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Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС  

(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г. 

 изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)               

  

ДО  

ДИРЕКТОРА НА 

РИОСВ-ВАРНА 
 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
за инвестиционно предложение 

 

от УОН ЕООД,  

ЕИК: 203543971 

 

адрес: област София,(столица), община Столична, гр. София 1463, район „Триадица”, пл. 

„България” № 1, бл. НДК-Административна сграда ет. 12 

служ. тел.: 0888388288, 02/4923990 

(име, адрес и телефон за контакт) 

Седалище: БЪЛГАРИЯ, област София,(столица), община Столична, гр. София 1463, 

район „Триадица”, пл. „България” № 1, бл. НДК-Административна сграда ет. 12 

(седалище) 

Пълен пощенски адрес: област София,(столица), община Столична, гр. София 1463, 

район „Триадица”, пл. „България” № 1, бл. НДК-Административна сграда ет. 12 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):  

служ. тел.: 0888388288, 02/ 4923990 

факс: 02/ 4923998 

e-mail: is@wasteoilnet.bg 

 

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител: Ивайло Лозанов Стефанов 

Лице за контакти: Ивайло Стефанов - Управител 
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УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че УОН ЕООД има следното инвестиционно предложение:  

„Обособяване на площадка за третиране на отпадъци с неопасни свойства с площ 

600 кв. м” в ПИ 10135.4510.506 (ведно със сграда 10135.4510.506.1) с УПИ V-300 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, кв. № 14, с адрес: област 

Варна, община Варна, гр. Варна, район Владислав Варненчик, „ЗАПАДНА 

ПРОМИШЛЕНА ЗОНА”  

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново 

инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената 

дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) 

Инвестиционното предложение (ИП) е за нов обект - обособяване на площадка за 

третиране на отпадъци с неопасни свойства с площ 600 кв. м. 

ИП обхваща дейности по оползотворяване - съхраняване и предварителна обработка - 

преопаковане, механично филтруване на отпадъци с неопасни свойства с кодове и 

наименования, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, 

издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, 

обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., с произход и количества, посочени в таблицата: 

Табл. № 1 

№ Вид на отпадъка 
1 

Дейности по 

кодове 
2,3

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 6 

1.  02 02 03 

 

материали, 

негодни за 

консумация или 

преработване 

 

код R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

500 от физически и/или 

юридически лица 

по смисъла на 

търговския закон 

2.  02 03 04 материали, 

негодни за 

консумация или 

преработване 

код R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им  

1000 от физически и/или 

юридически лица 

по смисъла на 

търговския закон 



3 

 

3.  16 03 06 

 

органични 

отпадъци, 

различни от 

упоменатите в  

16 03 05 

 

код R12 - размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11 

(предварителна обработка - 

преопаковане) 

код R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

12000 от БЕЛЛА 

БЪЛГАРИЯ АД и 

др. физически 

и/или юридически 

лица по смисъла на 

търговския закон, 

извършили 

класификация на 

отпадъка 

4.  19 08 09 смеси от мазнини 

и масла от 

маслено-водна 

сепарация, 

съдържащи само 

хранителни масла 

и мазнини  

код R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им  

2000 от физически и/или 

юридически лица 

по смисъла на 

търговския закон 

5.  20 01 25 хранителни масла 

и мазнини 

код R12 - размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11 

(предварителна обработка - 

преопаковане, механично 

филтруване) 

код R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

12000 от физически лица 

и лица, 

регистрирани по 

търговския закон 

6.  20 02 01 биоразградими 

отпадъци  

код R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им  

1000 от физически лица 

и лица, 

регистрирани по 

търговския закон 

 

Инвестиционното предложение ще се реализира на площадка с площ 600 кв. м от сграда 

с идентификатор 10135.4510.506.1, разположена в ПИ с идентификатор 10135.4510.506 с 

УПИ V-300 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, кв. № 14, с 

адрес: област Варна, община Варна, гр. Варна, район Владислав Варненчик, „ЗАПАДНА 

ПРОМИШЛЕНА ЗОНА”. 

Целият ПИ с идентификатор 10135.4510.506 е с площ 17809 кв. м, ведно с едноетажна 

сграда с идентификатор 10135.4510.506.1 със застроена площ 640 кв. м. 
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Поземленият имот и сградата са собственост на юридическо лице. УОН ЕООД е 

наемател на 600 кв. м от попадащата върху имота едноетажна сграда, съгласно Договор 

за наем на недвижим имот от 10.01.2020 г. и Анекс към Договор за наем на недвижим 

имот от 13.02.2020 г. (Приложения № 3.1.1, № 3.1.2, № 3.1.3, № 3.1.4 и № 3.1.5). 

ПИ е с трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване: 

ниско застрояване (до 10 м), а сградата е с предназначение: друг вид производствена, 

складова, инфраструктурна сграда. 

Процедиран е ПУП-ПРЗ на Западна промишлена зона - гр. Варна, одобрен с Решение № 

196 - 13 на Председател на ОС на община Варна (приложение № 3.1.6). 

На площадката няма да се извършват физико-химични и химични процеси за 

пречистване или рафиниране на отпадъците. 

Площадката е с изградени комуникации и инфраструктура. Намира се в терен с 

ограничен достъп, оградена, охраняема (с 24-часово видеонаблюдение и СОТ), с 

непропускливо подово покритие - стоманобетонна настилка. Тя е разположена е в 

близост до пътно платно и има осигурен достъп до него, като с това не се създават 

предпоставки и условия за затрудняване на транспортното и всяко друго обслужване. 

Има обособена входно - изходна зона за приемане на отпадъците и вътрешна площадка 

за престой на колите по време на извършване на товаро-разтоварните дейности.  

Дейностите по съхраняване и предварителна обработка - преопаковане, механично 

филтруване на отпадъци ще се извършват върху обособени и обозначени с надпис 

функционални зони и участъци върху тях: 

- зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт (КПП) с площ около 

30 кв.м; 

- зона за съхраняване на отпадъците с площ 300 кв. м с обособени: 

 участък за съхраняване на приети отпадъци - 200 кв. м; 

 участък за съхраняване на образувани отпадъци - 100 кв. м; 

- зона за предварителна обработка - преопаковане, механично филтруване на отпадъци с 

площ 260 кв. м с обособени: 

 участък за механично филтруване на отпадъци - 25 кв. м; 

 участък за преопаковане на отпадъци - 175 кв. м; 

 участък котелно - 60 кв. м; 

- обслужваща (административно-битова) зона с площ 10 кв. м с изградено работно 

помещение, съблекалня и санитарен възел; 

 

(Приложение № 3.2.1 - схема за разпределение на работни зони). 

Приемане на отпадъците  

Отпадъците ще се приемат в обособена зона с площ около 30 кв.м с контролно-

пропускателен пункт (КПП), разположена до централния вход на площадката. 

Тя е с трайна, непропусклива настилка, пожарообезопасена, подсигурена с предпазен 

борд на входа на сградата и обезпечена с налични количества абсорбенти (пръст, пясък и 

др.) за предотвратяване и ограничаване на евентуални разливи и с осигурен достъп за 

извършване на товарно - разтоварни дейности. 

Приемането на отпадъците от физически и/или юридически лица по смисъла на 

Търговския закон ще се извършва само въз основа на писмен договор по чл. 8, ал. 1 от 

Закона за управление на отпадъците, ДВ бр. 53 / 2012 г. В сключения писмен договор ще 

бъде вписан съответния вид на отпадъка (код и наименование), съобразно извършената 

класификация по реда на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците 

и/или № на документа за дейности с отпадъци, ако се изисква такъв. 
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Претеглянето на отпадъците ще се извършва възмездно като услуга на кантар в съседен 

имот, собственост на Западен логистичен парк АД.  

 

Ще се извършва дейност по оползотворяване с код R13 - съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на площадката на образуване до събирането им, съгласно 

Приложение № 2 към § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление 

на отпадъците (ЗУО), ДВ бр. 53 / 2012 г. 

 

Отпадъците ще се съхраняват в обособена зона с площ 300 кв. м върху обозначени с 

надпис участъци и места, разделно по видове и произход в подходящи опаковки, 

маркирани със стикер със съответния код и наименование на отпадъка. 

Образуваните отпадъци при осъществяване на дейността ще се съхраняват разделно по 

видове върху определен и обозначен участък от зоната за съхраняване, по подходящ 

начин и/или в подходящи съдове, обозначени с код и наименование на отпадъка, 

съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците до 

предаването им за последващо третиране. 

Не се допуска смесване на отпадъците при съхраняване на територията на площадката  

Съхраняването ще се извършва по начин, предотвратяващ замърсяване на компонентите 

на околната среда в района на площадката до предаване за последващо третиране. 

 

Ще се извършва дейност по оползотворяване с код R12 - размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителна обработка - 

преопаковане, механично филтруване), съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), ДВ бр. 53 / 

2012 г. на обособена и обозначена зона за предварителна обработка с площ 260 кв. м. 

 

предварителна обработка - преопаковане - върху определен участък с площ 175 кв. м 

в зоната за предварителна обработка на отпадъци ще се извършва преопаковане на 

приети отпадъци в полутечно агрегатно състояние (отпадък с код 20 01 25 и 

наименование „хранителни масла и мазнини”) и приет отпадък в твърдо агрегатно 

състояние - отпадък с код 16 03 06 и наименование „органични отпадъци, различни от 

упоменатите в 16 03 05”.  

Отпадъците ще се преопаковат от транспортните им опаковки (контейнери, пластмасови 

опаковки) в IBC контейнери с обем 1000 л след предварителното им подгряване в 

метален съд с вместимост 1 т до 40-50 
0
С за осигуряване на фазовия им преход в течно 

агрегатно състояние. Топлата вода ще се осигурява от парен котел с мощност 1850 kW. 

Всеки отпадък ще се подгрява поотделно. При подгряване до течна фаза не се извършват 

химични процеси, отпадъците няма да променят състава и свойствата си и ще се 

предават като отпадък за последващо третиране.  

Капацитет за преопаковане: 50 т/ 8 часа. 

 

предварителна обработка - механично филтруване - върху определен участък с площ 

25 кв. м в зоната за предварителна обработка на отпадъци при необходимост ще се 

извършва механично филтруване на отпадък с код 20 01 25 „хранителни масла и 

мазнини” - с помощта на вакуум помпа течните отпадъци ще преминават през вана за 

филтруване в комплект с метално сито за премахване на твърди частици, нагар и други 

механични онечиствания. Процесът е механичен и ще се извършва при нормална 
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температура. Третираните отпадъци не си променят състава и свойствата си и ще се 

предават като отпадъци за последващо третиране - оползотворяване. 

 

Описанието на основните процеси, капацитет, обща използвана площ и др. е 

посочено в т. 2. 

 

Обектът е осигурен с електроенергия чрез съществуващата електроразпределителна 

мрежа на територията на община Варна.  

Обектът е газифициран - има изградена локална газпреносна инсталация за природен газ 

като източник на енергия. Същата e отклонение от централната такава. 

Обектът е водоснабден с питейна вода от водопроводната мрежа на община Варна. В 

района има изградена канализационна система за битово-фекални и дъждовни води. 

Дъждовните води са условно чисти. Няма да се извършват дейности с отпадъци на 

открито. От дейността няма да се формират производствени отпадъчни води. Битово-

фекалните и дъждовните води от площадката се отвеждат в съществуваща канализация.  

Не се предвижда заустване във водоприемник.  

Не се предвижда изграждане на сондажи за черпене на подземни води. Вода за 

производствени нужди няма да се използва.  

Не се налага строителство, реконструкция или разширение на пътната и ВиК 

мрежи, електроснабдяването и др.  

От дейността ще се образуват отпадъци с неопасни свойства, които ще се класифицират 

по реда на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. 

Не се предвижда извършване на изкопни работи, както и използване на взривни 

материали и извършване на взривни работи. 

С реализирането на ИП се цели: 

- третиране на отпадъци с неопасни свойства, чрез създаване на екологосъобразна система 

за тяхното управление в съответствие с общностното законодателство; 

- постигане на високи нива за оползотворяване на отпадъците, както и за ограничаване 

на обезвреждането им; 

- извършване на операции по съхраняване и предварителна обработка - преопаковане на 

отпадъци с неопасни свойства по начин, осигуряващ пригодността им за предаване за 

последващо третиране - оползотворяване; 

- разгръщане на търговската инициатива на база максимално използване на имота, 

изхождайки от благоприятното му разположение спрямо пътната мрежа и 

устройствените му характеристики, опазване на околната среда, като се прилага 

управление, насочено към изпълнение изискванията на европейското законодателство за 

чиста околна среда, целите и мерките на Националната програма за управление на 

дейностите по отпадъците; 

- реални положителни резултати от управлението и контрола на предвижданите 

дейности при ясни планировка и реализация на инвестиционното предложение.  

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 

необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или 

поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от 

изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, 

електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на 

изкопите, ползване на взрив: 
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За извършване на дейностите, обект на ИП, ще се използва 600 кв. м от сграда с 

идентификатор 10135.4510.506.1 със застроена площ 640 кв. м, разположена в ПИ с 

идентификатор 10135.4510.506 с УПИ V-300 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Варна, кв. № 14, с адрес: област Варна, община Варна, гр. Варна, район 

Владислав Варненчик, „ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА”. 

Технически характеристики на площадката 

Площадката: 

- е разположена в близост до пътно платно и има осигурен достъп до него; 

- е оградена и охраняема с 24-часово видеонаблюдение и СОТ, ще е обозначена с ясен 

надпис за предназначението й, както и за фирмата, която я експлоатира и работното 

време с клиенти; 

- има оборудвана вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на 

товаро- разтоварни дейности; 

- зоните и местата (участъците) за съхраняване на отпадъци са ясно обозначени и 

отделени от останалите зони в обекта; 

- е пожарообезопасена чрез достатъчeн брой подходящи пожарогасители; 

- е с непропускливо подово покритие - стоманобетонна настилка; 

- е оборудвана с приемателни съдове за събиране и съхраняване на отпадъци; 

- е оборудвана с устройство за безаварийно изпомпване и/или източване на течните 

отпадъци; 

- е подсигурена с предпазен борд на входа на сградата и обезпечена с налични 

количества абсорбенти (пръст, пясък и др.) за предотвратяване и ограничаване на 

евентуални разливи; 

- е с изградени комуникации и инфраструктура. 

Дейностите по съхраняване и предварителна обработка - преопаковане, механично 

филтруване на отпадъци ще се извършват върху обособени и обозначени с надпис 

функционални зони и участъци върху тях: 

- зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт (КПП) с площ около 

30 кв.м; 

- зона за съхраняване на отпадъците с площ 300 кв. м: 

 участък за съхраняване на приети отпадъци - 200 кв. м; 

 участък за съхраняване на приети отпадъци - 100 кв. м; 

- зона за предварителна обработка - преопаковане, механично филтруване на отпадъци с 

площ 260 кв. м: 

 участък за механично филтруване на отпадъци - 25 кв. м; 

 участък за преопаковане на отпадъци - 175 кв. м; 

 участък котелно - 60 кв. м; 

- обслужваща (административно-битова) зона с площ 10 кв. м с изградено работно 

помещение, съблекалня и санитарен възел; 

Приемане на отпадъците  

Отпадъците ще се приемат в обособена зона с площ около 30 кв.м с контролно-

пропускателен пункт (КПП), разположена до централния вход на площадката. 

Тя е с трайна, непропусклива настилка, пожарообезопасена, подсигурена с предпазен 

борд на входа на сградата и обезпечена с налични количества абсорбенти (пръст, пясък и 

др.) за предотвратяване и ограничаване на евентуални разливи и с осигурен достъп за 

извършване на товарно - разтоварни дейности. 

Приемането на отпадъците от физически и/или юридически лица по смисъла на 

Търговския закон ще се извършва само въз основа на писмен договор по чл. 8, ал. 1 от 

Закона за управление на отпадъците, ДВ бр. 53 / 2012 г. В сключения писмен договор ще 
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бъде вписан съответния вид на отпадъка (код и наименование), съобразно извършената 

класификация по реда на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците 

и/или № на документа за дейности с отпадъци, ако се изисква такъв. 

 

Ще се извършва дейност по оползотворяване с код R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на площадката на образуване до събирането им, съгласно Приложение № 2 

към § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО), ДВ бр. 53 / 2012 г.  

Отпадъците ще се съхраняват в обособената зона върху обозначен с надпис участък от 

200 кв. м и места, разделно по видове и произход в опаковки (IBC контейнери с обем 

1000 л, пластмасови съдове с обем от 10 до 100 л, отворени торби с товароносимост до 

500 кг, ПП чували, кашони, метални контейнери и др.), маркирани със стикер със 

съответния код и наименование на отпадъка, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 

2014 г. за класификация на отпадъците. 

Образуваните отпадъци при осъществяване на дейността ще се съхраняват разделно по 

по видове и произход върху определен и обозначен участък от зоната за съхраняване с 

площ 100 кв. м, по подходящ начин и/или в подходящи съдове, обозначени с код и 

наименование на отпадъка, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2014 г. за 

класификация на отпадъците (IBC контейнери с обем 1000 л, пластмасови съдове с обем 

от 10 до 100 л, отворени торби с товароносимост до 500 кг, ПП чували, кашони, метални 

контейнери и др.) 

Не се допуска смесване на отпадъците при съхраняване на територията на площадката  

Съхраняването ще се извършва по начин, предотвратяващ замърсяване на компонентите 

на околната среда в района на площадката до предаване за последващо третиране при 

спазване разпоредбите на общностното законодателство. 

 

Ще се извършва дейност по оползотворяване с код R12 - размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителна обработка - 

преопаковане, механично филтруване), съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), ДВ бр. 53 / 

2012 г. на обособена и обозначена зона за предварителна обработка с площ 260 кв. м., 

разположена в североизточната част на сградата, подсигурена с предпазен борд, обща 

обваловка и абсорбенти (пръст, пясък или др.) за предотвратяване и ограничаване на 

евентуални разливи. 

предварителна обработка - преопаковане - върху определен участък с площ 175 кв. м 

в зоната за предварителна обработка на отпадъци ще се извършва преопаковане на 

приети отпадъци в полутечно агрегатно състояние (отпадък с код 20 01 25 и 

наименование „хранителни масла и мазнини”) и приет отпадък в твърдо агрегатно 

състояние - отпадък с код 16 03 06 и наименование „органични отпадъци, различни от 

упоменатите в 16 03 05”. 

Капацитет за преопаковане: 50 т/ 8 часа. 

За извършване на преопаковането инвеститорът предвижда тези отпадъци да се 

прехвърлят ръчно от обучен персонал от транспортните опаковки в метален съд с 

вместимост 1 т за подгряване до 40-50 
0
С - за осигуряване на фазовия им преход в течно 

агрегатно състояние. Няма да се извършва смесване на различни по вид отпадъци - всеки 

отпадък ще се преопакова поотделно. Съдът е оборудван с метална серпентина, 

монтирана на дъното на съда. В нея ще се подава топла вода до 80 
0
С от парен котел. 
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Чрез топлообменен процес отпадъците ще се подгряват до температура 40-50 
0
С. След 

достигане на необходимата течна фаза, с помпа с капацитет 50-60 л/мин. чрез тръбна 

система отпадъкът ще се прехвърля в метален съд с вместимост 2 т и/или в два съда с 

вместимост по 1 т за естествено охлаждане, след което с помпа с капацитет 800 л / мин. 

отпадъкът ще се прехвърля в IBC контейнери с обем по 1000 л и ще се съхранява в 

зоната за съхраняване на отпадъци до предаване за последващо третиране - 

оползотворяване. 

При подгряване до течна фаза не се извършват химични процеси, отпадъците няма да 

променят състава и свойствата си и ще се предават като отпадък за последващо 

третиране. 

В тази връзка Инвеститорът предвижда монтиране на вертикален парен котел за 

производство на топла вода върху участък котелно с площ 60 кв. м в зоната за 

предварителна обработка на отпадъците преди оползотворяване с обща площ 260 кв. м, 

осигурен с обваловка и абсорбенти (пръст, пясък или др.) за ограничаване на евентуални 

разливи. 

Технически данни за парния котел: 

- мощност 1850 kW; 

- паропроизводство до 100 kg/h; 

- налягане до 0,5 bar; 

Посредством горелка (с проектна топлинна мощност 150 kW) с вентилатор, монтирана в 

долната част на парния котел, ще се осигурява горещ въздух в междутръбното 

пространство на котела. Чрез топлообмен ще се осигурява топла вода до 80
0
С, която 

посредством тръбни връзки ще постъпва в металния съд за подгряване на отпадъци до 

температура 40-50 
0
С, осигуряваща фазовия им преход до течно агрегатно състояние.  

За горелката ще се използва природен газ (разход - 5 кг/час)  

Обектът е газифициран има изградена локална газпреносна инсталация за природен газ 

като източник на енергия. Същата e отклонение от централната такава. 

Горелката ще е оборудвана с табло за управление, аварийно табло, окабеляване, 

предпазен клапан. Димните газове от горелката ще се отвеждат през изходящо 

устройство (ИУ) с диаметър 300 мм с височина 8 м над котата на терена. 

Захранването на парния котел с вода ще е свързано директно към водопровода и 

оборотна вода на изход от серпентината на съда за подгряване на отпадъци.  

 

предварителна обработка - механично филтруване - върху определен участък с площ 

25 кв. м в зоната за предварителна обработка на отпадъци при необходимост ще се 

извършва механично филтруване на отпадък с код 20 01 25 „хранителни масла и 

мазнини” за премахване на твърди частици, нагар и други механични онечиствания - с 

помощта на вакуум помпа течните отпадъци ще преминават през вана за филтруване с 

размери до 100/100 см в комплект с метално сито от неръждаема стомана със светли 

отвори 2 мм и капацитет за филтруване до 6,5 т/час (до 52 т/за 8 часа, до 13000 

т/год.). Зоната е подсигурена с абсорбенти (пръст, пясък или др.) за предотвратяване и 

ограничаване на евентуални разливи. 

Процесът е механичен и ще се извършва при нормална температура. Третираният 

отпадък няма да променя състава и свойствата си и ще се съхранява в IBC контейнери с 

обем 1000 л на обособено място върху участък с площ 100 кв.м от зоната за съхраняване 

на отпадъци и ще се предава като отпадък за последващо третиране 

 

Необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, 

газопровод, електропроводи и др.): Няма такава необходимост. Около площадката има 
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изградена инфраструктура - електроснабдяване, газоснабдяване и пътни връзки. 

Достъпът до площадката няма да се промени и ще се извършва от съществуващия вход.  

Не се налага ново строителство, реконструкция или разширение на пътната мрежа, 

електроснабдяването, газоснабдяването и др. - ще се използват наличните 

инфраструктура, настилки и съоръжения. 

Обектът е водоснабден с питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Варна. 

Дейностите по съхраняване и предварителна обработка - преопаковане на отпадъци не са 

свързани с ползване на вода за промишлени цели. Ще се ползва вода само за санитарно-

битови нужди. Отпадните битово-фекални води ще се отвеждат в съществуваща 

канализационна мрежа (количествата са минимални– около 0,001 куб.м/денонощие). 

Дейностите по събиране и съхраняване на отпадъците не са свързани с формиране на 

производствени отпадъчни води, отпадъчни газови емисии и неприятни миризми.  

 

Предвидени изкопни работи: не са предвидени изкопни работи. 

 

Използване на взрив и др.: не се налага използване на взривни материали и извършване 

на взривни работи. 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 

в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, 

необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на 

специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното 

предложение по реда на специален закон: 

Процедиран е ПУП-ПРЗ на Западна промишлена зона - гр. Варна, одобрен с Решение № 

196 - 13 на Председател на ОС на община Варна /приложение № 3.1.5/. 

ПИ с идентификатор 10135.4510.506 е с трайно предназначение на 

територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), а 

сградата с идентификатор 10135.4510.506.1 е с предназначение: друг вид 

производствена, складова, инфраструктурна сграда. 

Реализацията на инвестиционното предложение не влиза в противоречие, недопустимост 

и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, обекти и 

дейности.  

 

4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се 

посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или 

правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, 

близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), 

обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на 

културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или 

промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 

област Варна, община Варна, гр. Варна, район Владислав Варненчик, „ЗАПАДНА 

ПРОМИШЛЕНА ЗОНА”, ПИ 10135.4510.506 (ведно със сграда 10135.4510.506.1) с УПИ 

V-300 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, кв. № 14, с площ 

600 кв.м от сграда 10135.4510.506.1 със застроена площ 640 кв.м. 
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„УОН” ЕООД ще реализира ИП на горецитирания обект, съгласно Договор за наем на 

недвижим имот от 10.01.2020 г. и Анекс към Договор за наем на недвижим имот от 

13.02.2020 г. (Приложения № 3.1.1, № 3.1.2, № 3.1.3, № 3.1.4, № 3.1.5, № 3.1.6). 

Всички дейности по време на реализацията на инвестиционното предложение и по време 

на експлоатацията на обекта ще се извършват пряко на гореупоменатия обект, без да са 

необходими допълнителни площи. 

С реализиране на ИП не се засягат елементи на Националната екологична мрежа 

(НЕМ).  

Площадката на ИП не попада в границите на защитени зони от Националната 

екологична мрежа (НЕМ) „НАТУРА 2000” съгласно Закона за биологичното 

разнообразие и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за 

защитените територии (ЗЗТ). Предвидените дейности са с такова естество и 

местоположение, че няма да доведат до: 

- пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове 

предмет на опазване на защитени зони в мрежата „Натура 2000“; 

- нарушаване целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежа „Натура 

2000“; 

- няма да окажат отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от „Натура 

2000“. 

Имотът не попада в границите на територии за опазване обектите на културното 

наследство и няма вероятност осъществяването на инвестиционното предложение да 

окаже значително неблагоприятно въздействие на намиращите се в близост такива.  

С реализиране на инвестиционното предложение няма да има трансграничен характер на 

въздействия. 

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – 

чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или 

ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, 

съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) 

Не се предвижда използване на природни ресурси по време на реализацията на 

инвестиционното предложение и по време на експлоатацията на обекта. 

За дейностите по съхраняване и предварителна обработка преди оползотворяване на 

отпадъците ще се използват наличните инфраструктура, настилки и съоръжения.  

Не се налага ново строителство, реконструкция или разширение на пътната мрежа, 

електроснабдяването, газоснабдяването и др. - ще се използват наличните 

инфраструктура, настилки и съоръжения. 

Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди от повърхностни 

води и/или подземни води. Дъждовните води няма да имат контакт с отпадъците, които 

ще се третират в затворено помещение. 

По време на експлоатацията:  

Площадката е елекрифицирана и газифицирана. Вода за питейни нужди ще се осигурява 

от водопроводната система на общината. За обслужващия персонал използваните 

количества ще са около 0,001 м
3
/ денонощие. Захранването на парния котел с вода е 

свързано директно към водопровода и оборотна вода на изход от серпентината на съда за 

подгряване на неопасни отпадъци.  
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Не се налага изграждане на газопроводи и отоплителни инсталации. 

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни 

и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

 

Не се предвижда третиране на приоритетни и/или опасни вещества, съгласно 

приложение №№ 1 и 2 от НАРЕДБА за стандарти за качество на околната среда за 

приоритетни вещества и някои други замърсители (Приета с ПМС № 256 от 1.11.2010 

г., обн., ДВ, бр. 88 от 9.11.2010 г., в сила от 9.11.2010 г., изм., бр. 88 от 8.10.2013 г., в 

сила от 8.10.2013 г., изм. и доп., бр. 97 от 11.12.2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) и 

НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 

вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, издадена от 

министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, министъра на здравеопазването и министъра на икономиката (обн., 

ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24 от 23.03.2004 г., в сила от 23.03.2004 г.) 

Още повече, че ИП не предвижда заустване в повърхностни водоприемници или в 

подземни хоризонти.  

Европейската комисия (ЕК) създава и актуализира на всеки 24 месеца списък за 

наблюдение на вещества, за които се събират данни от мониторинг на територията на 

целия Европейски съюз. 

 

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

На територията на площадката ще има само един източник на организирани емисии - 

горелка за подгряване на отпадъци и едно изходящо устройство - комин  

Норми за допустими емисии на вредни вещества от горивни източници с термична 

мощност от 0,5 до 50 MW, съгласно Приложение 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1 от 

27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), 

изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии: 
 

 Вид гориво 

Газообразно 

прах - 

CO, mg/Nm
3
 100 

SOx, mg/Nm
3
 35 

NOx, mg/Nm
3
 250 

 

На територията на площадката няма да има други източници на емисии в атмосферния 

въздух.  

Отпадъците, които ще се третират, не са източник на прах, азот и сяра съдържащи 

компоненти. 
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8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното 

третиране: 

При осъществяване на дейностите е възможно да се образуват отпадъци с неопасни 

свойства:  

- отпадък с код 15 01 02 и наименование «пластмасови опаковки» - негодни за употреба 

по предназначение пластмасови опаковки;  

- отпадък с код 15 02 03 и наименование «абсорбенти, филтърни материали, кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02» - негодни за 

употреба по предназначение абсорбенти, кърпи за изтриване;  

- отпадък с код 19 12 12 и наименование „други отпадъци (включително смеси от 

материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11” - 

твърди частици, нагар, остатъци - утайки и други механични онечиствания и механични 

примеси, несъдържащи опасни вещества, отделени при извършване на предварителна 

обработка (механично филтруване) на отпадъците.  

Ще се извърши класификация на отпадъцитепо реда на Наредба № 2 за класификация на 

отпадъците, които се очаква да се образуват по време на експлоатацията. 

Образуваните отпадъци при осъществяване на дейността ще се съхраняват разделно по 

видове в участък с площ 100 кв. м от зоната за съхраняване, върху определени и 

обозначени места по подходящ начин и/или в подходящи съдове, обозначени с код и 

наименование на отпадъка, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2014 г. за 

класификация на отпадъците. 

Съхраняването ще се извършва по начин, предотвратяващ замърсяване на компонентите 

на околната среда в района на площадката до предаване за последващо третиране само 

въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за 

дейности с отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както 

следва: 

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от 

ЗУО; 

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

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация 

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

притежаващи разрешителен  или регистрационен документпо чл. 35, ал. 1, съответно по 

чл. 35, ал.2, т. 3-5 от ЗУО;  

Ще се води отчетност и ще се предоставя информация съгласно изискванията на 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. 

 

9. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 

промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им 

(пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в 

канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и 

др.) 

Не се очаква формиране на отпадъчни води от дейността. От дейността ще се формират 

единствено битово-фекални отпадъчни води, които ще се отвеждат в съществуващата 

канализационна мрежа. Дъждовните води няма да имат контакт с отпадъците, които ще 

се съхраняват в затворено помещение. 
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10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката 

на предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на 

опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно 

приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и 

ограничаване на последствията от тях) 

Предвидените дейности не са свързани с използване, формиране или съхраняване на 

опасни химични вещества. На площадката няма налични количества опасни химични 

вещества от предишна дейност, както и такива, които ще се използват за реализацията и 

при експлоатацията на новото инвестиционно предложение. 

Планираните дейности не налагат употребата на опасни химични вещества, попадащи в 

обхвата на част 1 и част 2 на Приложение 3 на ЗООС. 

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, инвестиционното предложение е 

обявявено чрез обява, поставена на входа на площадката и централния офис на 

УОН ЕООД - гр. София, район „Триадица”, пл. „България” № 1, бл. НДК-

Административна сграда ет. 12 на 27.04.2021 г. (Приложение № 1.1) 

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по 

реда на глава шеста ЗООС.  

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се 

извършва преценка. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 

ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в 

приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или 

програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет 

страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване 

или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 
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приложение № 1.1. - обява за обявяване на инвестиционното предложение от 

27.04.2021 г. 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или 

административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 

инвестиционно предложение. 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното 

предложение: 

приложение № 3.1.1 - АКТ ЗА ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ № 46 от 

21.01.1997 г., издаден от МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - заверено с „Вярно с 

оригинала” 1 /един/ бр. копие; 

приложение № 3.1.2 - Скица № 15-149739-14.02.2020 г. на поземлен имот с 

идентификатор 10135.4510.506, издадена от СГКК гр. Варна - 1 /един/ бр. копие; 

приложение № 3.1.3 - Скица № 15-139079-12.02.2020 г. на сграда с идентификатор 

10135.4510.506.1, издадена от СГКК гр. Варна - 1 /един/ бр. копие; 

приложение № 3.1.4 - Договор за наем на недвижим имот от 10.01.2020 г. - заверено с 

„Вярно с оригинала” 1 /един/ бр. копие; 

приложение № 3.1.5 - Анекс към Договор за наем на недвижим имот от 13.02.2020 г.; 

приложение № 3.1.6 - Решение № 196 - 13 на Председател на ОС на община Варна - 1 

/един/ бр. копие; 

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб. 

приложение № 3.2.1 - схема за разпределение на работни зони - 1 /един/ бр.; 

4.  Електронен носител – 1 бр.  

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в 

електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6. 

предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

чрез лицензиран пощенски оператор. 

Дата: 27.04.2021 г.       Уведомител: 

       Ивайло Стефанов - Управител 

             (подпис) 

 


