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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС 
 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. 

“ВИКТОРИ МД 2012” ЕООД,  

област Силистра, община Силистра, гр. Силистра 7500, ул. Тутракан № 47 

2. Пълен пощенски адрес. 

област Силистра, община Силистра, гр. Силистра 7500, ул. Тутракан № 47 

3. Телефон, факс и e-mail. 

0898 564365,  rik1980@abv.bg 

4. Лице за контакти. 

Десислава Милева - 0898 564365 

II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

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

“ВИКТОРИ МД 2012” ЕООД ще използва имот с идентификатор 66425.516.149 по плана на 
гр. Силистра за дейности по временно съхраняване на отпадъци. “ВИКТОРИ МД 2012” ЕООД е 
собственик на имота, като в приложение е представен документ за собственост. Имотът е с площ 
от 567 кв.м.  

За реализация на инвестиционното предложение в ПИ с идентификатор 66425.516.149 не е 
необходимо да бъдат извършени строително-монтажни дейности. Имотът е осигурен с 
водоплътна настилка и е с предназначение „за производствени и складови дейности“. 

Предвижданията на ръководството на дружеството включват поставяне на фургон за 
административно-битовата дейност, осигуряване на видеонаблюдение и поставяне на затворен 
контейнер за оловни акумулатори.  

До момента в имота не са извършвани дейности с отпадъци. Инвестиционното предложение 
е ново за имота. 

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

Не се предвижда извършване на строителни дейности в имота.  

За реализация на инвестиционното предложение е необходимо поставяне на фургон за 
административно-битовата дейност , осигуряване на видеонаблюдение и поставяне на затворен 
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контейнер за оловни акумулатори. 

За дейностите по временно съхраняване на отпадъци не е необходимо използването на 
природни ресурси. 

За персонала е осигурена питейна вода чрез доставка на бутилирана минерална вода. 

Инвестиционното предложение не включва експлоатация на земни недра. Теренът, в който 
се извършва дейността, представлява производствен, складов терен. Инвестиционното 
предложение не включва дейности по бетониране на почви в имота, водещи до увреждането им.  

Теренът, върху който се реализира инвестиционното предложение, е разположен в 
регулационните граници на гр. Силистра. Зоната, в която попада имота е отредена за 
производствени и складови дейности – имотът граничи с „Оргтехника“. Експлоатацията на 
обекта не се очаква да окаже въздействие върху биологичното разнообразие в района. 

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

Инвестиционното предложение не включва извършване на строителни дейности. 

На етап експлоатация на площадката се очаква генериране само на смесени битови 
отпадъци от персонала на дружеството в количества до 0,100 тона годишно. Имотът е в 
регулационните граници на гр. Силистра и е включен в  системата за организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване на населеното място. 

От дейностите по съхраняване на отпадъци в имота няма да се генерират отпадъци. 

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води на етапа 
строителство и експлоатация. За битови нужди персонала на площадката ще използва наличната 
инфраструктура в съседния имот. 

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

Инвестиционното предложение, за което се изготвя информацията, нямат потенциал за 
замърсяване на околната среда в района.  

Инвестицията осигурява оползотворяване на отпадъци. Дейностите по управление на 
отпадъците ще се извършват в съответствие с поставени условия в издадено разрешително за 
обекта.  

Не се формират отпадъчни води от обекта.  

От производствената дейност ще се емитират предимно неорганизирани прахови емисии в 
резултат на дейности по товарене и разтоварване на отпадъци. Направената прогноза за 
очакваните количества прах показва ниски годишни стойности. От реализацията на инвестицията 
не се очаква промяна на качеството на атмосферния въздух в района. 

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

В производствената дейност не се използват опасни химични вещества. 
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В обекта няма да се съхраняват/употребяват опасни химични вещества. Не се образуват 
опасни отпадъци. 

На територията на обекта ще се съхранява отпадък с код 16 06 01* и наименование Оловни 
акумулаторни батерии в количества до 1 тон. 

Поради наличието на олово от над 25 % в оловни акумулатори, тези отпадъци се 
класифицират като опасни за околната среда. 

HP 14 "Токсични за околната среда": отпадъци, които представляват или могат да 
представляват непосредствени или проявяващи се след време рискове за един или повече 
компоненти на околната среда (съгл. Прил. № 3 ЗУО).  

Попадат в Прил. 3, част 1, Раздел "Е" – Опасности за околната среда, Е2 Опасни за 
водната среда в Категория Хронична опасност, Категория 2. 

Съгласно Приложение № 3 прагът за класификация на обекта като обект с нисък рисков 
потенциал за тази категория е 200 тона. 

Предвиденото за съхранение количество от 1 тон е под прага за класификация на обекта 
като обект с нисък рисков потенциал. 

Обектът не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал. 

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. 

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето "Факторите на 
жизнената среда" са: 

а) води, предназначени за питейно-битови нужди; 

б) води, предназначени за къпане; 

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

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

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

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

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

з) курортни ресурси; 

и) въздух. 
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За експлоатация на площадката не е необходимо захранване със свежа вода. От дейностите 
по съхраняване на отпадъци не се формират производствени отпадъчни води, запазва се текущо 
положение.  

Разглежданата площадка не попада в  санитарно-охранителна зона на водоизточници, 
предназначени за битово водоснабдяване. Извършването на дейности с отпадъци в имота няма 
потенциал за въздействие върху води, предназначени за битово-питейни нужди. 

В района на инвестиционното предложение не са идентифицирани води, предназначени за 
къпане и минерални води. 

Най- близката точка на въздействие на шума, излъчван от обекта ПГМ Владимир Комаров, 
отстояща на около 150 м североизточно от имота. Най-близките жилищни сгради на гр. 
Силистра са разположени северозападно от имота на отсточние около 180 метра. Реализацията 
на инвестиционното предложение не води до увеличаване на шумовото натоварване в района. 
Дейностите по товарене/разтоварване на голямо габаритни отпадъци са периодични – до 1 
месечно, като се извършват в светлата част на денонощието.  

Дейността на площадката не е свързана с монтаж и/или използване на източници на 
йонизиращи или нейонизиращи лъчения. 

Дейностите в обекта нямат потенциал за предизвикване на нови  химични фактори и 
биологични агенти в обектите с обществено предназначение, разположени в района (например 
най-близко разположената жилищна зона), т.к.: 

- не се използват опасни химични вещества; 
- от обекта не се генерират опасни отпадъци; 

В обекта няма да са налични организирани източници на емисии в атмосферния въздух. 
След реализация на обекта не се прогнозира натоварване на компонент „Атмосферен въздух“, 
водещо до промяна в качеството на компонента за района. 

Инвестиционното предложение не е свързано с рискове за човешкото здраве поради 
неблагориятни въздействия върху факторите на жизнената среда в района.  

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

ПИ с идентификатор 66425.516.149 е разположен в производствената зона на гр. Силистра, 
община Силистра, обл. Силистра. В приложение към искането за преценяване на необходимостта 
от ОВОС е представена скица на имота.  

Инвестиционното предложение не предполага извършване на строителни дейности в имота. 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на 
съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към 
ЗООС. 

Основни процеси 
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“ВИКТОРИ МД 2012” ЕООД предвижда извършването на дейности по: 

- приемане  на  отпадъци  –  ОЧЦМ, хартия и  пластмаса, оловни акумулатори 
(изчерпателен списък на отпадъците, които ще се приемат на площадката е представен в 
Приложение № 1.4. към информацията ); 

- съхранение  на  отпадъци  -  ОЧЦМ,  хартия  и  пластмаса, оловни акумулатори, 
закупувани от физически и юридически лица.  

Дейности по приемане на отпадъци 

На  обособената  площадка  ще  се  приемат  отпадъци  от  физически  и  юридически  
лица. 

Дейностите по приемане на отпадъци ще се извършват в следната последователност: 

- Оглед на приеманите отпадъци; 

Определяне  на  кода  и  наименованието  на  отпадъците,  закупувани  от  физически  
лица. Сравнение на съответствието на отпадъците със заявения код и наименование при 
закупуването им от юридически лица. 

За отпадъците от черни и цветни метали – определяне на вида им. От физически лица се 
приемат ОЧЦМ само с битов характер.  

При идентифициране на кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи 
на електронната съобщителна инфраструктура,   елементи   и   части   от   подвижния   
железопътен   състав,   железния   път, включително осигурителните, сигнализационните и 
съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от 
пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от 
уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи 
паметници или части или елементи от тях, се проверява детайлно сертификатът за произход, 
издаден от съответното юридическо лице. 

При идентифициране на опасни отпадъци, части или детайли в потока ОЧЦМ се отказва 
приемането им. 

За хартиени и пластмасови отпадъци: Извършва се проверка за наличие на 
опаковки/материали, замърсени с опасни вещества или съдържащи опасни вещества. 

За оловни акумулаторни батерии: Извършва се предварителна проверка за наличие на 
електролит в акумулатора. На площадката не се приемат акумулаторни батерии без електролит 

- Претегляне на закупуваните отпадъци; 

Определянето на количеството приети отпадъци ще се извършва по тегловен метод чрез 
кантар, преминал метрологична проверка. 

- Проверка на съпроводителната документация на отпадъците/издаване на документи за 
приемане на отпадъци на площадката 
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При приемането на отпадъците се спазват изискванията на ЗУО и специализираните 
наредби за отделните потоци отпадъци. 

За ОЧЦМ се сключват договори за покупко-продажба, придружени с декларация или 
сертификат за произход. Сделките с ОЧЦМ с физически лица се безкасови след лимита на 
годишното ограничение съгласно ЗУО. 

Всички видове отпадъци се приемат на площадката след подписване на договор за 
покупко-продажба. 

 След претеглянето приетите отпадъци се отчитат и в отчетните книги, заверени в 
РИОСВ-Русе и водени за съответната дейност. 

- Насочване на потока отпадъци към обособеното място за съхранение. 

Оловните акумулаторни батерии се съхраняват в метален контейнер, затворен. 

След  оформяне  на  документацията  за  приетите  отпадъци,  приемчикът  посочва  
мястото  за съхранение на съответния отпадъка. 

Дейности по съхранение на приетите отпадъци 

 На площадката ще се обособят места за съхранение на отпадъците по вид и 
наименование. 

При  съхранението  на отпадъците ще се спазва изискването на Закона за управление на 
отпадъците, а именно:  

Съхранението на отпадъците до предаването им за последващо третиране ще се извършва 
за срок до 1 година за тези отпадъци, които ще бъдат предадени за последващо обезвреждане и 
срок до 3 години за всички останали, подлежащи на оползотворяване. 

При съхранение на отпадъците ще се спазват изискванията на Приложение No 2 на 
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 
отпадъци: 

- Площадката ще бъде обособена и обозначена; 

- Ще се обособи зона за вътрешна площадка за престой на автомобилите, товарене и 
разтоварване на отпадъците. 

- Ще се осигури ограничен достъп до зоната за съхранение на отпадъци. Извън 
работното време на площадката достъпът до цялата площадка ще е забранен; 

- Ще се монтира 24-часово видеонаблюдение. 

- На  територията  на  площадката  ще  бъдат  осигурени  прахови  пожарогасители  
поради съхранението на запалими отпадъци; 

- Не се предвижда система за измиване на съдовете за съхранение на ОЧЦМ, хартия и 
картон. Изкупуваните отпадъци ще се съхраняват върху водоплътна настилка без използване на 
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съдове за съхранение; За оловните акумулатори е предвидено поставяне на метален контейнер, в 
който се разполагат палети. Батериите се подреждат върху палетите с оглед следенето за 
евентуално възникване на течове. В контейнера ще бъде осигурен сорбент за попиване на 
аварийни разливи. 

- Не се генерират отпадъчни води в резултат на дейности по съхранение на отпадъци. 

Площта за съхранение е 100% осигурена с водоплътна настилка без връзка със 
съществуващата канализационна мрежа в района. Площадката ще бъде осигурена съгласно 
действащите противопожарни норми. 

В Приложение 1.4. е представен изчерпателен списък на всички отпадъци, които ще бъдат 
приемани на площадката. 

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.): 

ИП не изисква промяна на съществуващата техническа инфраструктура, извършване на 
изкопни дейности или използването на взрив. 

В производствената дейност не се използват опасни химични вещества. 

В обекта няма да се съхраняват/употребяват опасни химични вещества. Не се образуват 
опасни отпадъци. Закупуваните оловни акумулаторни батерии, код 16 06 01*, се съхраняват в 
закрит контейнер. Капацитет за съхранение: до 1 тон в един и същ момент /моментен капацитет/. 

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

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с изграждането на нова или 
промяна на съществуващата пътна мрежа. Имотът е свързан със съществуващи обслужващи 
пътни връзки в рамките на гр. Силистра. 

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

Етап строителство: поставяне на фургон за административно-битова дейност, закрит 
контехнер за акумулатори и осигуряване на видео наблюдение. 

Етап експлоатация: дългосрочна. 

Етап закриване: при вземане на решение за закриване на дейността ръководството на 
дружеството ще уведоми РИОСВ-Русе, като ще изпълни поставените условия от компетентния 
орган. 

Последващо използване: имотът след предаване на наличните количества отпадъци ще бъде 
в първоначалното си състояние. 
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6. Предлагани методи за строителство. Неприложимо. 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Инвестиционното предложение не противоречи на действащото законодателство в 
страната. 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи 
информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за 
разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко 
разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

Актуална скица на ПИ с идентификатор 66425.516.149, разположен на територията на гр. 
Силистра, е представена в приложение към искане за преценяване на необходимостта от ОВОС. 

"Обекти, подлежащи на здравна защита" са жилищните сгради, лечебните заведения, 
училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за 
временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, 
къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, 
паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и 
обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за 
храните, стоковите борси и тържищата за храни. 

На фигура 1-1 е представена сателитна снимка, указваща местоположението на новата 
площадка на дружеството,  спрямо най-близките обекти, подлежащи на здравна защита. 

Най-близкия обект, подлежащ на здравна защита е ПГМ Владимир Комаров, отстояща на 
около 150 м североизточно от имота. Най-близките жилищни сгради на гр. Силистра са 
разположени северозападно от имота на отстояние около 180 метра.  

В приложение към информацията са представени скица на имота и документи за 
собствеността му.  

Имотът, обект на инвестицията, не засяга защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии. Обектът не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000169 „Лудогорие-
Сребърна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Имотът, обект 
на инвестицията, отстои на около 4 441 км от горецитираната зона – фиг. 1.-2. 

Имотът не попада в санитарноохранителни зони на водоизточници.
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Фиг.1.1 

152,51 м
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9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 
инвестиционното предложение. 

Площадката на „ВИКТОРИ МД 2012” ЕООД е разположена в зона, отредена за 
производствени и складови дейности съгласно ОУП-Силистра. Имотът, в който се обособява 
площадката за съхраняване на отпадъци е отреден за производствена и складова дейност. 

Имот с идентификатор 66425.516.149 граничи с: 

- Поземлен имот 66425.516.150, област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, п.к. 7500, 
ул. ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг 
обществен обект, комплекс; 

- Поземлен имот 66425.516.137, област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, п.к. 7500, 
ул. ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ, м. ХРИСТО МИХАЙЛОВ, вид собств. Общинска публична, вид 
територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица; 

- Поземлен имот 66425.516.141, област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, п.к. 7500, 
ПЗ "Хр. Михайлов", ул. ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, 
НТП За друг обществен обект, комплекс; 

- Поземлен имот 66425.516.130, област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, п.к. 7500, 
ул. ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ, м. МЕДЖИДИ ТАБИЯ (територия по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ), вид 
собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване. 

Всички гореизброени имоти, с изключение на имот 66425.516.137, са собственост на 
„Оргтехника“ АД. 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 
санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 

Имотът, обект на инвестицията, не засяга защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии. Обектът не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона 
за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000169 
„Лудогорие-Сребърна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.  

Имотът отстои на повече от 4 км от горецитираната зона. Не попада в санитарно 
охранителни зони на водоизточници. 

В непосредствена близост до имота няма речни течения. Инвестиционното предложение не 
засяга повърхностни води. 
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11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 
строителство). 

Реализацията на ИП не е свързана с добив на строителни материали, нов водопровод, добив 
или пренасяне на енергия или жилищно строителство. 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

За дейностите, свързани с третиране на отпадъци, „ВИКТОРИ МД 2012“ ЕООД следва да 
кандидатства за получаване на разрешителен документ по реда на Закона за управление на 
отпадъците. 
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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; 

ИП няма потенциал за въздействие върху съществуващото и одобрено земеползване. 
Реализацията на обекта не включва усвояване на земеделски земи и промяна на 
предназначението им. Имотът е ситуиран в зона, отредена за производствени и складови 
дейности. 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

В близост до имота няма мочурища, крайречни области и речни устия.  

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

В близост до имота няма крайбрежни зони. Неприложимо. 

4. планински и горски райони; 

Имот с идентификатор 66425.516.149 попада в регулационните граници на гр. Силистра. 
Неприложимо. 

5. защитени със закон територии; 

Съгласно писмо на РИОСВ-Русе най-близко разположената защитена зона е BG0000169 
„Лудогорие-СРебърна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 
Имотът отстои на повече от 4 км от горецитираната зона. Имотът не попада в границите на 
защитени територии.  

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Неприложимо. Не са идентифицирани елементи на НЕМ в близост до инвестиционното 
предложение. Река Дунав е разположена северозаспадно от имота на отстояние около 1400 метра. 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

Имот с идентификатор 66425.516.149 попада в регулационните граници на гр. Силистра. 
Липсват обекти с историческа, културна или археологическа стойност в близост до ИП. 

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

Най-близко разположеният обект, подлежащ на здравна защита, е ПГМ Владимир Комаров, 
отстояща на около 150 м североизточно от имота. Най-близките жилищни сгради на гр. Силистра 
са разположени северозападно от имота на отстояние около 180 метра /фиг. 1.1 от 
информацията/. 
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IV. ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ 
ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното 
наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното 
разнообразие и неговите елементи и защитените територии 

1.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве 
Планираната инвестиция в обекта не води до промени: 
-  в качеството на атмосферния въздух в района; 
- не изисква употреба на свежа вода, съответно се не формират отпадъчни води от 

производствената дейност; 
- допринася за оползотворяване на отпадъци, респективно намаляване на отпадъците; 
- не изисква употреба на опасни химични вещества; 
- от производствената дейност не се образуват опасни отпадъци. 

Не се очакват промени в наблюдаваните шумови нива по границите на имота. 

Реализацията на инвестицията няма потенциал за създаване на дискомфорт за населението 
при нормална експлоатация на обекта. 

1.2. Въздействие върху материалните активи – инвестиционното предложение не 
включва строителство на нови сгради или дейности, водещи до подобряване на материалните 
активи. Не се очаква въздействие. 

1.3. Въздействие върху културното наследство 
В имота и в близост до него няма обекти на културното наследство. Имотът е ситуиран в 

регулационните граници на гр. Силистра, в зона, отредена за производствени и складови 
дейности.  Планираната инвестиция не предвижда извършване на изкопни дейности. 

Въздействието върху културното наследство се оценява като „без въздействие“. 
1.4. Въздействие върху въздуха 

При ежедневната експлоатация на площадката не се очаква въздействие. Възможно 
въздействие върху качеството на атмосферния въздух може да възникне при аварийни ситуации – 
пожар на територията на площадката. Необходимо е стриктното спазване на противопожарните 
норми по време на експлоатацията й. 

Спецификата на дейността, която ще се извършва в обекта, не предполага организирано 
изпускане на замърсители в атмосферния въздух.  

Неорганизирани емисии биха могли да възникнат при товаро-разтоварната дейност на 
площадката на ОЧЦМ.  

За определяне на емисиите в атмосферния въздух в резултат на тези дейности е използвано 
Ръководство на Европейската агенция по околна среда, версия 2009 година – EMEP/EEA air 
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pollutant emission inventory guidebook – 2009 (www.eea.europa.eu) . Емисионните фактори за 
подобни дейноси са определени в NFR 2.С.5.f Storage, handling and transport of metal products, 
SNAP 041000 Storage, handling and transport of metal products, ISIC: 6302 Storage and warehousing 

За инвентаризация на емисиите се използва Метод 3, където емисионните фактори за 
замърсител PM10  са следните: 

- Съхранение на метали без прилагане на мерки ЕF pm10=4.1 t/ha/year 

Очакваните годишни емисии от отделните дейности се изчисляват по формулата: 

Epollutant=ARproduction*EFpollutant 

За изчисление на очакваните годишни емисии използваме следните данни: 

- Площта на откритата площадка за временно съхранение на отпадъци ще е 567 кв.м. 

- Годишното количество метални отпадъци, които ще се купуват и претоварват на 
площадката е до 5000 т/год; 

Резултати: 

Очакваните годишни количества емитиран прах (РМ10) са: 

- В резултат на съхранение: Епрах = 0.210 т/год 

Въздействието на етап експлоатация се оценява като незначително, отрицателно, с 
периодичен характер -при извършване на товаро-претоварни дейности на отпадъци (предимно 
обемни). 

1.5. Въздействие върху водата 

Имотът не попада в повърхностни водни обекти, дерета, суходолия, заливаеми ивици и др. 
Подземните води в района са дълбоко разположени. 

Инвестиционното предложение не е свързано с: 
- използване на свежа вода в обекта; 
- Формиране на отпадъчни води от производствената дейност; 
- използване на ОХВиС в обекта. 
Въздействието върху водите се оценява като „без въздействие“. 
1.6. Въздействие върху почвата 
Инвестиционното предложение не предвижда строително-монтажни дейности, изкопни 

работи, строителство на нови сгради и други подобни. Реализацията на ИП не засяга почвите в 
района около имота. Имот с идентификатор 66425.516.149 е изцяло осигурен с водоплътна 
настилка. 

Въздействието върху почвата се оценява като „без въздействие“. 
1.7. Въздействие върху земните недра 
Инвестиционното предложение не включва добив на материали. Въздействието върху 

земните недра се оценява като „без въздействие“. 
1.8. Въздействие върху ландшафта 
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Ландшафтът в района на ИП е техногенно повлиян. За реализация на ИП не се предвижда 
строителство на нови сгради или промяна в съществуващата инфраструктура. Не се очаква 
влияние върху ландшафта. 

1.9. Въздействие върху климата 
ИП няма потенциал за въздействие върху климата. Дейностите, предвидени с 

инвестиционното предложение, не водят до емитиране на замърсители (прекурсори на озон) в 
атмосферния въздух. 

1.10. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи 

Разглежданият имот е част от стопанска територия, силно антропогенно повлияна, с 
постоянно човешко присъствие. В района не се наблюдават ценни растителни и животински 
видове, или такива, предмет на опазване в защитените зони.  

Планираните промени нямат потенциал за въздействие върху редките и защитени 
представители на земноводни, влечуги и птици.  

Не се очаква въздействие върху обявени и предложени за обявяване елементи на 
националната екологична мрежа- защитени природни територии и защитени зони. 

Въздействието върху биологичното разнообразие и неговите елементи се оценява като „без 
въздействие“. 

1.11. Въздействие върху защитените територии 

Имотът, в които се предвижда реализирането на инвестиционното намерение, не попада в 
защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, нито в защитена зона по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. 

Най-близко разположената защитена зона е на отстояние на повече от 4000 метра. ИП не 
представлява заплаха за защитния режим на ЗТ и ЗЗ. 

В района на инвестицията няма находища на лечебни растения и на такива със стопанско 
значение или от видове, под специален режим на опазване и ползване. В района не се срещат 
представители на фауната, под специален режим на защита.  

Въздействието от реализация на ИП се оценява като нулево. 

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

Територията за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена 
територия по смисъла на ЗЗТ и ЗБР.   

Най-близко разположената защитена зона е на отстояние на на повече от 4000 метра и  не 
предполага влияние върху защитени видове и местообитанията им. 

В непосредствена близост до площадката няма речни течения.  

Инвестиционното предложение не засяга директно повърхностни води. Площадката не 
попада в СОЗ на водоизточници. 
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Въздействието от дейността може да се оцени като без въздействие. 

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

Обектът не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал. 

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с използване на опасни 
химични вещества и/или образуване на опасни отпадъци в обекта. 

Инвестиционното предложение не е уязвимо от риск от големи аварии и/или бедствия, 
съответно не се очакват последици. 

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

На база извършения анализ в настоящата информация, може да се даде следната обща 
оценка на въздействието от реализарането на инвестиционното предложение: 

НУЛЕВО - въздействие върху земеползване, ландшафт, води, природни обекти, население, 
земните недра, минералното разнообразие, единични и групови паметници на културата, 
въздействие от рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои 
генетично модифицирани организми, биологичното разнообразие и неговите елементи , 
въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, почви, материални активи. 

ПРЯКО, НЕЗНАЧИТЕЛНО, ПОЛОЖИТЕЛНО, ДЪЛГОСРОЧНО, ОБРАТИМО въздействие 
върху отпадъци. 

ПРЯКО, НЕЗНАЧИТЕЛНО, ОТРИЦАТЕЛНО, ДЪЛГОСРОЧНО, ОБРАТИМО въздействие 
върху атмосферен въздух. 

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.). 

Обхватът на въздействието от реализация на инвестиционното предложение е - локален, в 
границите на производствената площадка. 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Вероятността от поява на отрицателните въздействия върху околната среда се оценява на 
минимална до нулева. 

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

Въздействието върху атмосферен въздух и отпадъци се оценява като дългосрочно (в 
периода на експлоатация), обратимо (при преустановяване на работа). 
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8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 
предложения. 

Неприложимо. 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Неприложимо. Не се очакват значителни въздействия върху компонентите и факторите на 
околната среда. 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

Неприложимо.  

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с 
избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни 
отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 

От реализацията на ИП не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната 
среда или човешкото здраве. Въпреки това се предлагат следните мерки: 

1. Да се кандидатства за разрешителен документ по реда на Закона за управление на 
отпадъците. 

2. Да се изготви оценка на риска за длъжностите в обекта. Да се изготвят и прилагат 
инструкции за работа с отпадъци. 

V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

В хода на процедурата по глава Шеста на ЗООС – етап уведомление за инвестиционно 
предложение – не са постъпвали становища, мнения или възражения от обществеността. 

 

Дата: 10-09-2019 г.     Възложител: 

 Иван Русев 

     Управител на „ВИКТОРИ МД 2012” ЕООД 
 
 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.4. СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В ОБЕКТА 
№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  
 

Количество 
(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  020104 Отпадъци от 
пластмаси 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

100 Физически и 
юридически 
лица 

2.  030308 отпадъци от 
сортиране на хартия 
и картон, 
предназначени за 
рециклиране 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

200 Физически и 
юридически 
лица 

3.  070213 Отпадъци от 
пластмаси 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

100 Физически и 
юридически 
лица 

4.  120105 Стърготини, стружки 
и изрезки от 
пластмаси 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

100 Физически и 
юридически 
лица 

5.  150101 Хартиени и 
картонени опаковки 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

1000 Физически и 
юридически 
лица 

6.  150102 Пластмасови 
опаковки 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

1000 Физически и 
юридически 
лица 

7.  15 01 06 Смесени опаковки R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

100 Физически и 
юридически 
лица 



8.  160119 Пластмаси R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

100 Физически и 
юридически 
лица 

9.  160601* Оловни 
акумулаторни 
батерии 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им

100 Физически и 
юридически 
лица 

10.  170203 Пластмаса R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

1000 Физически и 
юридически 
лица 

11.  191201 Хартия и картон R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

1500 Физически и 
юридически 
лица 

12.  191204 Пластмаса и каучук R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

1000 Физически и 
юридически 
лица 

13.  200101 Хартия и картон R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

2000 Физически и 
юридически 
лица 

14.  200139 Пластмаси R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

1000 Физически и 
юридически 
лица 



15.  02 01 10     

 

Метални отпадъци R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

200 Физически и 
юридически 
лица 

16.  11 05 02 Цинкова пепел R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

100 Физически и 
юридически 
лица 

17.  12 01 01     

 

Стърготини, стружки 
и изрезки от черни 
метали 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

300 Физически и 
юридически 
лица 

18.  12 01 04     

 

 

Прах и частици от 
цветни метали 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

100 Физически и 
юридически 
лица 

19.  12 01 03     

 

Стърготини, стружки 
и изрезки от цветни 
метали 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

100 Физически и 
юридически 
лица 

20.  12 01 02     Прах и частици от 
черни метали 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

100 Физически и 
юридически 
лица 

21.  12 01 13 Отпадъци от 
заваряване 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

100 Физически и 
юридически 
лица 



22.  16 01 17     

 

Черни метали R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

700 Физически и 
юридически 
лица 

23.  16 01 18     

 

Цветни метали R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

500 Физически и 
юридически 
лица 

24.  17 04 01     Мед, бронз, месинг 

 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

400 Физически и 
юридически 
лица 

25.  17 04 02     Алуминий 

 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

400 Физически и 
юридически 
лица 

26.  17 04 03     Олово 

 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

200 Физически и 
юридически 
лица 

27.  17 04 04     Цинк 

 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

500 Физически и 
юридически 
лица 

28.  17 04 05     Желязо и стомана 

 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

1 000  Физически и 
юридически 
лица 



29.  17 04 06     Калай 

 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

20 Физически и 
юридически 
лица 

30.  17 04 07     Смеси от метали 

 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

400 Физически и 
юридически 
лица 

31.  17 04 11     Кабели, различни от 
упоменатите в 17 04 
10 

 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

200 Юридически 
лица 

32.  19 10 01     

 

Отпадъци от желязо 
и стомана 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

1000 Физически и 
юридически 
лица 

33.  19 10 02     

 

Отпадъци от цветни 
метали 

R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

500 Физически и 
юридически 
лица 

34.  19 12 02     

 

Черни метали R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

1 000  Физически и 
юридически 
лица 

35.  19 12 03     

 

Цветни метали R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

1000 Физически и 
юридически 
лица 



36.  20 01 40     

 

Метали R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 
– R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

5000 Физически 
лица 
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