
 

 

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда 

 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА НА 

РИОСВ - СОФИЯ 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

за инвестиционно предложение  

 

От „Ис Инвест 2021“ ООД 

 

Управител: Симеон Кирилов Алексиев 

Лице за контакти: Симеон Кирилов Алесксиев,  

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

 

Уведомяваме Ви, че „Ис Инвест 2021“ООД, има следното инвестиционно предложение: 

 

„Площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и дейности по третиране на 

производствени отпадъци” . 

 

Предвидено е изпълнение на инвестиционното предложение в един етап. 

 

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 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)/ 

 

Целта на инвестиционното предложение е „Площадка за дейности с отпадъци от черни 

и цветни метали, дейности по третиране на производствени отпадъци“, на терен с площ 

1516кв.м,  представляващ поземлен имот УПИ II, кв.148 по действащия регулационен 



 

 

план на гр.Перник, кв.Изток, одобрен със заповед №2322/22.12.1978 на Кмета на 

гр.Перник, с идентификатор 55871.515.6466, по КК на гр.Перник, одобрен със Заповед 

№РД-18-91/13.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Терена е  отреден за 

„Производствени  и складови дейности” одобрен със заповед №2322/22.12.1978 на Кмета 

на гр.Перник.   

Инвестиционното предложение е ново инвестиционно намерение. На терена има 

сграда  със застроена площ 393кв.м  и втора сграда със застроена площ 14кв.м. 

Теренът на площадката е собственост на „Заводски строежи" и отдаден с договор под 

наем от 07.03.2022г.  

Общата площ на терена е 1516 кв.м, от които използваема открита бетонирана площ от 

1 109 кв.м,  закрита използваема площ – хале от 393 кв.м.и офис от 14 кв.м. 

 

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. 

 

Основните процеси, които ще се извършват са следните: 

 

1. Отпадъци от опаковки, хартия, пластмаса и стъкло. 

 

1.1.Приемане, съхраняване.на отпадъци.. 
 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 до 

R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им  

 

На територията на площадката ще се извършва приемане и съхраняване на опаковки, хартия, 

пластмаса и стъкло. Хартията, картоните,пластмасата и стъклото се събират и съхраняват на 

обособена за целта закрита зона на бетонов под и странична ограда от мрежа ако се налага. 

Съхраняват се в контейнери или места със ограждение от мрежа. 

 

Стъклото се събира и съхранява на обособена за зона на закрито и бетонов под. Съхранява се 

в метални или пластмасови контейнери с различна вместимост в зависимост от вида и 

количеството на материала.  

 

 

 



 

 

При приемане на отпадъците, следва визуален оглед, претегляне на електронен кантар и 

оформяне на документите. 

Приетите на площадката отпацъци от физически и юридически лица се съхраняват в 

зависимост от техния вид, произход, състав и свойства. Има осигурено видеонаблюдение до 

предаването им за последващо третиране, оползотворяване или обезвреждане. 

 

 

1.2.Третиране на отпадъци  

 

R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове от  R1 до 

R12  

- Сортиране и разделяне 

Тази дейност се извършва ръчно или с подемна техника за метални опаковки, хартия, стъкло и 

пластмаси. 

Целта е да се  сортират по вид и размери. Дейността по сортирането на всички  видове 

отпадъци се извършва ръчно.  

 

- Балиране 

Тази дейност се извършва машинно за  отпадъците от хартия, опаковки, стъкло и пластмаси в 

зависимост от изискванията на фирмите, извършващи дейности по оползотворяване. Целта е 

да се намали обема и увеличи плътността на отпадъците. Балирането ще се извършва с 

балираща машина. 

Капацитетът на тези машина и дейността по балиране на хартия и пластмаси е 500 кг/час. 

Реалния капацитет е свързан с наличните количествата отпадъци и наетия персонал за тези 

дейности и др. 

При нужда  се наема мобилна преса с договор от външни фирми.   

 

-Предварителна обработка  

Тази дейност  включва пакетиране, уплътняване и др. 

Капацитетът бщо на дейностите по приемане, съхраняване и третиране на отпадъци достига 

до 10 000т/год. 

 

 



 

 

2. ОЧЦМ 

2.1.Приемане и  съхраняване на ОЧЦМ. 

 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 до 

R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им  

 

На територията на площадката ще се извършва приемане и съхраняване на ОЧЦМ. 

При приемане на отпадъците, следва визуален оглед, претегляне на електронен кантар и 

оформяне на документите. 

Приетите на площадката отпацъци от физически и юридически лица се съхраняват в 

зависимост от техния вид, произход, състав и свойства под навес с бетонов под. Има 

осигурено видеонаблюдение и охрана до предаването им за последващо третиране, 

оползотворяване или обезвреждане. 

 

2.2.Третиране на ОЧЦМ  

 

R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове от  R1 до 

R12  

 

- Сортиране и разделяне 

Тази дейност се извършва ръчно или с подемна техника за ОЧЦМ. 

Целта е да се  сортират по вид и размери. Дейността по сортирането на всички  видове 

отпадъци се извършва ръчно.  

Капацитетът на тези дейности няма да превишава 6000т/год. 

 

- Рязане 

Дейността се извършва посредством специализирани инструменти/ газови резачи на пропан 

бутан-оксижен/. На рязане се подлага само едрогабаритен скрап от ОЧЦМ.  

Капацитетът на тези дейности достига до 1т/ден. 

 

- Балиране 



 

 

Тази дейност се извършва машинно само за  отпадъците от ОЧЦМ в зависимост от 

изискванията на фирмите, извършващи дейности по оползотворяване. Целта е да се намали 

обема и увеличи плътността на отпадъците. Балирането се извършва с балираща машина под 

наем. 

Капацитетът на тези машина и дейността по балиране е 100 кг/час. 

Реалния капацитет е свързан с наличните количествата отпадъци и наетия персонал за тези 

дейности и др. 

Това  балиране се извършва на отпадъци от черни и цветни метали с ниска плътност и 

метални опаковки.  

 

-Предварителна обработка и рязане 

Тази дейност се извършва посредством специализирани инструменти/клещи, шлайфери и 

газови резачи на пропан бутан/. На рязане се подлагат ОЧЦМ в зависимост от изискванията на 

фирмите извършващи дейности по оползотворяване с код R4, извънгабаритен скрап. 

Капацитетът на тази дейност по рязане е свързан с наличните количества отпадъци и наетия 

персонал за тези дейности и няма да превишава количествата на отпадъците показани в 

заявлението. 

 

Капацитетът общо на тези дейности с ОЧЦМ няма да превишава 6000т/год. 

За претегляне ще се използва автокантар под наем на фирма Еврометал. 

 

Площадката е електрифицирана и водоснабдена с питейна вода.  

При реализацията на инвестиционното намерение не се предвиждат строителни 

дейности. 

Изкопни и взривни дейности не се предвиждат.  

Площадката няма да  налага извършване на изкопни и 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: 

 

Инвестиционното намерение няма връзка с други съществуващи и одобрени с 

устройствен (напр. ОУП, ПУП) или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на 

инвестиционното предложение. 

- орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на 

специален закон – РИОСВ – гр. София. 

 

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/ 

 

Площадката е с площ 1516кв.м,  представляващ поземлен имот УПИ II, кв.148 по 

действащия регулационен план на гр.Перник, кв.Изток, одобрен със заповед 

№2322/22.12.1978 на Кмета на гр.Перник, с идентификатор 55871.515.6466, по КК на 

гр.Перник, одобрен със Заповед №РД-18-91/13.10.2008 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК. Терена е  отреден за „Промишлени и складови дейности” одобрен със заповед 

№2322/22.12.1978 на Кмета на гр.Перник.  

Инвестиционното предложение се отнася за ново инвестиционно намерение.  

Има сграда  със застроена площ 393кв.м  и втора сграда със застроена площ 14кв.м. 

Теренът на площадката е собственост на „Заводски строежи" и отдаден с договор под 

наем.  

Общата площ на терена е 1516 кв.м, от които използваема открита площ от 1 109 кв.м,  

закрита използваема площ – хале от 393 кв.м.и офис от 14 кв.м. 

Имотът не попада в близост до защитени зони и обекти на културното наследство. 

Най-близките имоти, подлежащи на здравна защита, са жилищни постройки в кв. 

Мошино. Най-малкото разстояние от площадката  до тях е около 600 метра, в източна посока.  



 

 

Предвид характера на инвестиционното предложение, обхватът на въздействие от 

бъдещата експлоатация на линията ще бъде ограничен и локален, в рамките на площадката.  

Не се очаква да доведе до промяна в нивата на шум и емисии.  

Най-близката защитена територия е резерват „Острица“, отстоящ на около 3 км в 

югозападна посока в планината Голо Бърдо. 

В близост до района на площадката няма защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии или отделни хабитати с редки и защитени растителни и животински 

видове. Площадката не попада в защитени зони по НАТУРА 2000. 

В близост и на територията на имотаняма паметници на културата, както и обекти, 

подлежащи на здравна защита, които могат да бъдат засегнати.  

От изпълнението на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично 

въздействие. 

Не се налага промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Имотът е осигурен с необходимата техническа инфраструктура – водозахранване, 

електроснабдяване, газоснабдяване. Не е необходимо изграждане на допълнителни проводи 

извън територията на разглеждания имот. 

 

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 от повърхностни води и/или подземни води, необходими 

количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови/ 

 

По време на експлотацията  ще се ползва електроенергия. 

- вода ще се използва само за битови нужди.  

- вода за промишлени нужди няма да се използва. 

Водата за питейно-битови нужди е за обслужващия персонал. 

За питейно-битови нужди ще се използва съществуващият питеен водопровод и 

наличнната ВиК канализация на територията, която е свързана с Градската битово 

фекална канализация. 

Не се налага изграждане на нови съоръжения за водовземане. 



 

 

От реализирането на инвестиционното намерение не се очаква отделяне на 

производствени отпадъчни води.  

Битово-фекалните води от битовата сграда се отвеждат във Битово - фекалните 

колектори на територията , които се заустват в Градския колектор на гр.Перник. 

Очаквано количество битово фекални води – 35м
3
/год. 

 

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 очакват. 

 

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

Не се предвиждат емисии на вредни вещества във въздуха. 

Не се очакват неорганизирани емисии на вредни вещества във въздуха. 

 

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

третиране: 

 

Не се предвиждат  строително-монтажните дейности.  

 

По време на екплоатация 

Очаква се генериране на битови отпадъци от дейността на обслужащия персонал.  

Смесени битови отпадъци – код на отпадъка 20 03 01 - ще се събират в метални 

контейнери, разположени на лесно достъпни за извозване места.  

Отпадъците ще се депонират на Регионално депо Перник. 

 

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./ 

 



 

 

От дейността при реализиране на инвестиционното предложение ще се генерират само 

битово фекални отпадъчни води. Очаквано количество битово фекални води – 35м
3
/год. 

 

От реализирането на инвестиционното намерение не се очаква отделяне на 

производствени отпадъчни води, тъй като дейността е свързана със събиране, съхранение 

и предварително третиране на отпадъци с код R12 и код R13-   ръчно сортиране и 

разделяне на отпадъци и балиране с мобилна балираща машина. 

Не се предвижда генериране на производствени води.  

 

 

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/ 

 

 Няма и не се предвижда наличието на опасни химични вещества, които се очаква да 

бъдат налични на площадката.  

 

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

на глава шеста от ЗООС. 

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

извършва преценка. 

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или 

процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. 

 

ІІ. Друга информация /не е задължително за попълване/ 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 на ЗООС, 

когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 на 

ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 на 

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. 

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. Приложение 1 – Скица на поземлен имот  от Служба по геодезия, картография и 

кадастър –гр.Перник 

3.2. Приложение 2 – Договор за наем 

3.3 Приложение 3 – Удостоверение от Община Перник 

3.4 Приложение 4  - Скица на поземлен имот  от Община Перник 

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

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез 

лицензиран пощенски оператор. 

 

 

Дата:04.04 2022 г.  Управител:..................................... 

       /Симеон Алексиев/ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


