водопроводната и канализационна мрежа.

7. Информация за вида и начина на ползване на съседните площи -  Имотът е с начин на трайно 
ползване -  за друг вид производствен, складов обект. Територията, в която попада имота е 
смесена многофункционална зона, предимно за новоурбанизираните територии (СмФ 2), с 
предназначение -  За обществено обслужване. Разположените в съседство имоти са с начин на 
трайно ползване -  производствени, складови и обслужващи обекти. Имотът граничи с 
бензиностанция.

8. Описание на технологичните съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от 
приложение N2 3 към ЗООС -  По отношение на опасни вещества, инвестиционното 
предложение предвижда единствено увеличаване количеството на опасни отпадъци -  НУБА в 
количество до 200 т/г, НУБА се съхраняват под навес в специализирани пластмасови 
контейнери с капак. Съгласно действащото разрешение за дейности с отпадъци, на 
дружеството е разрешено съхраняване на НУБА в количество 150 т/г.

9. Кратко описание на;

9.1. околната среда, заобикаляща предприятието и/или съоръжението, в т.ч. населените места 
и/или защитени територии в близост до предприятието/съоръжението -  Площадката е 
разположена в урбанизирана територия, в смесена многофункционална зона (СМФ), в която 
имотите са отре|£\ени за обьцествени обекти, комплекси. Конкретния имот е с начин на трайно
ползване за „друг обществен обект, комплекс". В непосредствена близост до площадката не са 
налични жилищни сгради. Инвестиционното предложение не е в близост до и не засяга



елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ).

9.2, природните или антропогенните фактори, които могат да доведат до възникване на голяма 
авария или да утежнят последствията от нея (например, земетръсни райони, опасност от 
наводнения, обледявания и т.н. и/или близост до натоварена транспортна инфраструктура -  
пътища, жп линии, тръбопроводи, летища и др.) -  Обектът не се намира в район, който е под 
заплаха от природни фактори, които биха довели до възникване на големи аварии.

9.3. съседните предприятия и обектите, районите и строежите, които не попадат в обхвата на 
глава седма, раздел I от ЗООС, но могат да са източник на или да увеличат риска или 
последствията от голяма авария в предприятието/съоръжението и ефекта на доминото -  в 
непосредствена близост единствено се намира бензинастанция.

10. Описание на опасните вещества, които са или се планира да са налични в 
предприятието/съоръжението:

Химично 
наименова 

ние1

1 6 0 6 0 1 * -

оловни
акумулаторни
Батерии

CAS № ЕС № Категория/
категории

на
опасност 
съгласно 

Регламент 
(ЕО) № 

1272/2008 
за

класифици 
рането, 

етикетиран 
ето и 

опакованет 
о на 

вещества и 
смеси (CLP) 

(OB,L 
353/1 от 31 
декември 

2008 г.)

Класифика 
ция 

съгласно 
приложени 
е № 3 към 
чл. 103, ал. 

1 ЗООС2

нзм
Н410

Проектен
капацитет

на
технологич 

ното 
съоръжени

е/
съоръжени

я
(в тонове)3

Налично
количество
(в тонове)4

Част 1, Раздел 
Н, Н2, М ЗТ.2

Част 1, Раздел 
Е, Е1

4 X 0,5 т

Физични
свойстваБ

2.00 т.

Твърдо 
състояние-В 
500 кг. 
пластмасов 
специализиран 
контейнер с 
капак

1 Посочва се тривизлното или общото наимонование на хилличното вещеаво.



2 Посочва се дали веществото е поименно изброено в част 2, колона 1 на приложение № 3 към 
ЗООС, или е класифицирано в една или повече категории на опасност съгласно част първа на 
приложение № 3 към ЗООС, като се посочват всички категории на опасност на веществото от 
колона първа на част първа и техният пореден номер. При наличие в 
предприятието/съоръжението на опасни вещества под формата на отпадъци се представя 
описание на класификацията съгласно бележка 5 от приложение № 3 към ЗООС

3 Посочват се броят и максималната вместимост на складовите и/или производствените 
съоръжения, включително на тръбопроводите на територията на предприятието, в които е или 
ще бъде налично съответното опасно вещество от приложение № 3 към ЗООС.
За съхраняване на оловни акумулаторни батерии предварително са предвидени 4 бр. съдове с 
вместимост 500 кг. - специализирани пластмасови контейнери.

4 Посочват се максималните количества на опасните вещества в съответствие със забележка 3 
от приложение № 3 към ЗООС.

Оловни акумулаторни батерии до 2.00 т.

5 Посочват се условията, при които се съхранява веществото, като агрегатно състояние (твърдо, 
течно, газообразно), зърнометрия (прах, пелети и др.), налягане, температура и др. При 
наличие на опасни вещества, класифицирани в категории на опасност Р5а, Р5б или Р5в съгласно 
част първа на приложение № 3 към ЗООС, задължително се посочват специфичните 
експлоатационни условия, в т.ч. температурата и налягането в технологични съоръжения, в 
които се съхраняват веществата.

11. Класификация на предприятието/съоръжението:

11.1. Предприятие с нисък рисков потенциал: Да/Не

11.2. Предприятие с висок рисков потенциал: Да/Не

11.3. Подробно описание на извършената класификация на предприятието/съоръжението по чл. 5,
ал. 1:
Настоящото инвестиционно предложение предвижда увеличаване количествата на 
съхраняваните оловни акумулаторни батерии от 150 т/г. на 200 т/г. Във всеки един 
момент на площадката се очаква съхраняване до 2.00 т. на този отпадък. На 
площадката ще са налични опасни отпадъци евентуално попадащи в част 1 на 
приложение 3 на ЗООС, раздел „Е" -  опасности за околната среда;
Е1 Опасни за водната среда в Категория Остра опасност, Категория 1, или Хронична 
опасност. Категория 1: отпадъци с код 16 06 01*.
Определянето на рисковия потенциал на площадката е извършено съгласно указанията 
в приложение 3 към чл.103, ал.1 на ЗООС, като е използвано правилото за сумиране.

- Част 1, раздел Е, Е2;
Проверка за нисък рисков потенциал:
2/200 = 0.01 < 1, т.е. предприятието не се класифицира с нисък рисков потенциал по 
опасности за околната среда.
Проверка за висок рисков потенциал;
2/500 = 0.004, т.е. предприятието не се класифицира с висок рисков потенциал по
опаспости м околпатд среда.



11.4. Подробно описание на планираните изменения/разширения и заключенията от извършеното 
преразглеждане по чл. 7:не се планират изменения/разширения

12. Наличие на поверителна информация: Да/Не
12.1. Производствена или търговска тайна: Да

Вид на информацията по т. 1 - 1 2  и 

мотиви:..................................  Не

12.2. Държавна или служебна тайна: Да 

Вид на информацията по т. 1 - 1 2  и

мотиви:...................................  Не

12.3. Лични данни: Да/Не

Описание на данните:

13. За предприятия/съоръжения, които не попадат в обхвата на приложение № 1 или 
приложение № 2 към ЗООС -  номер и дата на становище от съответния компетентен орган 
по глава шеста, раздел III от ЗООС, че планираното изграждане или изменение/разширение 
на предприятието/съоръжението или на части от тях не е предмет на процедура по глава 
шеста, раздел III от ЗООС.
Настоящото уведомление е във връзка с писмо на РИОСВ Варна изх.№ 26-00-97(АЗ) от 
19.11.2019 г.

14. Декларация от оператора/възложителя за достоверност на данните.

Долуподписаният Светослав Стоянов, в качество на управител на „Юлия Йорданова 8" ЕООЯ
ЕИК 200782717, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.„ЦанкоДюстабанов" № 16, ет.
2, ап. 5,

ДЕКЛАРИРАМ, чр ппрлпгтянрнитр пт мрн данни са достоверни.
Известна ми е[1 по чл. 313 от Наказателния кодекс при
деклариране н

Декларатор:....
Све

А'

Приложения:

1. Обобщени схеми, представящи (планираната) употребата, производството и 
съхранението на опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС и план на площадката, на 
който е отразено местоположението на технологичните съоръжения, посочени в колона б на 
таблицата по т. 10.



2. Скица на поземления иллот (площадката) с регистър на координатите на характерните 
гранични точки в утвърдената в страната координатна система.

3. Извадка от общ устройствен план, а когато такъв не е изработен -  от топографска 
карта или действащ за съответната територия регулационен план или кадастрална карта, на 
която са нанесени границите на поземления имот (площадката).

4. Местоположението на всички сгради и дейности на територията, показани на извадка 
от действащ подробен устройствен план, регулационен план или кадастрална карта.

5. За съществуващи предприятия/съоръжения -  копия на актуалните информационни 
листове за безопасност на опасните вещества в предприятието/съоръжението.

Дата: 0


