ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-РУСЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от НАДИН 22 ЕООД,
гр. Силистра, общ. Силистра, ул. „Петър Берон“ № 1, ет.1, тел.: 0893 624 756
(име, адрес и телефон за контакт)

гр. Силистра, общ. Силистра, ул. „Петър Берон“ № 1, ет.1
(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Силистра, общ. Силистра, ул. „Петър Берон“ № 1, ет.1
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0893 624 756
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Станислав Георгиев
Петров - управител
Лице за контакти: Теодора Иванова, GSM 0893 624 756, е-mail: nadin_22@abv.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че НАДИН 22 ЕООД
има следното инвестиционно предложение:
Обособяване на площадка за третиране на отпадъци – ОЧЦМ и ИУМПС, с
местоположение имот с идентификатор 41143.502.73 по плана на с. Калипетрово, общ.
Силистра, обл. Силистра
Характеристика на инвестиционното предложение:
1.

Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение на „НАДИН 22” ЕООД ще се реализира в имот с
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идентификаторът 41143.502.73 по плана на с. Калипетрово, общ. Силистра, обл. Силистра.
Имотът е разположен в промишлена зона «Изток» на с. Калипетрово. Общата площ на
имота е 52 562 кв.м. с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“.
Имотът е собственост на «Товарни превози-Силистра» АД. „НАДИН 22“ ЕООД
възнамерява да използва част от имота за изкупуване и третиране на отпадъци – площ от
28 628 кв.м. от имота. Имотът се използва от «Надин 22» ЕООД на база сключен договор за
наем, представен в приложение.
За реализация на инвестиционното предложение е необходимо извършване на
строителни дейности, както следва:
- Осигуряване на 24-часово видеонаблюдение за зоната, в която се извършват
дейности с ОЧЦМ;
- доставка и монтаж на пречиствателно съоръжение за дъждовните води от зони за
съхранение и разкомплектоване на ИУМПС.
Инвестиционното предложение е нова дейност в имота.
Производствената дейност, която ще се осъществява в имота попада в обхвата на
Приложение № 2 на ЗООС.
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 етапи за реализация на инвестицията включват:
Етап 1 – уведомяване за ИП – РИОСВ-Русе, община Силистра, в това число
обществеността;
Етап 2 – Изготвяне на необходимите документи за реализация на инвестицията, в това
число документи, касаещи екологичното законодателство.
Етап 3, съвпадащ частично с Етап 2 – извършване на описаните по-горе строителни
дейности в имота.
Основните дейности, които ще се извършват на площадката ще да бъдат:
- Изкупуване на ОЧЦМ и ИУМПС от физически и юридически лица;
- Дейности по временно съхраняване на закупените отпадъци на площадката;
- Дейности по предварително третиране на ОЧЦМ;
- дейности по разкомплектоване на ИУМПС.
Обща използвана площ: 28 628 кв.м.
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Застроена площ: около 2321 кв.м.
Капацитет: Моментният капацитет на площадката ще бъде до 50 тона опасни
отпадъци, закупени от други лица и съхранени в обекта.
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;
За реализация на инвестиционното предложение не е необходимо извършване други
подготвителни дейности извън описаните строителни дейности, които се предвиждат в
имота.
Имотът е електрозахранен и водоснабден от селищната водопроводна мрежа.
Имотът има достъп до съществуваща пътна инфраструктура.
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:
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е разположен в землището на с.
Калипетрово. Разположен е в промишлена зона, одобрена с устройствен план.
4. Местоположение:
Скица на имота е представена в приложение. Имот 41143.502.73 е разположен в
промишлена зона на с. Калипетрово, община Силистра на площ от 52 562 кв.м.
"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.
Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита в района на инвестицията са
жилищните сгради на с. Калипетрово, ситуирани в западна посока от имота по протежение
на ул. „Никола Вапцаров“. Отстоянието най-близката жилищната сграда от определената
площ от имота, в която ще се извършват дейности по рязане на метали, е около 290
метра.(фигура 1)
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Фиг.1
Избраният имот за разполагане на площадката не попада в санитарно-охраняеми зони
на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.
Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в
защитена територия по смисъла на ЗЗТ нито в защитена зона по смисъла на ЗБР. Найблизко- разположената защитена зона е ЗЗ „Лудогорие-Сребърна”.
На фиг. 2 е представено местоположението на имота. Имотът граничи с:
Поземлен имот 41143.502.60, област Силистра, община Силистра, с. Калипетрово, п.к.
7539, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА „ИЗТОК“, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана,
НТП За друг вид производствен, складов обект;
Поземлен имот 41143.502.61, област Силистра, община Силистра, с. Калипетрово, п.к.
7539, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА „ИЗТОК“, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана,
НТП За друг вид производствен, складов обект;
Поземлен имот 41143.502.62, област Силистра, община Силистра, с. Калипетрово, п.к.
7539, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА „ИЗТОК“, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана,
НТП За друг вид производствен, складов обект;
Поземлен имот 41143.502.42, област Силистра, община Силистра, с. Калипетрово, п.к.
7500, Калипетрово - Изток, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана,
НТП За второстепенна улица.
Поземлен имот 41143.502.5, област Силистра, община Силистра, с. Калипетрово, п.к.
7500, Калипетрово - Изток, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг
вид производствен, складов обект;
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Поземлен имот 41143.502.41, област Силистра, община Силистра, с. Калипетрово, п.к.
7500, Калипетрово - Изток, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана,
НТП За второстепенна улица.

Фиг. 2 Местоположение на имота.
(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)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
Не се предвижда добив или преработка на природни ресурси.
По време на експлоатация на обекта ще се използва вода от водопроводната мрежа на
населеното място за санитарно-битови нужди.
(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)

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:
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От дейностите по съхранение и разкомплектоване на ИУМПС е възможно да бъдат
образувани разливи от нефтопродукти и масла.
За ограничаване на разливите и недопускане на контакт на замърсители с води са
предвидени следните мерки:
- извършване на дейностите върху площ с осигурена водоплътна настилка;
- Монтиране на пречиствателно съоръжение за дъждовните води (КМУ) от площта,
определена за извършване на дейностите;
- осигуряване на сорбенти на обекта, с цел ограничаване на аварийни разливи.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Етап строителство: Очакват се краткотрайни прахови емисии в резултат на
извършване на планираните строителни дейности в имота.
Етап експлоатация: От дейността временно съхраняване на отпадъци не се очаква
емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух.
От дейностите по предварително третиране /рязане/ се очакват периодични
краткотрайни неорганизирани емисии на СО2 и прах.
От дейностите по товарене/разтоварване на отпадъци се очакват краткотрайни
периодични прахови емисии.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
В резултат на експлоатация на площадката и извършване на дейности по
предварително третиране на отпадъци се очаква образуване на:
- отпадъци от група 16 01 „излезли от употреба превозни средства от различни видове
транспорт (включително извънпътна техника) и отпадъци от разкомплектуване на излезли
от употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка (с изключение на 13, 14, 16
06 и 16 08)“
- отпадъци от група 19 12 „отпадъци от механично третиране на отпадъци (например
сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране), неупоменати другаде“
Образуваните отпадъци ще бъдат предварително съхранявани на площадката до
събирането на икономически изгодни количества за транспорт до последващи
преработватели. Приоритет при предаване ще имат фирмите, извършващи дейности по
крайно оползотворяване на образуваните отпадъци.
9. Отпадъчни води:

6

По време на експлоатация на площадката не се очаква въздействие върху
повърхностни и подземни води. От дейностите с отпадъци не се генерират отпадни води.
Отпадните води от територията на обекта са битово-фекални, резултат от жизнената
дейност на персонала, работещ на площадката. Имотът е свързан с канализационната
мрежа на населеното място. Отпадъчните битово-фекални води от обекта ще се заустват в
канализационната мрежа на населеното място.
В обекта е предвидено монтиране на пречиствателно съоръжение за дъждовните води
от зоната за разкомплектоване на ИУМПС.
(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.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:
В приложение са представените заключенията от изготвен доклад съгласно
приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на
последствията от тях.
Обектът не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал.
(в случаите по чл. 99б от 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)

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 □.
ІІ.
Друга информация (не е задължително за попълване)
Неприложимо.
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от 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 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):
Неприложимо.
Прилагам:
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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. Приложение № 1
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или
административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на
инвестиционно предложение – постановление, удостоверяващо собствеността на имота.
Приложение № 2,3
3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1. Скица на имота. Приложение № 2
3.2. Договор за наем. Приложение № 3
3.3. Заключения от изготвен доклад съгласно приложение № 1 към Наредбата за
предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях. Приложение №
4
4. Електронен носител - 1 бр. Приложение № 5
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна
форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Х 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: 30.09.2020 г.

Уведомител:
НАДИН 22 ЕООД
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