
ОБЯВА 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията е реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 5 Януари 

2018 г.) 

УВЕДОМЯВАМЕ 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме Инвестиционно 

предложение за „Изграждане на площадка за съхраняване и третиране на собствени отпадъци 

генерирани от дейността на дружеството и събиране и съхраняване на отпадъци - резултат от 

корабоплавателна дейност“, което включва: 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

 

1. Резюме на предложението  

Инвестиционното предложение е ново и е свързано с реорганизация на местата за съхраняване 

на отпадъци, с цел подобряване на управлението им и намаляване въздействието върху околната 

среда. 

В тази връзка дружеството възнамерява в част от имот № 10135.5501.445 да: 

 Изгради площадка за съхраняване и третиране на отпадъци генерирани от 

дейностите по ремонт на плавателни съдове, а именно: 

 

- Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и 

фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 (03 01 05) – отпадъци формирани от дейността 

на участък „Дърводелен“ в завода и представлява изрезки от фасониран, необработен 

дървен материал. 

 

- Излезли от употреба гуми (16 01 03) – отпадъците ще се образуват при подмяна на гумени 

уплътнения на елементи по ремонтиращите се плавателни средства. Представляват ивици 

с различна дължина, ширина и форма. 

 

- Биоразградими отпадъци   (20 02 01) – отпадъци формирани от поддръжка на зелената 

система на заводската територия. 

 

 Да събира и съхранява твърди отпадъци – резултат от корабоплавателна 

дейност, получени по време на експлоатацията на кораба и попадащи в приложното 

поле на Анекс V към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването 

от кораби, 1973, изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с Протокол от 1997 

г., съставена в Лондон на 2 ноември 1973 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 94 от 

2004 г.) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.), наричана "МАРПОЛ 73/78", а именно:  

 

- Пластмаса (20 01 39) и Пластмасови опаковки (15 01 02)  – за целите на Анекс V на 

МАРПОЛ 73/78, „всички пластмаси” означава всички твърди отпадъци, които са съставени 

или съдържат пластмаси под всякаква форма, включително синтетични въжета и 

пластмасови торби. Пластмасата попада в Категория А на МАРПОЛ 73/78. 

 

- Хартия и картон ( 20 01 01) и хартиени и картонени опаковки (15 01 01) – Попада в 

Категория С, по смисъла на Анекс V на МАРПОЛ 73/78, няма дадено определение за 

характера на отпадъка; 



 

- Смесен битов отпадък (20 03 01) – са всички видове отпадъци, извън приложното поле на 

другите анекси, които се образуват в обитаемите зони на кораба. Битовите отпадъци не 

включват битовите води. Попада в Категория С на МАРПОЛ 73/78. 

 

- Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла ( 15 02 03) – 

По смисъла на Анекс V на МАРПОЛ 73/78, няма дадено определение. Попада в Категория 

С на МАРПОЛ 73/78. 

 

- Aбсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), 

кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (15 02 02*)   – По 

смисъла на Анекс V на МАРПОЛ 73/78, няма дадено определение. Попада в Категория F 

на МАРПОЛ 73/78. 

 

- Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, различно от това по кодове 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 (20 01 36) 

- По смисъла на Анекс V на МАРПОЛ 73/78, няма дадено определение. Попада в Категория 

I на МАРПОЛ 73/78. 

  

Съгласно конвенцията МАРПОЛ, преди отплаване на кораба се издава стандартен формат на 

разписка за приети отпадъци по образеца от MERC.1/Circ.834/Rev.1. 

На площадката: 

• събраните отпадъци от корабоплавателна дейност няма да се преработват до промяна на 

състава им. 

• няма да се съхраняват опасни отпадъци в количества над 50 т в определен момент от време 

(моментния капацитет няма да надвишава 50 т.); 

• събраните отпадъци ще се предават за оползотворяване и/или обезврежадане.  

След запълване на капацитета на клетките за съхраняване, отпадъците ще се предават на 

фирми притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО, с които ще се подпишат съответните договори. 

При реализацията на ИП няма да се реализират инфраструктурни дейности които са включени 

в Приложение № 1 или № 2 от 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: 

Отпадъци от корабоплавателна дейност 

За съхраняване на отпадъците в част от имот с идентификатор 10135.5501.445 ще се обособят 

площадки.   

Предвижда се събиране на смесени битови отпадъци, отпадъци от разделно събиране (хартия 

и картон, пластмаса), електрическо и електронно оборудване, абсорбенти, филтърни материали, 

кърпи за изтриване и предпазни облекла, представени в следващата таблица с кодове в 

съответствие с Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците и приблизителни количества: 

 

№ 

Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 

Количество 

т/год. 
Произход 

код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 20 01 39 Пластмаса R13 – съхранение 

на отпадъци до 

40 От обслужване 

на кораби които 



извършване на 

някоя от 

дейностите с 

кодове R1-R12, с 

изключение на 

временно 

съхраняване на 

отпадъци на 

площадката на 

образуване до 

събирането им 

се ремонтират 

2 15 01 02  Пластмасови опаковки R13 – съхранение 

на отпадъци до 

извършване на 

някоя от 

дейностите с 

кодове R1-R12, с 

изключение на 

временно 

съхраняване на 

отпадъци на 

площадката на 

образуване до 

събирането им 

4 От обслужване 

на кораби които 

се ремонтират 

3 20 01 01 Хартия и картон R13 – съхранение 

на отпадъци до 

извършване на 

някоя от 

дейностите с 

кодове R1-R12, с 

изключение на 

временно 

съхраняване на 

отпадъци на 

площадката на 

образуване до 

събирането им 

30 От обслужване 

на кораби които 

се ремонтират 

4 15 01 01 Хартиени и картонени 

опаковки 

R13 – съхранение 

на отпадъци до 

извършване на 

някоя от 

дейностите с 

кодове R1-R12, с 

изключение на 

временно 

съхраняване на 

отпадъци на 

площадката на 

образуване до 

събирането им 

6 От обслужване 

на кораби които 

се ремонтират 



5 20 03 01 Смесени битови 

отпадъци 

D 15 Съхраняване 

до извършването на 

някоя от 

дейностите с 

кодове D 1 - D 14, с 

изключение на 

временното 

съхраняване на 

отпадъците на 

площадката на 

образуване до 

събирането им 

270 От обслужване 

на кораби които 

се ремонтират 

6 15 02 03 Абсорбенти, 

филтърни материали, 

кърпи за изтриване и 

предпазни облекла 

R13 – съхранение 

на отпадъци до 

извършване на 

някоя от 

дейностите с 

кодове R1-R12, с 

изключение на 

временно 

съхраняване на 

отпадъци на 

площадката на 

образуване до 

събирането им 

2 От обслужване 

на кораби които 

се ремонтират 

7 15 02 02* Aбсорбенти, 

филтърни материали 

(включително маслени 

филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване, предпазни 

облекла, замърсени с 

опасни вещества 

R13 – съхранение 

на отпадъци до 

извършване на 

някоя от 

дейностите с 

кодове R1-R12, с 

изключение на 

временно 

съхраняване на 

отпадъци на 

площадката на 

образуване до 

събирането им 

2 От обслужване 

на кораби които 

се ремонтират 

8 20 01 36 Отпадъци от 

електрическо и 

електронно 

оборудване (излязло 

от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, различно 

от това по кодове 20 01 

21, 20 01 23, 20 01 35 

R13 – съхранение 

на отпадъци до 

извършване на 

някоя от 

дейностите с 

кодове R1-R12, с 

изключение на 

временно 

съхраняване на 

отпадъци на 

площадката на 

образуване до 

4 От обслужване 

на кораби които 

се ремонтират 



събирането им 

 

Съгласно изискванията на Анекс V на МАРПОЛ 73/78 и чл.6, ал.2 от Наредба №15 за 

предаване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност и на остатъци от корабни товари, 

капитанът на кораб, е длъжен да осигури предаването на всички отпадъци разделно, в зависимост 

от техния вид, в добре затворени полиетиленови торби или варели с цел избягване разпиляването 

им по пирса и в акваторията на пристанищата. 

 

Приемането на отпадъците ще се извършва както следва: 

 

Отпадъци 20 03 01 

Битовите корабни отпадъци, генерирани по време на престоя на кораба в завода ще се вземат 

пакетирани в завързани ПЕ торби. На кея се поставят на електрокар и се транспортират до 

площадка за съхраняването им до транспортирането им за окончателно обезвреждане – 

депониране на депо за неопасни отпадъци. Съхранението на ПЕ торби ще се извършва в специален 

метален съд с вместимост 4 м3, на обособено място, под навес. Площадката на която ще бъде 

разположен металния съд (контейнер) ще е с площ 36 м2.  Зоната която ще се обособи ще е 

самостоятелна и на нея ще извършва обеззаразяване на отпадъците с определен дизенфиктант, 

посредством използване на ръчна пръскачка. След престой от 12 до 24 часа, същите ще се 

транспортират за окончателно обезвреждане, чрез депониране на депо за неопасни отпадъци със 

специализаран собствен транспорт.  

 

Отпадаци от хартия и картон (20 01 01),  Хартиени и картонени опаковки (15 01 01 ), 

пластмаса (20 01 39) и Пластмасови опаковки (15 01 02) 

Пакетираните в ПЕ чували разделно събрани отпадъци ще се приемат на площадката по 

същата схема. Преди приемането им се извършва оглед на чувалите за чистота на отпадъка. На 

площадката за съхранение, чувалите се съхраняват на обособени мяста, под навес, до предаването 

им за оползотворяване на фирми, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО.  

За всеки отпадък на площадката е предвидена клетка с площ от 5 м2. 

 

Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (20 01 36) 

От кея до площадката за съхранение се транспортират с електрокар. На площадката 

отпадъците ще се съхраняват върху палети, под навес, в клетка от 10 м2 до предаването им за 

оползотворяване на фирми, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО. Площадката ще е оборудвана 

със съоръжение за събиране на разливи съгласно изискванията на Приложение № 9 към чл. 41, ал. 

1 от НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.  

Отпадъците представляват фурни, печки, миялни машини, микровълнови печки, 

прахосмукачки, ютии и фритюрници.  

  
Отпадъци с код 15 02 02* и  15 02 03  

Отпадъците ще се приемат от плавателното средство разделно събрани в добре затворени ПЕ 

чували или контейнери. Преди приемането ще се извършва оглед за чистота на отпадъка.  Ще се 

съхраняват на определени места до предаването им за обезвреждане, под навес. За всеки отпадък 

на площадката е предвидена клетка с площ от 5 м2. 

 

Дейностите, предмет на инвестиционното предложение ще се осъществяват единствено по 

отношение на отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност по Анекс V от МАРПОЛ 73/78 

и от категории съгласно Анекс V както следва: 

-  Категория А - Пластмаси 

-  Категория В - Хранителни отпадъци 



-  Категория С - Битови отпадъци 

-    Категория F - Експлоатационни отпадъци 

 

№ 

Вид на отпадък съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. 

за класификация на отпадъците 

отпадъците. 

Категория отпадък 

съгласно Анекс V 

МАРПОЛ 73/78 Код Наименование 

1 2 3 4 

1 20 01 39 Пластмаса А 

2 15 01 01 Пластмасови опаковки А 

3 20 01 01 Хартия и картон С 

4 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки С 

5 20 03 01 Смесени битови отпадъци С 

6 15 02 03 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла 
С 

7 15 02 02* Aбсорбенти, филтърни материали (включително маслени 

филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни 

облекла, замърсени с опасни вещества 
С 

8 20 01 36 Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (излязло 

от употреба електрическо и електронно оборудване, различно 

от това по кодове 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 

F 

 

 

В предмета на инвестиционното предложение не е включено приемане на отпадъци, 

образувани от други източници и/или внесени от кораби. 

Дейностите по събиране и съхраняване на отпадъците ще се извършват от персонал на 

дружеството. 

Дейностите по транспортиране на отпадъци с код 20 03 01 ще се извършват със собствен 

транспорт на дружеството, след получаване на документ по чл.35 от ЗУО. 

Дейностите по транспортиране на останалите отпадъци ще се извършва по договор от наети 

лица, притежаващи документ за извършване на дейността по ЗУО.  

На площадката няма да се извършват дейности по третиране на заявените отпадъци от 

корабоплавателна дейност. 

 

 

Третиране на отпадъци 

За предварително третиране на отпадъците в обособена зона в имот с идентификатор 

10135.5501.445 ще се позиционира шредер модел MSA-F800, със следните технически параметри: 

 



 

 

Вход на бункера – 1300х800 мм 

Височина на изхвърляне от лентата – 565 мм 

Дължина на лентата – 815 мм 

Мощност на двигателя – 37 kW 

Роторни ножове – 35+4 бр. 

Обем на бункера – 1500л 

Размер на раздробяване – 40мм 

Размер на шредера – 2800х1800х2100мм 

Производителност – 300 кг/ч 

 

 

 

 

 

 

Отпадъците предвидени за третиране (рязане) постъпват на площадката в специализирани 

метални съдове. С помоща на козлови кран съдът се изсипва в бункера на шредера на дъното на 

който се намират роторните ножове. Раздробените отпадъци с големина 40мм постъпват върху 

въртяща се движеща лента и се съхраняват в определени за целта места (зони). Лентата е подвижна 

и в зависимост от вида отпадък се насочва към зоната за съхраняване. При всяка смяна на отпадъка 

шредера се почиства чрез обдухване с въздух. 

 

Предвижда се третиране на отпадъци, представени в следващата таблица с кодове в 

съответствие с Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците и приблизителни количества: 

№ 

Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 

Количество 

т/год. 
Произход 

код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 16 01 03 Излезли от 

употреба гуми 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 

11(рязане); 

R13 – съхранение на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временно 

съхраняване на отпадъци на 

площадката на образуване до 

събирането им 

40 От обслужване на 

кораби които се 

ремонтират 

2 20 02 01 Биоразградими 

отпадъци 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 11 

(рязане); 

R13 – съхранение на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временно 

съхраняване на отпадъци на 

площадката на образуване до 

събирането им 

5 От поддържане 

на зелената 

система на 

заводската 

територия 



3 03 01 05 Трици, талаш, 

изрезки, парчета, 

дървен 

материал, 

плоскости от 

дървесни 

частици и 

фурнири, 

различни от 

упоменатите в 

03 01 04 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 11 

(рязане); 

R13 – съхранение на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временно 

съхраняване на отпадъци на 

площадката на образуване до 

събирането им 

5 от дейността на 

участък 

„Дърводелен“ 

 

Отпадъци с код 03 01 05 и 20 02 01 

От територията на дружеството до площадката за съхранение и третиране се транспортират в 

специален метален съд с вместимост 4 м3. На площадката отпадъците ще се съхраняват в металния 

съд, покрити с тарполин до третирането им.  

Образуваните отпадъци с код 19 12 07 дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 от 

шредера, посредством лентата се събират в зона за съхраняване на отпадъците, получени от 

предварителното третиране, с площ 100 м2 и се покриват с тарполин до предаването им за 

оползотворяване на фирми, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО. 

 

Отпадъци с код 16 01 03 

От територията на дружеството до площадката за съхранение и третиране се транспортират в 

специален метален съд с вместимост 4 м3. На площадката отпадъците ще се съхраняват в металния 

съд, покрити с тарполин до третирането им.  

Образуваните отпадъци с код 19 12 04 пластмаса и каучук от шредера, посредством лентата се 

събират в зона за съхраняване на отпадъците, получени от предварителното третиране, с площ 100 

м2 и се покриват с тарполин до предаването им за оползотворяване на фирми, притежаващи 

документ по чл.35 от ЗУО. 

 

Вид и прогнозни количества в тон/год. на всички отпадъци, които ще се събират и 

третират на площадката: 

№ 

Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 

Количество 

т/год. 
Произход 

код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 20 01 39 Пластмаса R13 – съхранение на 

отпадъци до 

извършване на някоя 

от дейностите с 

кодове R1-R12, с 

изключение на 

временно 

съхраняване на 

отпадъци на 

площадката на 

образуване до 

събирането им 

40 От обслужване на 

кораби които се 

ремонтират 

2 15 01 02 Пластмасови опаковки R13 – съхранение на 

отпадъци до 

извършване на някоя 

от дейностите с 

кодове R1-R12, с 

изключение на 

4 От обслужване 

на кораби които 

се ремонтират 



временно 

съхраняване на 

отпадъци на 

площадката на 

образуване до 

събирането им 

3 20 01 01 Хартия и картон R13 – съхранение на 

отпадъци до 

извършване на някоя 

от дейностите с 

кодове R1-R12, с 

изключение на 

временно 

съхраняване на 

отпадъци на 

площадката на 

образуване до 

събирането им 

30 От обслужване 

на кораби които 

се ремонтират 

4 15 01 01 Хартиени и картонени 

опаковки 

R13 – съхранение на 

отпадъци до 

извършване на някоя 

от дейностите с 

кодове R1-R12, с 

изключение на 

временно 

съхраняване на 

отпадъци на 

площадката на 

образуване до 

събирането им 

6 От обслужване 

на кораби които 

се ремонтират 

5 20 03 01 Смесени битови 

отпадъци 

D 15 Съхраняване до 

извършването на 

някоя от дейностите 

с кодове D 1 - D 14, с 

изключение на 

временното 

съхраняване на 

отпадъците на 

площадката на 

образуване до 

събирането им 

270 От обслужване 

на кораби които 

се ремонтират 

6 15 02 03 Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла 

R13 – съхранение на 

отпадъци до 

извършване на някоя 

от дейностите с 

кодове R1-R12, с 

изключение на 

временно 

съхраняване на 

отпадъци на 

площадката на 

образуване до 

събирането им 

2 От обслужване 

на кораби които 

се ремонтират 



7 15 02 02* Aбсорбенти, филтърни 

материали 

(включително маслени 

филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване, предпазни 

облекла, замърсени с 

опасни вещества 

R13 – съхранение на 

отпадъци до 

извършване на някоя 

от дейностите с 

кодове R1-R12, с 

изключение на 

временно 

съхраняване на 

отпадъци на 

площадката на 

образуване до 

събирането им 

2 От обслужване 

на кораби които 

се ремонтират 

8 20 01 36 Отпадъци от 

електрическо и 

електронно 

оборудване (излязло от 

употреба електрическо 

и електронно 

оборудване, различно 

от това по кодове 20 01 

21, 20 01 23, 20 01 35 

R13 – съхранение на 

отпадъци до 

извършване на някоя 

от дейностите с 

кодове R1-R12, с 

изключение на 

временно 

съхраняване на 

отпадъци на 

площадката на 

образуване до 

събирането им 

4 От обслужване 

на кораби които 

се ремонтират 

9 16 01 03 Излезли от употреба 

гуми 

R12 - Размяна на 

отпадъци за 

подлагане на някоя 

от дейностите с 

кодове R 1 - R 

11(рязане); 

R13 – съхранение на 

отпадъци до 

извършване на някоя 

от дейностите с 

кодове R1-R12, с 

изключение на 

временно 

съхраняване на 

отпадъци на 

площадката на 

образуване до 

събирането им 

40 От обслужване на 

кораби които се 

ремонтират 

10 20 02 01 Биоразградими 

отпадъци 

R12 - Размяна на 

отпадъци за 

подлагане на някоя 

от дейностите с 

кодове R 1 - R 11 

(рязане); 

R13 – съхранение на 

отпадъци до 

извършване на някоя 

от дейностите с 

кодове R1-R12, с 

изключение на 

временно 

5 От поддържане 

на зелената 

система на 

заводската 

територия 



съхраняване на 

отпадъци на 

площадката на 

образуване до 

събирането им 

9 03 01 05 Трици, талаш, изрезки, 

парчета, дървен 

материал, плоскости от 

дървесни частици и 

фурнири, различни от 

упоменатите в 03 01 04 

R12 - Размяна на 

отпадъци за 

подлагане на някоя 

от дейностите с 

кодове R 1 - R 11 

(рязане); 

R13 – съхранение на 

отпадъци до 

извършване на някоя 

от дейностите с 

кодове R1-R12, с 

изключение на 

временно 

съхраняване на 

отпадъци на 

площадката на 

образуване до 

събирането им 

5 от дейността на 

участък 

„Дърводелен“ 

 

 

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.) – няма 

Предвидени изкопни работи – не е необходимо 

Предполагаема дълбочина на изкопите – няма да се извършват изкопни дейности; 

Ползване на взрив – няма да се използва. 

 

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 предложение не е във връзка други планове. 

В близост за момента не се предвижда реализация и на други подобни проекти. 

В момента, се подготвят документи за разрешаване приемането на отпадъци от 

корабоплавателна дейност и за третиране (рязане) на отпадъци  за което е необходимо разрешение 

по чл.35 от ЗУО. Реализацията на предложението няма да засяга други дейности, одобрени с 

действуващите планове.  

Реализацията на ИП е съобразено с действащите устройствени планове на региона. 

 

4. Местоположение: 

ПИ с идентификатор 10135.5501.445 е част от територията на КРЗ „Одесос“ АД. Представлява 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за ремонт и подръжка на транспортни 

средства“ с обща площ 115764 м2. 
 



Местоположение на предвидената за изграждане площадка за дейности с отпадъци 
 

Най-близката жилищна сграда е на 830  м. южно от площадката. Най-близката защитена зона 

е “Варненско - Белославско езеро”  с код ВG0000191 определена съгласно изискванията  на 

Директивата 79/409/ЕЕС за опазване на  дивите птици от екологична мрежа Натура 2000. 

Защитената зона е разположена северно от площадката, предмет на ИП на разстояние 140 м. 

 

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

експлоатацията: 

За обособяване на площадката на която ще се монтират клетките за временно съхраняване на 

отпадъци и шредиращата инсталация се предвижда да се използват традиционни строителни 

материали (пясък, цимент, чакъл, и др.), електроенергия, петролни горива и вода. Предвид това, 

че същите са от групата на изчерпаемите природни ресурси по време на строителните дейности 

ще се прилага модела на устойчивото им управление. Няма да се допуска неконтролирано 

използване и загуба на ресурси. Там където е приложимо ще се използват заместители. С оглед 

устойчивото използване на природните ресурси при проектирането са взети мерки по отношение 

на строителните продукти да се предлага приоритетно използване на рециклирани строителни 

продукти и на продукти, които съдържат екологично съвместими природни суровини и подлежат 

на пълно рециклиране и/или оползотворяване. 

В процеса на експлоатация основно ще се използва електроенергия и петролни горива. 

 

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

подземни води. 

 

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: 

От дейността по събиране, третиране и временно съхраняване на отпадъци не се очаква да 

бъдат емитирани  приоритетни и/или опасни вещества, които да осъществяват контакт с водите. 

 

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



        При товаро-разтоварни дейности с отпадъци може да се получи незначително запрашаване на 

атмосферния въздух на територията на дружеството. Тези дейности ще се извършват до шест пъти 

месечно в рамките на един час. 

        Твърдите отпадъци попадащи в приложното поле на Анекс V към Международната 

конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с Протокол от 1978 г. 

(MARPOL 73/78) ще се приемат в ПЕ торби и съхраняват под навес. 

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 
От дейността по приемане на отпадъци от корабоплавателна дейност, образувани по време на 

престоя на кораба за ремонт в завода, няма да се генерират отпадъци. 

От дейностите с код R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове 

R 1 - R 11(рязане) на отпадъци с код 20 02 01, 16 01 03 и 03 01 05 ще се генерират отпадъци с код 

19 12 04 пластмаса и каучук и 19 12 07 дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06. 

  В съответствие с изискванията на чл.7, ал.1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците, 

два месеца преди образуването на отпадъци с кодове 19 12 04 и 19 12 07 в РИОСВ-Варна, ще се 

представят работни листи за класификация на отпадъците. 

 

9. Отпадъчни води - Дейностите предвидени с ИП не са свързани с формиране на отпадъчни 

води. 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: Съгласно актуализираното Уведомление за извършена 

класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, 

дрежеството не се класифицира. 
 

       

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в 

община Варна или в РИОСВ - Варна, ул. „Ян Палах“ №4. 
 

 
 


