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I. Информация за контакт с възложителя 
 

I.1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, 
седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице 

 

„EKOСОРТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА” AД 

ЕИК: 203149649 

седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, п.к.1331, 

район Люлин, кв.Филиповци, ул. Банско шосе № 13 

представлявано от инж.Евгени Тодоров Тотев – изпълнителен директор  

 
I.2. Пълен пощенски адрес 
 

България 

Област София, община Столична 

гр. София, 1331 

район Люлин 

ж.к. Филиповци, ул. Банско шосе № 13 
 

I.3. Телефон, факс и e-mail 

 

Телефон:  +359 2 434 17 10 

Факс:+359 2 434 17 13 

Електронна поща: ecobulsort@ecobulpack.com  

Интернет адрес: www.ecobulsort.com  

 

I.4. Лице за контакти 

 

Ростислав Русев  

тел.: 02 434 17 10; факс: 02 434 17 13 

e-mail: rrusev@ecobulpack.com  
 

инж. Цветан Ценев  

тел.: 02 434 16 29; GSM: 0886 522 781   

e-mail: ttsenev@ecobulpack.com  
 

 

II. Характеристики на инвестиционното предложение 

 

II.1. Резюме на предложението 

 

ЕКОСОРТ Горна Оряховица АД като участник спечелил обществена поръчка с 

предмет: „Предоставяне на услуги на община Горна Оряховица по предварително 

третиране на смесени битови отпадъци”, с Възложител – община Горна Оряховица, за 

целите на поръчката възнамерява да реализира инвестиционното предложение за изграждане 

на „Площадка за третиране на отпадъци с инсталация за предварително третиране на 

отпадъци”. 

В резултат на дейностите при изпълнение на обществената поръчка, се цели 

постигане на резултати по отношение на: 

 Изпълнение на законовите ангажименти за извършване на предварително 

третиране на битов отпадък преди обезвреждане, съгласно чл. 38 от Наредба № 6 от 

mailto:ecobulsort@ecobulpack.com
mailto:rrusev@ecobulpack.com
mailto:ttsenev@ecobulpack.com
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27.08.2013 год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, 

бр. 80 от 13.09.2013 г.);  

 Достигане на по-високо ниво на управление на отпадъците в общината 

съгласно йерархията при управлението им, заложена в ЗУО и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му; 

 Намаляване на количествата отпадъци, оставащи за обезвреждане, 

съответно по-ниски разходи по експлоатация на общинското депо и намаляване на вредното 

въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда; 

 Изпълняване на заложените в ЗУО цели за повторна употреба и 

рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло; 

 Намаляване на заплащаните отчисления за обезвреждане на отпадъците на 

депа с цел намаляване на количеството на депонираните отпадъци и насърчаване на тяхното 

рециклиране и оползотворяване; 

 изпълнение на целите на община Горна Оряховица по чл. 31, ал. 1, т. 1 от 

ЗУО; 

 Извличане на суровина от потока битов отпадък и предаването й за 

оползотворяване. 

Обект на дейностите по предмета на поръчката са смесените битови отпадъци, с 

код 20 03 01 съгласно Наредба № 3 от 01.04.2004 год. за класификация на отпадъците (обн., 

ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 год., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 20 Март 2012 год.). Основните 

източници на тези отпадъци са: 

 битови отпадъци, генерирани от домакинствата; 

 битови отпадъци от административни, социални и обществени сгради; 

 отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството 

занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, заведения за обществено хранене, 

когато нямат характер на опасни отпадъци. 

Допълнително на площадката ще се сепарират и отпадъци от системата за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки. 

Инвестиционното намерение е за реконструкция и модернизиране на 

съществуващата инсталация за предварително третиране на отпадъци от опаковки. 

Предложението ще се реализира в землището на с.Първомайци, община Горна Оряховица 

(Снимка 1 – местоположение). 

Инвестиционното намерение ще се реализира в ПИ 000269 който съгласно 

Нотариален акт № 448, том ІІІ, рег.№ 3567, дело № 350 от 2014 год. (Приложение 1 – 

документ за собственост – Нотариален акт № 448/28.08.2014 год.) е собственост на ЕКОСОРТ 

Горна Оряховица АД. 

ПИ 000269 е с площ от 19 300 кв.м (Приложение 2 – Скица на ПИ 000269). 

За площадката на „ЕКО – 2011” ЕООД (акционер в дружеството)  има издадено 

Решение № 04-ДО-678-00 от 20.12.2011 год. за извършване на дейности по  Т – събиране и 

транспортиране на отпадъци, Пр.Т. – предварително третиране, R12 – предварително 

третиране преди оползотворяването на отпадъци и съхраняване до извършване на коя и да е 

от операциите по оползотворяване на отпадъци – R13. 
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Снимка 1 – местоположение 

 

Площадката е обособена с ограда от всички страни, има положена настилка от 

бетон, осветление, осигурена е денонощна охрана. Достъпът до нея е по асфалтиран път. На 

площадката се предвиждат необходимите обслужващи сгради и техническа инфраструктура – 

вътрешни пътища, електрозахранване, водопроводна и канализационна мрежа, КПП, 

електронна платформена автомобилна везна, трафопост, противопожарен резервоар. При 

проектирането и изграждането ще бъдат спазени изискванията на Наредба 7 от 24.08.2004 

год. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 

съоръжения за третиране на отпадъци (обн. ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 год.) и Наредба № 

6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн. ДВ, бр. 80 

от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.). 

 
II.1.1. Описание на основните процеси 
 

Инсталацията за предварително третиране на неопасни битови отпадъци и/или 

отпадъци от системите за разделно събиране ще се разположи на съществуващата площадка 

като за целите на разширението ще се обособят допълнителни закрити площи и ще се 

монтират нови съоръжения. Съществуващата площадка е циментирана, водоснабдена и 

електрифицирана. Има изградена ограда и достъпа до нея е контролиран през съществуващ 

вход. Общата площ на имота е 19 300 кв.м, с разположени на него (Схема 1):  

 сграда с площ от 294 кв.м – поз.1;  

 склад с площ 736 кв.м – поз.2;  

 склад с площ от 492 кв.м – поз.3;  

 сграда битова с площ от 137 кв.м – поз.4;  

 сграда с площ от 29 кв.м – поз.5. 
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Схема 1 

 

На площадката ще се обособят следните зони (Приложение 3 – Схема на зониране): 

 Зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и 

автомобилна везна за отчитане на  теглото – зона 1; 

 Приемна зона за разтоварване на постъпващите отпадъци – зона 2; 

 Основна зона за осъществяване на дейността по третиране на отпадъците – 

зона 3; 

 Складова зона – зона 4.  

Зона 1, която има допълваща (спомагателна) функция към основния технологичен 

процес на предварително третиране, ще бъде разположена в поземлен имот с номер 130.1447.  

Съгласно Нотариален акт № 449, том ІІІ, рег.№ 3568, дело № 351 от 2014 год. (Приложение 4 

– документ за собственост – Нотариален акт № 449/28.08.2014 год.), имотът е собственост на 

ЕКОСОРТ Горна Оряховица АД. Същият е с площ от 1499 кв.м (Приложение 5 – Скица на 

имот 130.1447). 

 Графично технологичната схема на площадката за третиране на отпадъци, предмет 

на инвестиционното предложение е дадена като Приложение 6 – Технологична схема. 

Описанието на основното технологично оборудване по позиции, допълнителните съоръжения 

и необходимите транспортни средства е посочено в Таблица 1. 

Таблица 1 

поз.№ машина/съоръжение кол. 

1 Платформенна електронна автомобилна везна 1 

2 Захранващ лентов транспортьор с бункер ЛТБ1 1 

3 Наклонен лентов транспортьор ЛТ2 1 

4 Хоризонтален сепариращ транспортьор ЛТ3 1 

5 Лентов транспортьор ЛТ4 1 
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6 Лентов магнитен сепаратор  1 

7 Лентов транспортьор ЛТ5 1 

8 Събирателен лентов транспортьор ЛТ6 1 

9 Лентов транспортьор ЛТ7 1 

10 Автоматична преса за балиране 1 

12 Лентов транспортьор ЛТ8 4 

 

Инсталацията за третиране ще включва захранващ транспортьор с бункер ЛТБ1 

(поз.2), наклонен лентов транспортьор ЛТ2 (поз.3), хоризонтален сепариращ 

транспортьор ЛТ3 (поз.4) разположен в кабина за сепариране, лентови транспортьори 

ЛТ8 (поз.12 – не са показане на технологичната схема) в бункери за събиране на отделените 

материали за последващо рециклиране, допълнителни транспортьори (поз.7, поз.8, поз.9) и 

преса за балиране (поз.10). Тези съоръжения ще се монтират в съществуващо хале с площ от 

736 кв.м. 

Транспортните средства, превозващи отпадъците ще се допускат до площадката 

през контролиран вход, като се извършва измерване на теглото на товара чрез платформена 

електронна автомобилна везна.   

След автомобилната везна транспортните средства се разтоварват в приемния 

участък на инсталацията за сепариране (Зона 2 от Приложение 3 – Схема на зониране), който 

е с площ от 280 кв.м, обособен от стени с височина 3 м. Неговото предназначение е да 

осигурява буфер при залпова доставка на отпадъци до площадката или при ремонтни работи 

по инсталацията. Допълнително на неговата площ се извършва и предварителното ръчно 

отделяне на едрогабаритните отпадъци и едрогабаритните оползотворими материали. По този 

начин се обезпечава ефективността на последващите етапи от сепарацията. 

Подаването на отпадъците към инсталацията за сепариране се извършва 

механизирано с челен товарач. Материалите се изсипват в приемния бункер на захранващия 

лентов транспортьор с бункер ЛТБ1 (поз.2). Чрез регулиране на скоростта на 

транспортьора се променя капацитета на инсталацията. Този контрол се осъществява от 

оператора на инсталацията. След захранващият транспортьор материала преминава към 

наклонен лентов транспортьор ЛТ2 (поз.3), чиято гумена лента е профилирана.  

Посредством ЛТ2 материалният поток достига до хоризонтален лентов 

транспортьор за сепариране ЛТ3 (поз.4), които преминават през кабината за сепариране 

(поз.11). Кабината за сепариране представлява затворено помещение с размери 25 х 6 х 3 м, 

изградено от метална конструкция и покрито от термоизолационни панели, разположено 

върху метална естакада на к.+3,50 м. Кабината е с естествено и изкуствено осветление и 

климатизация. В нея се извършва основната дейност по сепарирането на отпадъка – от двете 

страни на преминаващия транспортьор ЛТ3 са обособени работни места за ръчно отделяне и 

разделяне по видове на ополозотворимите материали. Сепараторите отделят следните видове 

материали: 

 Велпапе; 

 Смесена хартия; 

 LDPE цветно; 

 LDPE бяло; 

 HDPE; 

 РЕТ бутилки; 

 Стъкло; 

 Дървени отпадъци; 
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 Метали – различни видове сепарирани от битовите отпадъци; 

 Замърсени материали неподходящи за рециклиране и имащи  калорична 

стойност; 

 Други материали подходящи за последващо оползотворяване. 

Сепараторите взимат определения за тяхното работно място вид отпадък от 

повърхността на транспортьора и го пускат през специални отвори – течки, в бункерното 

пространство под нея. То е разделено с прегради на 8 части (бункери), в които се събират 

съответните материали, изнасящи се посредством избутване или с лентови транспортьори 

ЛТ8 (поз.12 – не са дадени на схемата) монтирани като дъно на бункерите и посредством  

събирателен лентов транспортьор ЛТ6 (поз.8) и лентов транспортьор ЛТ7 (поз.9) 

достигат до пресата за балиране (поз.10).  

Към инсталацията е монтирана автоматична хидравлична преса за балиране 

(поз.10). Тя оформя бали с размер 1100 х 700 х 1200 мм и тегло 200 – 700 кг (в зависимост от 

материала), като връзването им става автоматично с тел. Управлението на пресата позволява 

да се променя дължината на балите, с което се променя теглото им, като по този начин се 

оптимизират транспортните разходи. Балите излизат от пресата, след което посредством 

виличен товарач (газокар), на който е монтирано приспособление щипка се подреждат и 

складират в съответната Зона 4 (Приложение 3 – Схема на зониране), от където се извозват 

към преработвателните предприятия.  

Последните четири работни места на кабината за сепариране са предназначени за 

отделяне на отпадъци от стъкло, алуминий, твърда пластмаса, HDPE и РР. Отделените 

материали се събират в четири мобилни контейнера с обем 3 куб.м всеки, поставени в 

бункерното пространство. След запълването на мобилните контейнери посредством виличния 

товарач материалите се извозват за балиране или неподходящите за балиране материали се 

прехвърлят в мултилифт контейнери, където временно се съхраняват и впоследствие с тях се 

извозват до предприятията за последващо оползотворяване.                   

Материалният поток от неоползотворими отпадъци който остава върху лентовия 

транспортьор за сортиране ЛТ3, попада на лентов транспортьор ЛТ4 (поз.5), преминава под 

лентов магнитен сепаратор (поз.6), който отделя желязото и посредством лентов 

транспортьор ЛТ5 (поз.7) достига до бункер където се събира. С помощта на челен товарач 

събраният материал се натоварва на транспортно средство с което се извозват за 

обезвреждане чрез депониране.  

За оптимизиране на процеса на сепариране транспортьорите – захранващ лентов 

транспортьор с бункер ЛТБ1 (поз.2) и лентовия транспортьор за сортиране ЛТ3 (поз.4), имат 

регулируема скорост. Това се извършва с честотни регулатори, монтирани в пулта за 

управление.  

Управлението на инсталацията ще се осъществява от команден пулт (пулт за 

управление), разположен в климатизирано помещение - операторска кабина. Тя е разположена 

до кабината за сепариране.  

На определени  места в инсталацията са монтирани аварийни стоп бутони, 

съгласно изискванията за безопасност на труда. 

Сумарно очакваните количества материали отсепарирани при предварителното 

третиране и предавани за последващо оползотворяване (рециклиране и други методи за 

оползотворяване) се очаква да бъдат около 2 500 т/год. 

Изброените по-горе материали и отпадъци представляват списък който ще бъде 

уточнен в окончателен вариант при получаването на регистрационен документ за извършване 

на дейности по третиране на отпадъци. 
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Сепарираните рециклируеми материали ще се предават на юридически лица, 

притежаващи съответните разрешителни за извършване на дейности по рециклиране на 

описаните материали. 

 

II.1.2. Капацитет на инсталацията 
 

Капацитетът на Площадката за предварително третиране на отпадъци ще бъде до 

25 000 т/год., при проектен капацитет на площадковите машини и съоръжения за 

предварително третиране – 15 т/час. Описание на технологичното оборудване с основните 

параметри е дадено в Приложение 11 – Описание на технически параметри. 

Предвидените работните дни на сепариращата инсталация монтирана на 

площадката за предварително третиране - през годината са 240, съобразено с количеството на 

планираните профилактични, основни и евентуални аварийни ремонти, при работен график от 

5 дни в седмицата, 8 часа дневно и ефективно работно време 7 часа за денонощие. 

 

II.1.3. Обща използвана площ 

 

Площадката за предварително третиране на отпадъци от ще включва разполагане 

на основното технологично оборудване в ПИ 000269 с площ от 19 300 кв.м и спомагателно за 

допълване на технологичния процес разполагане на измервателно средство в имот с № 

130.1447.  

Зоната за приемане (Зона 1) включва КПП и електронна платформена автомобилна 

везна. Съоръжението ще е с размери 18 х 3 м и капацитет 60 тона, като отчетените тегла на 

постъпващите и напускащите територията на площадката отпадъци и материали се записват с 

електронна компютърна система. За осигуряване на контролиран достъп до територията на 

площадката е предвиден КПП с денонощна охрана. За разполагане на оборудването ще се 

използват 300 кв.м. 

Към съществуващото хале за предварително третиране на битови отпадъци (поз.1 

от Приложение 3 – Схема на зониране), в северна посока е предвидено да се изгради навес за 

обособяване на зони 2 и 4 като закрити площи. Той ще е с площ 795 кв.м, с височина 7,00 м. 

След регистриране и измерване, постъпилите отпадъци се насочват към зоната за 

разтоварване на постъпващите отпадъци (Зона 2), представляваща 500 кв.м закрита площ, 

т.нар. „приемно”, като тя е предвидена за разтоварване на постъпващите материали и 

маневриране на челният товарач подаващ отпадъците към захранващия транспортьор от 

инсталацията за сепариране, разположен в същата зона. След това материалът навлиза в 

основната зона (Зона 3).  

Площта на приемната зона от 500 кв.м е с разчет да поеме и временно складира 

постъпващите отпадъци при залпова доставка или при извършване на ремонтни дейности на 

инсталацията без да нарушава графика на сметоизвозващото/ите дружество/а. Активният 

приемен участък с площ от 280 кв.м, обособена от стени с височина 3 м и обем от около 840 

куб.м, е с по-голям приемен капацитет от необходимия разчетен за покриване на 48 часов 

прием без да се извършва третиране на отпадъците (48 ч. време за буфер в случай на 

технологичен или авариен престой). 

Основната зона за осъществяване на дейността по третиране на отпадъците (Зона 

3), в която ще бъде разположена инсталацията за предварително третиране, е обособена 

закрита площ с  размери 12 х 60 х 6,8 м.  
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Складовата зона за временно съхранение на оползотворимите материали е включва 

няколко площи: 

 основна закрита складова площ от 120 кв.м – (Зона 4) за временно 

съхранение до експедиция на балираните оползотворими материали; 

 площ за временно съхранение на сепарираните дневни количества 

материали – в границите на халето поз.1; 

 площ за временно съхранение на насипните материали в мултилифт 

контейнери.   

 

II.1.4. Вид на инвестиционното предложение – ново и/или за разширение или 
изменение на производствена дейност 

 

За ПИ 000269 е разширение и модернизация на съществуваща инсталация. С 

реализирането на инвестиционното предложение ще могат да се изпълнят техническите 

изисквания на Възложителя по обществената поръчка за „Предоставяне на услуги на 

община Горна Оряховица по предварително третиране на смесени битови отпадъци”.  

За имот 130.1447 е ново инвестиционно предложение. 

 
II.1.5. Предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, 

ползване на взрив 
 

Инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци от община 

Горна Оряховица представлява сглобяема метална конструкция. Предвидени са незначителни 

изкопни работи за монтажа на конструкцията за обособяване на закритите площи.  

До Кабината за сепариране (успоредно на нея), под кота 0 ще се изгради канал в 

който ще се разположи събирателния транспортьор ЛТ6 и част от транспортьора захранващ 

пресата ЛТ7. Каналът ще бъде затворен с необходимите капаци за обезопасяване на 

съоръжението. 

Ползване на взрив – не е необходимо и няма да се ползва. 

 

II.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 

 

II.2.1. Съответствие на инвестицията с Европейското и Национално 
законодателство 

 

Основните цели на политиката на ЕС в областта на отпадъците са в насока за 

предотвратяването на образуване на отпадъци, като първи приоритет при управлението на 

отпадъците, а рециклирането на материалите следва да бъде предпочетено пред 

оползотворяване на отпадъците за получаване на енергия, когато и доколкото това е най-

добрият сценарий за опазване на околната среда. 

Във водещите документи на ЕО в областта на управление на отпадъците е 

подчертано, че в съответствие с йерархията на отпадъците
1
 и с цел намаляване на емисиите на 

парникови газове, които се отделят от депонирането на отпадъци в депа, е важно да се улесни 

                                                           
1
 Йерархия на отпадъците е приоритетен ред за тяхното третиране, както следва: 

а) предотвратяване;  
б) подготовка за повторна употреба; 
в) рециклиране; 
г) друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 
д) обезвреждане. 
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тяхното разделно събиране и правилното третиране на рециклируемите и биоразградимите 

отпадъци, за да бъде ограничена и сведена до минимум употребата на нови изчерпаеми 

природни ресурси в индустрията. 

Под „предварително третиране“ следва да се разбират всички физични, химични, 

термични или биологически процеси, включително сепарирането, които променят 

характеристиките на отпадъка, така че да се намали техния обем или степен на опасност и да 

се улесни тяхното обезвреждане. Планирането и изграждането на съоръжения/инсталации за 

предварително третиране е в съответствие с йерархията за управление на отпадъците. 

Главната цел на Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО е Европейската 

общност да стане повече от "рециклиращо общество", което се стреми да избягва 

образуването на отпадъци и да използва отпадъците като ресурс. В съответствие с тази цел 

Страните-членки в т.ч. и България са задължени да предприемат срочни незабавни мерки с 

оглед на депата да се приемат отпадъци, които задължително са преминали през процес на 

предварително третиране, като: сепариране, рециклиране, компостиране и др. (виж чл. 24, ал.3 

от „Наредба №6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 

депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“, 

съответстващ на стар чл.25 ал.3 от  отм. Наредба № 8/24.08.2004г., както и чл. 31 и §15 от 

Преходните и заключителните разпоредби на ЗУО). 

Съгласно Чл.16 от Директивата за отпадъците (№ 2008/98/ЕО) Страните-членки са 

задължени да предприемат необходимите мерки, за създаване на интегрирана и адекватна 

мрежа от инсталации за обезвреждане, като се вземат предвид най-добрите налични техники, 

не изискващи прекомерни разходи. По силата на същата Директива - отпадъците трябва да 

бъдат обезвреждани в една от най- близките подходящи инсталации, чрез най-подходящите 

методи и технологии, с оглед осигуряване високо равнище на защита на околната среда и 

общественото здраве. 

Директива 2008/98/ЕО въвежда и конкретни цели за рециклиране и подготовка за 

повторна употреба на отпадъците – „до 2020 год. рециклиране и подготовката за повторна 

употреба на отпадъци от хартия, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и отпадъци от 

други източници, наподобяващи домакинските, да се увеличат най-малко до 50% от общото 

тегло на образуваните битови отпадъци“. 

В изпълнение на поетите от страната ни ангажименти като Държава членка на ЕС –

всички Европейски директиви в сектора „Управление на отпадъците“ са транспонирани и са 

намерили отражение, както в Българската екологична нормативна уредба, така и във важни за 

страната ни стратегически документи, като: „Националната програма за управление на 

отпадъците“ и „Националната стратегия за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране“- които са утвърдени от Министъра 

на околната среда и водите,  и с които са въведени количествени цели за намаляване на 

рециклируемите и на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране.  

Настоящото инвестиционно предложение има за цел да даде дълготрайно и 

устойчиво решение на проблема с първичното третиране на рециклируемата част от битовите 

отпадъци, генерирани на територията на община Горна Оряховица (преди постъпването им в 

депо за крайно обезвреждане) - чрез изграждането и въвеждането в експлоатация на 

сепарираща инсталация, в съответствие с прилаганите принципи и практики за 

екологосъобразно управление на отпадъците, регламентирани в Националното и 

Европейското законодателство.  
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Инвестиционното предложение е в изпълнение на:  

 приоритетния ред (йерархия) при управление на отпадъците, съгл. чл.6 

ал.1 от ЗУО; 

 изискването на чл. 24, ал.3 от Наредба №6/27.08.2013г., (съответстващ на 

стар чл.25 ал.3 от  отм. Наредба № 8/24.08.2004г.) - на депата да се приемат отпадъци, които 

задължително са преминали през процес на предварително третиране, като: сепариране, 

рециклиране, компостиране и др.; 

 задължението за предварително третиране на отпадъците преди тяхното 

депониране, което е указано в чл.38 от Наредба №6/27.08.2013г. за условията и изискванията 

за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 

  проведената обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги на 

община Горна Оряховица по предварително третиране на смесени битови отпадъци”, с 

Възложител – Община Горна Оряховица. 

Разглежданото инвестиционно предложение включва най-общо - изграждането на 

площадка за първично третиране и отсортиране на рециклируемите отпадъчни материали 

(като хартия, стъкло, метал, пластмаса и др.) съдържащи се в потока от смесени битови 

отпадъци генериран от Регион Горна Оряховица, с цел предаването им за последващо 

рециклиране и оползотворяване, успоредно с ограничаване количеството на остатъчните 

отпадъци постъпващи в депо за крайно депониране.  

Избраната технология за централизирано сепариране на рециклируеми битови 

отпадъци, в общия случай обезпечава отделянето на важни материали (като хартия, стъкло, 

метал, пластмаса и др.), които представляват ценна суровина за промишлената индустрия. 

Способства за намаляване употребата на нови изчерпаеми природни ресурси. Ограничава 

замърсяването на нови терени с отпадъци и удължава срока на експлоатация на 

съществуващите депа за битови и др. неопасни отпадъци. Позволява внедряването на по-

ефективни общински системи за разделно събиране на рециклируемите битови отпадъци, 

които се характеризират с: минимален брой видове контейнери и минимален брой места за 

тяхното разполагане по улиците и в дворовете на хората; лесен за възприемане модел от 

населението за разделно събиране на ТБО, минимални разходи на публични средства от 

страна на Общините за изпълнението на дейности по организирано събиране и 

транспортиране на битовите отпадъци при постигнат същевременно висок процент извлечени 

рециклируеми отпадъчни материали. 

 

II.2.2. Необходимост от инвестиционното предложение  
 

На територията на община Горна Оряховица няма изградена и действаща друга 

сепарираща площадка за предварително третиране на смесени битови отпадъци и/или 

отпадъци от опаковки, преди крайното им депониране. Транспортирането на отпадъци извън 

пределите на общината - до друга аналогична площадка би довело до изкл. високи разходи за 

транспорт и обработка на битовите отпадъци, и в крайна сметка до прекомерно висока, такса 

„битови отпадъци“ - надхвърляща социалния праг на поносимост и непосилна за плащане от 

населението на общината. 

При отказ от реализиране на инвестиционното намерение ще липсва съоръжението 

необходимо за последващо отсортиране и компактиране на ценните рециклируеми материали 

спрямо постъпващите на вход инсталация и респективно няма да могат да се постигнат 
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целите, съгл. чл. 31 (1), т. 1 от ЗУО (свързани с подготовка за повторна употреба и 

рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло) в сроковете за поетапно постигане определени в §15 от преходните и 

заключителни разпоредби на ЗУО. 

Без работеща сепарираща инсталация няма да може да изпълни проведената от 

община Горна Оряховица обществена поръчка за Предоставяне на услуги на Община Горна 

Оряховица по предварително третиране на смесени битови отпадъци. 

 

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

 

Инсталацията предмет на настоящото инвестиционно намерение е свързана 

технологично с предвиденото за монтиране оборудване на  територията на имот 1447. 

Инвестиционното предложение обхваща технологично два поземлени имота – ПИ 

000269 и имот 130.1447, кадастрален район 130. 

Основната дейност ще се извършва на територията на ПИ 000269 (Приложение 2 – 

Скица на имот 000269). Съгласно нотариален акт № 448 от 28.08.2014 год., том ІІІ, дело 350 

(Приложение 1 – документ за собственост – Нотариален акт за продажба № 448/28.08.2014 

год.), имотът е собственост на  ЕКОСОРТ Горна Оряховица АД. 

Площадката се състои от терен с площ от 19,3 дка, с разположени на него: хале за 

предварително третиране на неопасни битови отпадъци с площ 736 кв.м; битова сграда с площ 

137 кв.м; склад с площ от 492 кв.м; склад с площ от 294 кв.м; сграда със застроена площ от 29 

кв.м. 

За ПИ 000269 има влязъл в сила от 11.12.2013 год. ПУП (План за застрояване), 

одобрен с Решение №621 на Общинския съвет на Горна Оряховица (Приложение 7 – 

Подробен устройствен план /ПЗ/ изменение и Приложение 7.1 – Протокол). Устройствената 

зона е Техническа инфраструктура с устройствено предназначение за Съоръжение и 

инсталация за третиране на отпадъци. 

На територията на имот 130.1447 (Приложение 5 – Скица на имот 130.1447) ще се 

монтира автомобилната везна, ползването на която е като спомагателно технологично 

оборудване. Съгласно нотариален акт № 449, том ІІІ, дело 351, рег. № 3568 с вписване от 

28.08.2014 год. (Приложение 4 – документ за собственост – Нотариален акт № 449/28.08.2014 

год.), имотът е собственост на ЕКОСОРТ Горна Оряховица АД.  

Имотът е с площ от 1499 кв.м, като за разполагане на допълнителното 

технологично оборудване ще се използват 300 кв.м. 

За имота ще се проведе процедура за изготвяне на ПУП с устройствена зона за 

Техническа инфраструктура. За целта има изготвено задание за изготвяне на ПУП с 

промяна на предназначението от земя за земеделско ползване в имот за Ти – техническа 

инфраструктура (Приложение 8 – Техническо задание и Приложение 9 – Схема застрояване 

имот 130.1447). 

За реализиране на инвестиционното предложение е необходимо: 

 становище на РИОСВ – Велико Търново, относно преценяване 

необходимостта от действия, които трябва да се предприемат съобразно глава шеста от Закона 

за опазване на околната среда и чл.31а на Закона за Биологичното разнообразие; 

 издаване на виза за проектиране и разрешително за строеж на 

инсталацията съгласно ЗУТ от отдел архитектура и благоустройство – община Горна 

Оряховица. 
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II.4. Подробна информация за разгледани алтернативи 

 

По отношение на алтернативи касаещи изпълнението на цялостни проект за 

изграждане на сепарираща площадка за първично третиране на битови отпадъци (преди 

тяхното депониране) - Нулевата алтернатива е недопустима от нормативна, екологична, 

социално-икономическа и финансова гледна точка, тъй като: 

„Нулева алтернатива” би означавало да не се осъществи инвестиционното 

предложение и постъпващите на регионалното депо отпадъци да се депонират без 

предварително третиране на рециклируемата част от смесените битови отпадъци - в 

противоречие на указания приоритетния ред (йерархия) при управление на отпадъците, съгл. 

чл.6 ал.1 от ЗУО. При липса  на предварително третиране и извличане на рециклируемите 

материали (като: хартия, стъкло, метали, пластмаса и др.) ще бъде загубена важна фракция 

материали представляваща ценна суровина за индустрията, която е годна за последващо 

рециклиране и оползотворяване. 

Това е незаконосъобразно и ще доведе до икономически санкции за община Горна 

Оряховица, тъй като задължението за предварително третиране на отпадъците преди тяхното 

депониране е указано в чл.38 на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци. 

Към момента не съществуват основания от градоустройствено, социално, 

икономическо, екологично или правно естество, които да предопределят „нулева 

алтернатива”. 

Други алтернативи относно географското разположение на разглежданата 

Площадка за предварително третиране на смесените битови отпадъци генерирани от Регион 

Горна Оряховица не са търсени и обсъждани съзнателно, тъй като терена върху който е 

предвидено нейното строителство и изграждане попада в границите на имот частна 

собственост, който е с Устройствената зона за Техническа инфраструктура, с устройствено 

предназначение за Съоръжение и инсталация за третиране на отпадъци и е напълно 

подходящ за целите на инвестиционното предложение от гледна точка на комуникативност, 

достъпност, наличие на техническа инфраструктура, безопасност на движение и обслужващи 

транспортни средства. Нещо повече имотът е в непосредствена близост (граничи) до 

ползваното към момента депо за обезвреждане на отпадъците генерирани от община Горна 

Оряховица.  

В границите и в непосредствена близост до планираната за изграждане площадка 

за предварително третиране на отпадъци няма чувствителни зони, уязвими зони, защитени 

зони, санитарно – охранителни зони и други елементи от Националната екологична мрежа., 

както и близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита (училища, болници, 

жилищни сгради и др.). 

Местоположението на сепариращата инсталацията е безалтернативно, поради 

причините изтъкнати по-горе. Всяко друго решение свързано с разполагането на сепарираща 

площадка за първично третиране на отпадъците преди тяхното депониране извън посочената 

площадка е неприемливо от нормативна, екологична, социално-икономическа и финансова 

гледна точка, тъй като то ще доведе до следните негативни последици: 

 Необходимост от използването и преотреждането на нови чисти терени  за 

дейности с отпадъци; 

 Необходимост от по-големи инвестиции свързани не само с изграждането 

на площадка за сепариране на отпадъците, но и с прилежаща към нея необходима нова 

инфраструктура (като обслужващи пътища, ВиК и ел.мрежи, осветление, охрана, ограда, 

голяма електронна везна за претегляне на товарните автомобили с отпадъци и др.); 
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 По-големи транспортни разходи свързани един път с транспортиране на 

битовите отпадъци до площадката за предварително третиране преди депониране и втори път 

до клетката за депониране на неопозотворимите остатъчни отпадъци, респективно по-голям 

размер на начисляваната такса „битови отпадъци“ за населението, надхвърлящ допустимият 

праг на социална поносимост. 

От гледна точка на технология за сепариране - могат да се разгледат следните 

алтернативи по отношение на ИП, както следва: 

o Технология 1 - Напълно автоматизирана инсталация за сепариране 

o Технология 2 - Инсталация за сепариране с ръчно и машинно сепариране 

 

Технология 1 

Автоматизираните инсталации за сепариранe използват най-новите 

технологични постижения. Характерното за този тип инсталации е отсъствие на хората с 

пряко участие в технологичният процес на сепариране. Използват се различни принципи за 

сепарирането на отпадъците по видове като: пресяване и фракциониране чрез вибрация, 

отделяне на метали с магнитно поле, отделяне на неметали с индукция, сепариране с оптична 

техника в комбинация с въздух и др.  

Използването на тези високо-технологични принципи предполага големи 

първоначални инвестиционни разходи, чието възстановяване изисква по-дълъг 

експлоатационен период и най-важното по-големи количества отпадъчен материал за 

третиране (с каквито Регион Горна Оряховица не разполага). При ежедневни количества под 

700 тона, тази технология е крайно нерентабилна, нецелесъобразна и финансово неизгодна. 

Също така наличието на такова модерно технологично оборудване изисква участието на 

високо квалифицирани кадри в производствения процес. 

Подбраните и подредени в определена технологична последователност 

съоръжения, изискват постоянство в морфологията и качеството на материалният поток който 

ще се третира, т.е. при разлики в морфологията на отпадъците ще има неефективна работа по 

отношение на сепарирането. 

Използването само на машини изисква по-голяма площ за разполагане на 

оборудването. Също така енергийната консумация е по-голяма. 

 

Технология 2 

Инсталациите с комбинирано ръчно и машинно сепариране представляват 

приемлива алтернатива на автоматизираните инсталации. Те са предпочитани в случаите 

когато в състава на постъпващия за обработка отпадъчен материал се съдържа голямо 

разнообразие от рециклируеми и/или оползотворими материали. Широко използвани са при 

сепариране на смесени битови отпадъци. 

Разглежданите комбинирани инсталации се реализират при по-ниски 

първоначални инвестиции, които са възвращаеми при по-кратки срокове на експлоатация. 

Разполагането на съоръженията в зависимост от атмосферните условия и сезонността на 

работа могат да се разполагат на открито или в закрити площи. Изисква се работните места на 

хората да отговарят на условията за микроклимат на работната среда. 

Ръчното сепариране дава възможност в зависимост от морфологията да се 

променят технологичните задания, т.е. има технологична гъвкавост. Процесите с най-ниска 

зависимост от качеството на материалния поток се извършват машинно – например 

пресяване, магнитна сепарация и др. 
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Обслужването на машините и инсталацията не изисква висока квалификация на 

работния персонал. Има и социалният ефект изразяващ се в създаването повече работни 

места, което може да се разгледа и като предимство в Региони с регистрирана висока 

безработица. 

Таблица 2 

Сравнителен анализ на алтернативите от гледна точка на използвана технология 

Алтернатива 

Технология 1 

Напълно автоматизирана 
инсталация 

Технология 2 

Инсталация с комбинирано  
ръчно и машинно сепариране 

Обща характеристика Високотехнологичен напълно 
автоматичен метод 
 

Технологично гъвкав метод 

Необходим брой 
работни места 

Минимален (до 3 бр.) Ръчното сепариране изисква 
наличието на голям брой 
работници (над 10 бр.) 

Площ за разполагане 
на съоръженията 
 

Изисква значителна площ 
(над 3 дка) 

Не изисква големи площи  
(под 3 дка) 
 

Изисквания към 
входящия материал 
за третиране 
 

Изисква постоянство в 
количеството, качеството и 
морфологията на входящия 
материал 

Ниска чувствителност при 
промени в параметрите на 
входящия материал (като 
количество, качество и 
морфология) 

Изисквания при 
монтажа на 
съоръженията 

Високи – някои от машините 
изискват специални условия 
на околната среда 

Нормални – трябва внимание 
само на работните места за 
хората 

 

Време за изграждане  
 

Над 24 месеца 
 

До 6 месеца 
 

Размер на 
инвестицията 
 

Висок  Нисък  

Експлоатационни 
разходи 
 

Високи  Ниски  

КПД Висок  Добър  
 

 

 

 

 

Таблица №2.1 

Предимства и недостатъци на алтернативите от гледна точка на технология 

Технология Специфични особености Предимства Недостатъци 

 
 
 
 

1 

Използва се високо-
технологично оборудване. 
Всички технологични процеси 
се извършват автоматично. 
Не се използват хора пряко в  
техн. процес - сепариране. 
Сепарирането се извършва на 
база различни технологии – 
магнитни полета, оптични 
камери, вибрационни методи 
и др. 
 

 Технологичния процес 
не зависи от субективния 
човешки фактор при 
сепарирането; 

 Възможност за непре-
къснато натоварване на 
технологичното оборуд-
ване (не се изискват 
технологични почивки); 

 Позволява сепариране 
на опасни за човешкото 
здраве отпадъци; 

 Не е необходимо 
осигуряване на работна 
среда отговаряща на 
нормативната уредба за 
подходящи условия на 
труд за хората. 

 Високи първоначални 
инвестиционни разходи; 

 Икономически нерен-
табилно - при капацитети 
под 700 т/дневно; 

 Изисква еднороден по 
морфология входящ 
поток; 

 Липса на гъвкавост по 
отношение на вида отсе-
парирани материали; 

 Висока енергоемкост; 

 Изисква високо - 
квалициран персонал; 

 Изисква голяма площ 
за разполагане 
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2 

Основното сепариране се 
извършва ръчно от хора, чрез 
визуален оглед на 
материалния поток. 
Автоматизирано сепариране 
се използва само при 
определени технологични 
етапи свързани с отделяне на 
специфични отпадъчни 
фракции като дребна инертна 
фракция и метали  
 

 По-ниски първоначални 
инвестиц.разходи; 

 Рентабилна технология 
при малки количества 
отпадъци постъпващи на 
вход -  до 100 т/дневно; 

 Гъвковост при промен-
лив морфолог. състав и 
ниско качество на 
входящия материал; 

 По-ниски експлоатац. 
разходи; 

 Не изисква високо- 
квалифициран персонал; 

 гъвкавост по отношение 
на желана промяна във 
видовете отсепарирани 
материали; 

 Възможност за 
създаване на нови 
работни места 

 Трудоемък процес; 

 Изисква осигуряване 
на специализ. работна 
среда, отговаряща на 
нормативната уредба за 
безопасни условия на 
труд за хората. 

 

 

След анализ на ефективността и приложимостта на алтернативите, от гледна точка 

на: морфологичен състав, годишни количества и качество на постъпващият отпадъчен 

материал  за сепариране от Регион Горна Оряховица; от гледна точка на необходимата площ 

за разполагане и потребността от създаване на нови работни места за лица с ниска 

професионална квалификация, вземайки в предвид размера на първоначалната инвестиция и 

бъдещите експлоатационни разходи, като най-подходяща от икономическа, социална и 

екологична гледна точка за Регион Горна Оряховица се очертава Алтернатива 2. 

 

II.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 
временни дейности по време на строителството 

 

Урегулиран поземлен имот с номер 000269 (Приложение 2 – Скица на имот 

000269), се намира в местността Бабинец от землището на с.Първомайци, община Горна 

Оряховица, област Велико Търново. Съгласно нотариален акт № 448 от 28.08.2014 год., том 

ІІІ, дело 350 (Приложение 1 – документ за собственост – Нотариален акт за продажба № 

448/28.08.2014 год.), имотът е собственост на  ЕКОСОРТ Горна Оряховица АД. 

В съседство с площадката се намират следните имоти: 

 На изток – имот № 000264 на община Горна Оряховица – необработваема 

земя; 

 На север и запад – имот № 202003 на ДАГ – Държавно горско стопанство – 

широколистна гора; 

 На юг – имот № 000270 на община Горна Оряховица – полска култура. 

 

За ПИ 000269 има влязъл в сила от 11.12.2013 год. ПУП (План за застрояване), 

одобрен с Решение №621 на Общинския съвет на Горна Оряховица (Приложение 7 – 

Подробен устройствен план /ПЗ/ изменение и Приложение 7.1 – Протокол). Устройствената 

зона е Техническа инфраструктура с устройствено предназначение за Съоръжение и 

инсталация за третиране на отпадъци. 

Площадката не е в близост до и не засяга защитени територии и територии за 

опазване обектите на културното наследство.  

 

Няма и не се предвижда промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 
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II.6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет 

 

II.6.1. Описание на основните процеси 
 

С инвестиционното предложение за: Изграждане на „Площадка за третиране на 

отпадъци с инсталация за предварително третиране на отпадъци “ – се цели от една 

страна изпълнение на проведената от община Горна Оряховица обществена поръчка за 

Предоставяне на услуги на Община Горна Оряховица по предварително третиране на 

смесени битови отпадъци, а от друга страна обезпечаване нормалното екологосъобразно 

третиране на отпадъците и постигане изпълнение на Целите на община Горна Оряховица по 

чл. 31 (1), т. 1 от ЗУО (свързани с подготовка за повторна употреба и рециклиране на 

отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло) в 

сроковете за поетапно постигане определени в §15 от преходните и заключителни разпоредби 

на ЗУО. 

Под понятието “предварително третиране” следва да се разбират всички 

дейности свързани със сепариране на смесените битови отпадъци постъпващи от Регион 

Горна Оряховица на „вход“ в Площадката за третиране на отпадъци - обозначени с код: 20 03 

01 (съгласно списъка с отпадъци по чл. 5 (1) от “Наредба 3/2004 за класификация на 

отпадъците“).  

Сепарирането е предвидено да се осъществява посредством инсталация - 

собственост на Изпълнител (избран по реда на ЗОП за изпълнение на услугата : 

„Предоставяне на услуги на Община Горна Оряховица по предварително третиране на 

смесени битови отпадъци”).  

Площадката за третиране на отпадъци от Община Горна Оряховица ще се 

разположи в имот определен именно за дейности по „третиране на отпадъци“. На площадката 

ще се обособят необходимите закрити площи и ще се монтира технологично оборудване за 

третиране на отпадъците (вкл. най-общо дейностите: сепариране; компактиране (в т.ч. 

пресоване и балиране); временно съхранение; претегляне и предаване за последваща 

обработка на рециклируемите и оползотворимите компоненти, съдържащи се в смесените 

битови отпадъци, обозначени с код: 20 03 01, както и дейностите по претегляне, 

транспортиране и предаване за крайно обезвреждане чрез депониране на сепарираните 

неоползотворими остатъчни отпадъци). Изградената ограда и съществуващият пропускателен 

режим на площадката ще възпрепятстват неконтролираният достъп до площадката за 

предварително третиране на смесени битови отпадъци. Площта от площадката, която ще се 

ползва за технологични нужди ще е с непропускливо бетонно покритие.  

Основните съоръжения предвидени като технологично оборудване на площадката 

за предварително третиране на смесени битови отпадъци ще са: сепарираща инсталация и 

автоматична преса за балиране на отсортираните рециклируеми и оползотворими отпадъци. 

Като сепариращата инсталация ще е с гъвкав режим на работа по отношение на технология и 

капацитет, който позволява нейната ефективна експлоатация при натоварвания с отпадъци - с 

променлив морфологичен състав, съобразно сезона. 

На площадката за третиране на отпадъци технологично (в предвид гъвкавия режим 

на работа на сепариращата инсталация) ще има възможност да се третират и др. неопасни 

битови отпадъци генерирани от община Горна Оряховица, като: отпадъци с произход от 

системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки (РСОО), отпадъци от общински 

площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата (съгл. 

чл. 19 ал.3 т.11 от ЗУО) и др.подобни. 

Технологията за третиране на отпадъци изисква обособяването на следните зони 

(Приложение 3 – Схема на зониране): 
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 Зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и 

автомобилна везна за отчитане на  теглото – зона 1; 

 Приемна зона за разтоварване на постъпващите отпадъци – зона 2; 

 Основна зона за осъществяване на дейността по третиране на отпадъците – 

зона 3; 

 Складова зона – зона 4.  

Графично технологичната схема на инсталация за третиране на отпадъци, предмет 

на инвестиционното предложение е дадена като Приложение 6 – Технологична схема. 

Описанието на основното технологично оборудване по позиции, допълнителните съоръжения 

и необходимите транспортни средства е посочено в Таблица 1. 

Таблица 1 

поз.№ машина/съоръжение кол. 

1 Платформенна електронна автомобилна везна 1 

2 Захранващ лентов транспортьор с бункер ЛТБ1 1 

3 Наклонен лентов транспортьор ЛТ2 1 

4 Хоризонтален сепариращ транспортьор ЛТ3 1 

5 Лентов транспортьор ЛТ4 1 

6 Лентов магнитен сепаратор  1 

7 Лентов транспортьор ЛТ5 1 

8 Събирателен лентов транспортьор ЛТ6 1 

9 Лентов транспортьор ЛТ7 1 

10 Автоматична преса за балиране 1 

12 Лентов транспортьор ЛТ8 4 
 

 

Като Приложение 10 е показано разположението на технологичното оборудване, а 

описание на техническите параметри на машините са дадени в Приложение 11 – Технически 

параметри на машините.  

Транспортните средства, превозващи отпадъците се допускат до площадката през 

контролиран вход (КПП, зона 1 от Приложение 3 – Схема на зониране) като количество на 

отпадъците се измерва чрез автомобилната електронна везна (поз.1 от Приложение 6 – 

Технологична схема). Електронната безшахтова везна е с капацитет 60 т и габарити на 

ефективната платформа – широчина 3 м и дължина 18 м. За автомобилната везна се 

предвижда периодично извършване на метрологична проверка, която се изисква за търговски 

измервателни устройства. За установяване на точното количество на материалите, при 

напускане на площадката транспортните средства отново ще преминават през везната, като 

ще се отчита и теглото на негодните за оползотворяване отпадъци. Получените данни ще се 

обработват от специализиран програмен продукт, който дава информация за постъпилите и 

експедираните от площадката материали, което ще позволи направата на извадки за 

съответния период от електронната везна на Възложителя за входящите и изходящи 

материални потоци в процеса на сепариране на постъпващия битов отпадък и последващото 

реализиране на отсепарираните материали за оползотворяване и съответно остатъкът на 

неоползотворим отпадък, предназначен за обезвреждане на депото.  

След автомобилната везна транспортните средства се разтоварват в приемния 

участък на инсталацията за сепариране (Зона 2 от Приложение 3 – Схема на зониране), който 

е с площ от 280 кв.м, обособен от стени с височина 3 м. Неговото предназначение е да 

осигурява буфер при залпова доставка на отпадъци до площадката или при ремонтни работи 

по инсталацията. Допълнително на неговата площ се извършва и предварителното ръчно 

отделяне на едрогабаритните отпадъци и едрогабаритните оползотворими материали. По този 

начин се обезпечава ефективността на последващите етапи от сепарацията. 

 Съобразно вида си отсепарираните материали от този етап на технологичната 
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схема, се подават към пресата за балиране или съхраняват в насипен вид преди предаването за 

последващо оползотворяване или се обезвреждат чрез депониране.  

Работата на инсталацията за сепариране се контролира и управлява от оператор, 

който има визуален и видео контрол от своята  кабина до всички възлови места.  

Посочените по-долу позиции на машините и съоръженията отговарят на 

означенията от Приложение 6 – Технологична схема, Приложение 10 – Разположение на 

оборудването и Приложение 11 – Технически параметри на машините.  

Подаването на отпадъците към инсталацията за сепариране се извършва 

механизирано с челен товарач. Материалите се изсипват в приемния бункер на захранващия 

лентов транспортьор с бункер ЛТБ1 (поз.2). Чрез регулиране на скоростта на 

транспортьора се променя капацитета на инсталацията. Този контрол се осъществява от 

оператора на инсталацията. След захранващият транспортьор материала преминава към 

наклонен транспортьор ЛТ2 (поз.3), чиято гумена лента е профилирана.  

Посредством ЛТ2 материалният поток достига до хоризонтален лентов 

транспортьор за сепариране ЛТ3 (поз.4), които преминават през кабината за сепариране 

(поз.11). Кабината за сепариране представлява затворено помещение с размери 25 х 6 х 3 м, 

изградено от метална конструкция и покрито от термоизолационни панели, разположено 

върху метална естакада на к.+3,50 м. Кабината е с естествено и изкуствено осветление и 

климатизация. В нея се извършва основната дейност по сепарирането на отпадъка – от двете 

страни на преминаващия транспортьор ЛТ3 са обособени работни места за ръчно отделяне и 

разделяне по видове на ополозотворимите материали. Сепараторите отделят следните видове 

материали: 

 Велпапе; 

 Смесена хартия; 

 LDPE цветно; 

 LDPE бяло; 

 HDPE; 

 РЕТ бутилки; 

 Стъкло; 

 Дървени отпадъци; 

 Метали – различни видове сепарирани от битовите отпадъци; 

 Замърсени материали неподходящи за рециклиране и имащи  калорична 

стойност; 

 Други материали подходящи за последващо оползотворяване. 

Сепараторите взимат определения за тяхното работно място вид отпадък от 

повърхността на транспортьора и го пускат през специални отвори – течки, в бункерното 

пространство под нея. То е разделено с прегради на 8 части (бункери), в които се събират 

съответните материали, изнасящи се посредством избутване и лентови транспортьори ЛТ8 

(поз.12) монтирани като дъно на бункерите и посредством  събирателен лентов 

транспортьор ЛТ6 (поз.8) и лентов транспортьор ЛТ7 (поз.9)  достигат до пресата за 

балиране (поз.10).  

Към инсталацията е монтирана автоматична хидравлична преса за балиране 

(поз.10). Тя оформя бали с размер 1100 х 700 х 1200 мм и тегло 200 – 700 кг (в зависимост от 

материала), като връзването им става автоматично с тел. Управлението на пресата позволява 

да се променя дължината на балите, с което се променя теглото им, като по този начин се 

оптимизират транспортните разходи. Балите излизат от пресата, след което посредством 

виличен товарач (газокар), на който е монтирано приспособление щипка се подреждат и 

складират в съответната Зона 4 (Приложение 3 – Схема на зониране), от където се извозват 

към преработвателните предприятия.  
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Последните четири работни места на кабината за сепариране са предназначени за 

отделяне на отпадъци от стъкло, алуминий, твърда пластмаса, HDPE и РР. Отделените 

материали се събират в четири мобилни контейнера с обем 3 куб.м всеки, поставени в 

бункерното пространство. След запълването на мобилните контейнери посредством виличния 

товарач материалите се извозват за балиране или неподходящите за балиране материали се 

прехвърлят в мултилифт контейнери, където временно се съхраняват и впоследствие с тях се 

извозват до предприятията за последващо оползотворяване.                   

Материалният поток от неоползотворими отпадъци който остава върху лентовия 

транспортьор за сортиране ЛТ3, попада на лентов транспортьор ЛТ4 (поз.5), преминава под 

лентов магнитен сепаратор (поз.6), който отделя желязото и посредством лентов 

транспортьор ЛТ5 (поз.7) достига до бункер където се събира. Събраните отпадъци се 

извозват със специализиран транспорт до депото за обезвреждане.  

За оптимизиране на процеса на сепариране транспортьорите – захранващ лентов 

транспортьор с бункер ЛТБ1 (поз.2) и лентовия транспортьор за сортиране ЛТ3 (поз.4), имат 

регулируема скорост. Това се извършва с честотни регулатори, монтирани в пулта за 

управление.  

Управлението на инсталацията ще се осъществява от команден пулт (пулт за 

управление), разположен в климатизирано помещение - операторска кабина. Тя е разположена 

до кабината за сепариране.  

На определени  места в инсталацията са монтирани аварийни стоп бутони, 

съгласно изискванията за безопасност на труда. 

Видовете отпадъци, които се предвижда да се третират на площадката са основно 

смесени битови отпадъци, обозначени с код: 20 03 01 (съгласно списъка с отпадъци по чл. 5 

(1) от “Наредба 3/2004 за класификация на отпадъците“) генерирани от община Горна 

Оряховица. Очакваните прогнозни количества на смесените битови отпадъци на вход на 

площадката ще са в размер на 20 000 тона/средногодишно. В предвид гъвкавия режим на 

работа на сепариращата инсталация и нейният максимален производствен капацитет от 25 000 

т/год., на площадката ще могат да се третират и др. неопасни битови отпадъци, като: отпадъци 

с произход от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки (РСОО), отпадъци от 

общински площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 

домакинствата (съгл. чл. 19 ал.3 т.11 от ЗУО) и др. подобни. 

В Таблица 3 са посочени всички видове отпадъци със съответните кодове, съгласно 

Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците, които са допустими за прием 

и за които сепариращата инсталация има техническа възможност за третиране. 

 

Таблица 3 

Код на отпадъка Наименование 

15 01 01 хартиени и картонени опаковки 

15 01 02 пластмасови опаковки 

15 01 03 опаковки от дървесни материали 

15 01 05 композитни многослойни опаковки 

15 01 06 смесени опаковки 

15 01 07 стъклени опаковки 

19 12 01 хартия и картон 

19 12 04 пластмаса и каучук 

19 12 05 стъкло 

19 12 07 дървесни материали различни от упоменатите в 19 12 06 

19 12 09 минерали (например пясък, камъни) 

19 12 10 
горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от 

отпадъци) 
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19 12 12 

други отпадъци (включително смеси от материали) от 

механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 

19 12 11 

20 03 01 смесени битови отпадъци 
 

Изброените по-горе материали и отпадъци представляват списък който ще бъде 

уточнен в окончателен вариант при получаването на регистрационен документ за извършване 

на дейности по третиране на отпадъци. 

Предлаганата технология гарантира отсортиране на 11,32% от теглото на 

смесените битови отпадъци, доставени на входа на инсталацията, при изискуем минимум 10% 

от входящото общо тегловно количество смесени битови отпадъци, доставено от община 

Горна Оряховица, а именно: 

 отделяне на рециклируеми материали (хартия, стъкло, пластмаси, фолия, 

метали и др.) – 8,32% от теглото на доставеното за сортиране количество смесени битови 

отпадъци; 

 отделяне на фракция материал за алтернативно оползотворяване (RDF) и 

други методи за оползотворяване – 3,00% от теглото на доставеното за сортиране количество 

смесени битови отпадъци. 

Сепарираните рециклируеми/оползотворими отпадъчни материали ще се предават 

на юридически лица, притежаващи съответните разрешителни за извършване на дейности по 

рециклиране/оползотворяване на описаните отпадъчни материали. 

 

II.6.2.Капацитет на инсталацията 

 

Очакваните прогнозни количества на смесените битови отпадъци постъпващи от 

Регион Горна Оряховица на вход-площадка за третиране чрез сепариране - са в размер на 20 

000 тона/средногодишно. 

Капацитетът на Площадката за предварително третиране на отпадъци ще бъде до 

25 000 т/год., при проектен капацитет на машините и съоръжения за предварително третиране 

– 15 т/час. Описание на технологичното оборудване с основните параметри е дадено в 

Приложение 11 – Описание на технически параметри. 

Предвидените работните дни на сепариращата инсталация монтирана на 

площадката за предварително третиране - през годината са 240, съобразено с количеството на 

планираните профилактични, основни и евентуални аварийни ремонти, при работен график от 

5 дни в седмицата, 8 часа дневно и ефективно работно време 7 часа за денонощие. 

Площадката ще се разположи на имот с площ от 19 300 кв.м. 

 

II.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 

 

За реализирането на инвестиционното намерение не се налага изграждането на 

нова пътна инфраструктура, като ще се използва съществуващата. 
 

II.8.  Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и 
фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 

 

Програмата за дейностите свързани с инвестиционното предложение преминава 

през следните етапи: 

І-ви етап – пред проектно проучване (в процес на изпълнение към настоящият 
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момент): 

 изготвяне Инвестиционно предложение; 

 получаване на решение по преценка необходимостта от ОВОС от РИОСВ 

В.Търново;  

 получаване на Виза за проектиране от гл.архитект на община Горна 

Оряховица.  

ІІ-ри етап – проектиране: 

 изготвяне на работен проект включващ всички необходими части – част 

Геодезия, част Архитектура, част Конструкции, част Технология, част План за безопасност и 

здраве при работа, част ВиК, част Електро, част ОВК и т.н.;  

 изготвяне на Инструкции за поддръжка и експлоатация на съоръженията; 

 изготвяне на подробни количествени и количествено–стойностни сметки 

за видовете работи; 

 съгласуване на проекта; 

 поръчка на необходимото оборудване; 

 получаване на необходимите разрешителни, в т.ч. разрешение за строеж, 

издадено по реда на ЗУТ. 

ІІІ-ти етап – строителство: 

 избор на изпълнител на СМР притежаващ необходимата квалификация и 

правоспособност за работа на обекти ІІ-ра категория, съгласно ЗУТ;  

 изпълнение на СМР-дейности по работния проект, доставка и монтаж на 

съоръжения и технологично оборудване; 

 упражняване на авторски надзор по време на строителството; 

 изготвяне на екзекутивна документация на действителното изпълнение на 

проекта;  

 получаване на разрешение за експлоатация. 

ІV-ти етап – експлоатация: 

 доставка на суровини и материали; 

 изпълнение на технологичните инструкции за експлоатация и поддръжка 

на съоръженията – основни и спомагателни; 

 извършване на планови ремонти; 

 осигуряване на необходимата документация и водене на отчетната 

дейност, съгласно изискванията на получените разрешителни и др. нормативни документи и 

изискванията на Възложителя по Договора за изпълнение на услугата „Предоставяне на 

услуги на община Горна Оряховица по предварително третиране на смесени битови 

отпадъци”; 

 спазване на изискванията на ЗБУТ; 

 почистване на площадката 

 
II.8.1.  Строителство 

 

Изграждането на площадката за предварително третиране на отпадъци – обект на 

преценка необходимостта от ОВОС ще започне с почистване на теренът.  

Във фазата на строителство се предвижда изпълнение на следните дейности:  
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o Земни изкопи и фундиране/ нулев цикъл, в т.ч. изпълнение на бетонови работи, 

армировъчни и кофражни работи свързани с изпълнение на фундаменти и технологични 

подове ; 

o Изграждане на металната конструкция на халето; 

o Покривни работи, направа на фасади и подови настилки; 

o Довършителни СМР (в т.ч. изолационни, бояджийски работи, замазки и др.); 

o Изграждане на вътрешни ВиК, ОВК и ЕЛ - площадкови инсталации; 

o Доставка и монтаж на технологичното оборудване на инсталацията; 

o Вертикална планировка и връзка с вътрешен обслужв. експлоатационен път на 

депото.  

Строително-монтажните работи ще стартират след получаване на необходимите 

разрешителни документи, като по време на строителството ще бъдат ангажирани около 15 

човека със срок на изпълнение до 3 месеца. 
 

II.8.2. Експлоатация 

 

Експлоатацията на разглеждания обект може да започне веднага след завършване 

на строителството и оборудването на халето, и направата на подход към него.   

При реализация на инвестиционното предложение сепариращата инсталация за 

предварително третиране ще работи с капацитет до 25 000 т/ г. 

Предвидените работните дни на сепариращата инсталация - през годината са 240, 

съобразено с количеството на планираните профилактични, основни и евентуални аварийни 

ремонти, при работен график от 5 дни в седмицата, 8 часа дневно и ефективно работно време 

7 часа за денонощие. 

 

II.8.3. Закриване, възстановяване и последващо използване 
 

Площадката за третиране на отпадъци ще се използва, съгласно изискванията на 

проведената от Община Горна Оряховица процедура за открита обществена поръчка по реда 

на ЗОП, за предоставяне на услугата: „Предоставяне на услуги на община Горна Оряховица 

по предварително третиране на смесени битови отпадъци”. 

След изтичане срока на Договора за изпълнение на услугата за предварително 

третиране на отпадъци - сепарираща инсталация и оборудването към нея ще се демонтира и 

прибере от Изпълнителя на услугата. 

 

II.9. Предлагани методи за строителство 

 

Площадката за предварително третиране на отпадъци ще бъде изградена, 

съгласно изискванията на „Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят 

площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци“ (обн., ДВ, бр. 81 от 

17.09.2004 г.) и „Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци“ (ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.). 

Ще се използват стандартни методи за ниско и високо строителство (ниското 

строителството ще включва направа на подходите (подстъпите) към халето, а високото 

строителство ще вкл. изграждането на самото хале) Ще бъдат прилагани класически 
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технологии и стандартни материали (арматура и бетон) за изпълнение на такъв вид 

строителство. 

Към съществуващото хале със ЗП от 736 кв.м ще се пристрои навес със ЗП 795 

кв.м, като цялата застроена площ ще е с бетонна непропусклива основа. То ще бъде изградено 

като стоманобетонна конструкция. Височината на производствено хале ще се съобрази с 

технологичните изисквания на отделните етапи от третирането. Ще се изградят изискваните 

за този вид съоръжения вентилационни, пожароизвестителни, пожарогасителни и т.н. 

инсталации.  

Зоната за приемане (Зона 1) се предвижда да е с площ 300 кв.м. 

Към съществуващото хале за предварително третиране на битови отпадъци (поз.1 

от Приложение 3 – Схема на зониране), в северна посока е предвидено да се изгради навес за 

обособяване на зони 2 и 4 като закрити площи. Той ще е с площ 795 кв.м, с височина 7,00 м. 

Площта на приемната зона от 500 кв.м е с разчет да поеме и временно складира 

постъпващите отпадъци при залпова доставка или при извършване на ремонтни дейности на 

инсталацията без да нарушава графика на сметоизвозващото/ите дружество/а.  

Основната зона за осъществяване на дейността по третиране на отпадъците (Зона 

3), в която ще бъде разположена инсталацията за предварително третиране, е обособена 

закрита площ с  размери 12 х 60 х 6,8 м.  

Складовата зона за временно съхранение на оползотворимите материали е включва 

няколко площи: 

 основна закрита складова площ от 120 кв.м – (Зона 4) за временно 

съхранение до експедиция на балираните оползотворими материали; 

 площ за временно съхранение на сепарираните дневни количества 

материали – в границите на халето поз.1; 

 площ за временно съхранение на насипните материали в мултилифт 

контейнери. 

   

II.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството 
и експлоатацията. 

 

 По време на строителството не се предвиждат добив и директна експлоатация на 

природни ресурси, а употребата на готови строителни материали, продавани като търговски 

продукти (от рода на - бетон, армировка, кофражни дъски, стоманени конструкции и др.). 

 По време на експлоатацията, поради спецификата на обекта (съоръжение за 

първично третиране на отпадъци, преди тяхното депониране чрез сепарираща инсталация, 

което не изисква дори вода за технологични нужди), ще се използват, минимални количества 

от следните видове ресурси: 

Вода 

С реализацията на инвестиционното предложение на площадката на инсталацията  

ще бъдат модернизирани водоснабдителната и канализационната мрежа. 

o По време на строителството  

При изграждането на обекта вода за питейно-битови нужди ще се осигурява чрез  

доставка на: мобилни апарати за питейна вода и цистерни с вода за измиване. 

Необходими водни количества: 
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 вода за питейни нужди  – 0,03 куб.м/дневно;  

 за хигиенните нужди на строителите ще се ползват мобилни санитарни 

контейнери; 

 на площадката ще бъдат монтирани 2 химически тоалетни. 
 

o По време на експлоатацията 

 За питейни и хигиенни нужди 

При персонал 25 души и дневен разход до 50 литра/човек (за хигиенни нужди - 45 

литра) необходимата консумация на вода за питейно-битови нужди за денонощие ще е около 

1,25 куб.м/дневно или 300 куб.м/годишно. 

Водата ще се осигурява от съществуващ площадков водопровод предвиден за 

изпълнение в проекта за регионалното депо, който е проектиран да задоволи и обезпечи 

нуждите от вода. 

За улавянето на битово-фекалните отпадъчни води генерирани от персонала на 

инсталацията ще се изгради канализация, която ще се заусти към ново изградена изгребна 

яма. 

 За производствени нужди 

При избраната технология за първично третиране на отпадъците чрез сепарираща 

инсталация - вода за производствени нужди не е необходима. Всички технологични операции 

се извършват на база на сухи процеси. Вода ще се използва при необходимост за 

хигиенизиране на площадката преди извършване на планови или аварйини ремонти, като 

ежедневното почистване ще се осъществява с  машина за механизирано почистване.  

За измиване на площадката преди извършване на ремонти се очаква в годишен 

аспект да са необходими около 5 куб.м вода. 

Всички необходими количества свежа вода при експлоатация ще бъдат до 305 

куб.м/год. или до 1,27 куб.м/дневно при 240 раб. дни в годината. 

Електроенергия 

o По време на строителството  

При извършване на строителните работи ще се използва временно ел.захранване от 

изпълнителя на проекта за регионалното депо. Очакваните количества необходима ел.енергия 

за извършване на СМР при изграждане на площадката е да бъдат до 30 kW. 

o По време на експлоатация 

За изпълнение на технологичните процеси на сепариращата площадка и за нужди 

на административно-битовите помещения към нея ще е необходимо използване на ел.енергия. 

Имотът има съществуващо ел.захранване, като за нуждите на инвестиционното предложение 

има сключен предварителен договор за присъединяване с Енерго – Про (Приложение 12 – 

предварителен договор ГО14-1280/05.03.2014).  

Предвидено е на сепариращата площадка да се изградят следните видове 

електроинсталации: 

 Силова инсталация; 

 Осветителна инсталация; 

 Заземителна и мълниезащитна инсталация. 
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Инсталираната мощност е 90 kW като в нея са включени всички потребители като 

инсталация за предварително третиране, битови помещения, осветителни инсталации, 

климатични инсталации и т.н. Поради спецификата на технологията коефициента на 

едновременност при работа на машините от инсталацията е до 0,5, така че очакваната реална 

консумация на ел.енергия няма да надхвърля 45 kW/h. 

 

II.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин 
на третиране. 

  
II.11.1. По време на строителството на площадката за предварително третиране  

(сепариране) на отпадъци  
 

При извършването на СМР не се предвижда изграждането на заготвителни 

площадки. Всички материали се планира да се доставят в готов вид за влагане без да се 

складират или депонират.  

При извършването на СМР се очаква да се генерират минимални количества 

отпадъци от порядъка на 500 куб.м общо. Същите са  представени, като видове със 

съответните кодове, съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците в следната 

таблица: 

Таблица за очакваните видове отпадъци генерирани по време на строителството: 

№ Код на отпадъка Наименование 

1  08.01.11.* 
Отпадъч.бои и лакове,съдържащи органични р-ли или др. 

опасни в-ва  

2 17.02.01 Дървесен материал / след употреба в строителството 

3 17.02.03 Пластмаса след употреба в строителството 

4 17.04.05 Желязо и стомана  

5 17.04.07 Смеси от метали 

6 17.04.11 Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 

7 17.05.06 Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 

8 20.03.01 Смесени битови отпадъци от строителните работници 
 

 

Всички отпадъци генерирани в периода на строителство на площадката, на която 

ще бъде разположена сепариращата инсталация ще се събират разделно в специализирани 

съдове и предават на дружества притежаващи разрешителни съгласно ЗУО за дейности с тези 

отпадъци, за по-нататъшно третиране, съгласно сключени договори.  

 

II.11.2. По време на експлоатация на площадката за предварително третиране 

(сепариране) на отпадъци  

 

При работата на площадката от служителите на обекта ще се образуват смесени 

битови отпадъци с код 20 03 01, съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, 

бр. 44/ 2004 г.), които ще се изхвърлят в контейнери за битови отпадъци и ще преминават през 

сепариращата  инсталация, с цел изваждане на рециклируемите материали съдържащи се в 

тях, преди крайно депониране. 

При работата на площадката очакваните опасни отпадъци като видове, количества 

и място на генериране са представени в следващата таблица: 
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Таблица за очакваните количества генерирани опасни отпадъци по време на експлоатация 
площадката за предварително третиране (сепариране) 

№ 

Вид на отпадъка 

Място на генериране 
Код 

Количество 

(т/год.) 
Наименование 

1 13 01 10* 0,1 
Нехлорирани хидравлични масла на 

минерална основа 

От автопарка на оператора на 

площадката за сепариране 

2 13 02 05* 0,2 

Нехлорирани моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки на минерална 

основа 

От автопарка и машините на 

оператора на площадката за 

сепариране 

3 20 01 21* 0,005 
Флуоресцентни тръби и др. отпадъци, 

съдържащи живак 

От осветлението на площадката 

за  сепариране 
 

 

Посочените (по-горе в таблицата) видове опасни отпадъци ще се съхраняват в 

специализирани съдове, съгласно изискванията на Наредбите за съответният вид отпадък, до 

предаването им на база сключени договори с лица - притежаващи съответните разрешителни 

документи, издадени по реда на ЗУО за по-нататъшно третиране 

(оползотворяване/обезвреждане) на съответният вид отпадък.  

Видовете отпадъци, които се предвижда да се третират на площадката за 

сепариране са основно смесени битови отпадъци, обозначени с код: 20 03 01 (съгласно 

списъка с отпадъци по чл. 5 (1) от „Наредба 3/2004 за класификация на отпадъците“). 

Очакваните прогнозни количества смесени битови отпадъци на вход на площадка за 

предварително третиране чрез сепарираща инсталация ще са в размер на 20 000 

тона/средногодишно. Предвид гъвкавия режим на работа на сепариращата инсталация и 

нейният максимален производствен капацитет от 25 000 т/год., на площадката ще могат да се 

третират (сепарират) и др. неопасни битови отпадъци, като: отпадъци с произход от системите 

за разделно събиране на отпадъци от опаковки (РСОО), отпадъци (започващи с код 20 01) от 

общински площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 

домакинствата (съгл. чл. 19 ал.3 т.11 от ЗУО) и др.подобни. 

Предлаганата технология гарантира отсортиране на 11,32% от теглото на 

смесените битови отпадъци, доставени на входа на инсталацията, при изискуем минимум 10% 

от входящото общо тегловно количество смесени битови отпадъци, доставено от община 

Горна Оряховица, а именно: 

 отделяне на рециклируеми материали (хартия, стъкло, пластмаси, фолия, 

метали и др.) – 8,32% от теглото на доставеното за сортиране количество смесени битови 

отпадъци; 

 отделяне на фракция материал за алтернативно оползотворяване (RDF) и 

други методи за оползотворяване – 3,00% от теглото на доставеното за сортиране количество 

смесени битови отпадъци. 

Сепарираните рециклируеми/оползотворими отпадъчни материали ще се предават 

на юридически лица, притежаващи съответните разрешителни за извършване на дейности по 

рециклиране/оползотворяване на описаните отпадъчни материали. 

Таблица за очакваните видове сепарирани отпадъчни материали, годни за последващо 
рециклиране или оползотворяване, генерирани по време на експлоатация на площадката за 

предварително третиране (при технологичния процес на „изход-сепарация“) 

№ 
Вид на отпадъка 

Място на генериране 
Код Наименование 

1 02 01 04 
отпадъци от пластмаси (с изключение на 

опаковки) 
На „изход“ – след сепарираща инсталация 
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2 15 01 01 хартиени и картонени опаковки На „изход“ – след сепарираща инсталация 

3 15 01 02 пластмасови опаковки На „изход“ – след сепарираща инсталация 

4 15 01 03 опаковки от дървесни материали На „изход“ – след сепарираща инсталация 

5 15 01 04 метални опаковки На „изход“ – след сепарираща инсталация 

6 15 01 05 композитни/многослойни опаковки На „изход“ – след сепарираща инсталация 

7 15 01 07 стъклени опаковки На „изход“ – след сепарираща инсталация 

8 19 12 01 хартия и картон На „изход“ – след сепарираща инсталация 

9 19 12 02 черни метали На „изход“ – след сепарираща инсталация 

10 19 12 03 цветни метали На „изход“ – след сепарираща инсталация 

11 19 12 04 пластмаса и каучук На „изход“ – след сепарираща инсталация 

12 19 12 05 стъкло На „изход“ – след сепарираща инсталация 

13 19 12 09 минерали (например пясък, камъни) На „изход“ – след сепарираща инсталация 

14 19 12 10 
горими отпадъци (RDF- модифицирани 

горива, получени от отпадъци) 
На „изход“ – след сепарираща инсталация 

15 20 01 01 хартия и картон На „изход“ – след сепарираща инсталация 

16 20 01 02 стъкло На „изход“ – след сепарираща инсталация 

17 20 01 39 пластмаси На „изход“ – след сепарираща инсталация 

18 20 01 40 метали На „изход“ – след сепарираща инсталация 

 

Остатъчните неоползотворими отпадъци, формирани при технологичния процес на 

„изход-сепарация“(съставляващи приблизително 88,68% от общото тегло на смесените битови 

отпадъци постъпващи на „вход-сепариране“) - ще се събират, претеглят и транспортират за 

обезвреждане до депо. 

Таблица за очакваните остатъчни неопасни отпадъци, негодни за последващо рециклиране и 
оползотворяване, генерирани по време на експлоатация на площадката за предварително 

третиране (при технологичния процес на „изход-сепарация“) 

№ 
Вид на отпадъка 

Място на генериране 
Код Наименование 

1 15 02 03 

Абсорбенти, филтърни материали, 

кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 

15 02 02 

На „изход“ – след сепарираща инсталация 

2 19 12 07 
Дървесни материали, различни от 

упоменатите в 19 12 06 
На „изход“ – след сепарираща инсталация 

3 19 12 08 Текстилни материали На „изход“ – след сепарираща инсталация 

4 19 12 09 Минерали (например пясък, камъни) На „изход“ – след сепарираща инсталация 

5 19 12 12 

Други отпадъци (включително смеси 

от материали) от механично третиране 

на отпадъци, различни от упоменатите 

в 19 12 11 

На „изход“ – след сепарираща инсталация 

6 20 01 10 Облекла На „изход“ – след сепарираща инсталация 

7 20 01 11 Текстилни материали На „изход“ – след сепарираща инсталация 

8 20 01 38 
Дървесни материали, различни от 

упоменатите в 19 12 06 
На „изход“ – след сепарираща инсталация 

8 20 01 99 Други фракции, неупоменати другаде На „изход“ – след сепарираща инсталация 

9 20 02 03 Други бионеразградими отпадъци На „изход“ – след сепарираща инсталация 
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10 20 03 99 
Битови отпадъци, неупоменати 

другаде 
На „изход“ – след сепарираща инсталация 

 

II.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните 
въздействия върху околната среда 

 

Инвестиционното предложение за: за изграждане на  „Площадка за третиране на 

отпадъци с инсталация за предварително третиране на отпадъци” – се очаква да оказва 

пренебрежимо малко и незначително вредно въздействие върху околната среда през етапите 

на неговото строителство и експлоатация, съобразно действащата в страната нормативна 

уредба за извършване на ниско и високо строителство, както и съобразно българското 

екологично законодателство в областта на опазване на околната среда и в частност в областта 

на управление на отпадъците.  

В подкрепа на горното становище са следните факти и аргументи изброени по-

долу както следва:  
 

1. Реализацията на инвестиционното предложение е в изпълнение на: 

o Приоритетният ред (йерархия) при управление на отпадъците по чл.6 ал.1 

от ЗУО; 

o Изискването на чл. 24, ал.3 от Наредба №6/27.08.2013г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, (съответстващ на стар чл.25 

ал.3 от  отм. Наредба № 8/24.08.2004г.),  което гласи - на депата да се приемат отпадъци, 

които задължително са преминали през процес на предварително третиране, като: сепариране, 

рециклиране, компостиране и др. 

o Задължението за предварително третиране на отпадъците преди тяхното 

депониране, което е указано в чл.38 от Наредба №6/27.08.2013г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 

2. С реализацията на инвестиционното предложение ще се обезпечи 

изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги на община Горна 

Оряховица по предварително третиране на смесени битови отпадъци”, с Възложител – 

Община Горна Оряховица, за да може да се постигне като краен резултат изпълнение на: 

o Целите на община Горна Оряховица по чл. 31 (1), т. 1 от ЗУО (свързани с 

подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-

малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло) в сроковете за поетапно постигане 

определени в §15 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО; 

3. Площадката за третиране на отпадъци ще се разположи в имот определен 

именно за дейности по „третиране на отпадъци“. 

4. Технологията на централизираното сепариране на твърди битови отпадъци 

ще подпомогне и допринесе за: 

o минимизирането на общите количества отпадъци постъпващи за депониране, в 

резултат на отделянето на рециклируемите материали (като: хартия, стъкло, метал, пластмаса 

и др.), които представляват ценна суровина за промишлената индустрия; 

o намаляване употребата на нови изчерпаеми природни ресурси; 

o ограничаване замърсяването на нови терени с отпадъци и удължаване срока на 

експлоатация на съществуващото общинско и бъдещо регионално депо за битови и др. 

неопасни отпадъци; 
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o внедряването на по-ефективни общински системи за разделно събиране на 

рециклируемите битови отпадъци (като: хартия, стъкло, метал, пластмаси и др.), които се 

характеризират със: минимален брой видове контейнери и минимален брой места за тяхното 

разполагане по улиците и в дворовете на хората; лесен за възприемане модел от населението 

за разделно събиране на ТБО; минимални разходи на публични средства от Общините за 

изпълнението на дейности по организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци 

и същевременно висок процент извлечен рециклируеми отпадъчни материали. 

 

В този смисъл, негативните ефекти от прилагането на избраната технология за 

предварително третиране на отпадъците чрез централизирано площадково сепариране, се 

очаква да бъдат локални, с малък обхват и като цяло незначителни в сравнение с цялостното 

положително въздействие на разглеждания инвестиционен обект. 

 

При реализацията на обекта очакваните фактори на въздействие върху околната 

среда са: 

o Шум – по време на строителство на обекта ще е незначителен.  

По време на експлоатация на обекта основните източници на шум, като: 

транспортьори, преса за балиране и др.) ще са разположени в затворено производствено хале, 

в резултат на което се очаква общото шумово натоварване да не превишава допустимият праг 

от - 80 dB. 

o Отпадни води  

Процесът на сепариране на рециклируемите отпадъчни материали - не е 

съпроводен с използването на вода за производствени нужди. По време на експлоатация на 

обекта се очаква формирането само на битово-фекални отпадни води, които предстои да се 

заустят в изгребна яма.  

За дъждовните води ще се изгради отделна система. 

o Запрашеност и неприятни миризми  

По време на строителството на обекта общата запрашеност на въздуха ще е 

временна, обратима и с локален характер.  

В общия случай, при изпълнението на дейности свързани със СМР – вредното 

въздействието върху атмосферният въздух се дължи основно от двигателите с вътрешно 

горене на строителната и пътно-транспортната техника, както и от запрашаване получено в 

хода на определени видове строителни дейности изпълнявани на самата строителна 

площадка. Във връзка с ограничаване вредното въздействие върху качеството на атмосферния 

въздух при реализация на ИП е предвидено изпълнението на следните мерки: 

- при сухо и ветровито време ще се извършва оросяване и овлажняване на 

строителната площадка, на подходите и на прилежащата към нея пътна обслужваща 

инфраструктура; 

- ще се ограничи до минимум работата на двигателите на транспортната и 

строителната техника на празен ход, с оглед ограничаване на шумовото натоварване и 

замърсяването на атмосферния въздух в района и депото, и опазване на човешкото здраве; 

- ще се поддържа  противопожарен запас на площадката, с цел бързо 

ограничаване и ликвидиране на евентуални пожари. 

По време на експлоатация на обекта Технологичния процес на същинското 
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сепариране на ТБО е съпроводен с отделянето на неприятни миризми, които по отношение 

качеството на атмосферния въздух в района на депото - са незначителни, като количество, 

концентрация и характер на въздействие (вторични, краткотрайни, обратими), но биха могли 

да се превърнат в опасност за здравето на работниците, в случаите когато раб. персонал  не 

използва ЛПС като: прахови маски, ръкавици, работни облекла и др. или когато сепараторите 

работят в помещения с нарушена аспирация – липсваща или аварирала ОВК система и 

климатична инсталация. 

В резултат на продължителната експлоатация на сепариращата площадка се очаква 

постепенно да се ограничи отделянето на неприятни миризми и рискът от самозапалване на 

депото съпроводен с отделянето на пепел, сажди, диоксини и др. вредни вещества във 

въздуха, в резултат на отклоняването на рециклируеми стъклени, пластмасови и хартиени 

компоненти съдържащи се в общия поток от ТБО. 

o Почви 

Посредством разглежданата сепарираща площадка за предварително третиране на 

отпадъци - ще се редуцира общото количество отпадъци постъпващи за депониране, ще се 

удължи срока за експлоатация на съществуващото депо и ще се удължи във времето 

потребността от др. чисти терени за изграждане на нови депа. Ще се ограничи вторич. 

замърсяване на съседни до депото терени с отпадъци, в резултат от повърхностното 

разпилявани и разнасяни от вятъра - лесно подвижни полиетиленови торбички, хартиени 

отпадъци и др. подобни. 

Експлоатацията на площадката няма да доведе до вторично замърсяване на 

почвите в имота на депото, по-скоро ще допринесе за удължаване срока на експлоатация на 

изградения нов регионален участък от клетката за депониране на неопасни отпадъци. 

o Отпадъци 

През етапът на експлоатация на разглежданото инвестиционно предложение - във 

връзка с ограничаване въздействието на отпадъците върху околната среда (в района на 

настоящото общинско и бъдещо регионално депо за неопасни отпадъци) се предвиждат 

следните превантивни мерки и дейности по отношение на: 
 

 Системите за събиране и транспорт 

Всички отсортирани рециклируеми отпадъчни материали получени от процеса на 

сепарация, както и остатъчните отпадъци получени на „изход - площадка за предварително 

третиране“ - ще се събират разделно в контейнери или по друг подходящ способ (в биг-бег 

съдове, директно в автомобили и т.н.) 

Ще се транспортират със собствен транспорт или на дружествата приемащи 

същите, съгласно договор/и за последващо рециклиране/оползотворяване/обезвреждане. 

 

 Площадките за временно съхранение на отпадъци 

Събраните отпадъци временно ще се съхраняват на специално отредени площадки, 

съгласно изискванията на Наредбите за съответния вид отпадък, до предаването им  на фирми 

имащи разрешение за по нататъшно третиране (рециклиране/оползотворяване/ обезвреждане), 

съгласно скл. договор/и. 

 Рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците 
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Всички отпадъци подлежащи на рециклиране и оползотворяване посочени в точка 

II.11.2. от настоящата Информация - ще се предават на дружества притежаващи 

разрешителни, съгласно ЗУО за дейности с тези отпадъци, на база скл. договор/и. 

Неоползотворяемите отпадъци формирани при технологичния процес на „изход-

сепарация“ ще се събират, претеглят и транспортират за обезвреждане до депо. 

От всичко гореизложено следва, че обектът няма да представлява опасност за 

състоянието на околната среда в района и на прилежащите около него съседни имоти, а ще 

допринася за намаляване на вредните въздействия и натрупвания в природата. В този смисъл 

не се налага планирането на специал. мерки и дейности за намаляване отрицателното 

въздействие инвестиционното предложение върху околната среда. 
 

II.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например 
добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, 
жилищно строителство, третиране на отпадъчните води). 

 

Във връзка с настоящото инвестиционно предложение за изграждане на  

„Площадка за третиране на отпадъци с инсталация за предварително третиране на отпадъци”- 

ще се използват строителни материали, които представляват готови търговски продукти и ще 

се ползва съществуваща техническа инфраструктура.  

Вода 

С реализацията на инвестиционното предложение на площадката на инсталацията  

ще бъдат модернизирани водоснабдителната и канализационната мрежа. 

o По време на строителството  

При изграждането на обекта вода за питейно-битови нужди ще се осигурява чрез  

доставка на: мобилни апарати за питейна вода и цистерни с вода за измиване. 

Необходими водни количества: 

 вода за питейни нужди  – 0,03 куб.м/дневно;  

 за хигиенните нужди на строителите ще се ползват мобилни санитарни 

контейнери; 

 на площадката ще бъдат монтирани 2 химически тоалетни. 
 

o По време на експлоатацията 

 За питейни и хигиенни нужди 

При персонал 25 души и дневен разход до 50 литра/човек (за хигиенни нужди - 45 

литра) необходимата консумация на вода за питейно-битови нужди за денонощие ще е около 

1,25 куб.м/дневно или 300 куб.м/годишно. 

Водата ще се осигурява от съществуващ площадков водопровод предвиден за 

изпълнение в проекта за регионалното депо, който е проектиран да задоволи и обезпечи 

нуждите от вода. 

За улавянето на битово-фекалните отпадъчни води генерирани от персонала на 

инсталацията ще се изгради канализация, която ще се заусти към новоизградена изгребна яма. 

 За производствени нужди 

При избраната технология за първично третиране на отпадъците чрез сепарираща 

инсталация - вода за производствени нужди не е необходима. Всички технологични операции 
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се извършват на база на сухи процеси. Вода ще се използва при необходимост за 

хигиенизиране на площадката преди извършване на планови или аварйини ремонти, като 

ежедневното почистване ще се осъществява с  машина за механизирано почистване.  

За измиване на площадката преди извършване на ремонти се очаква в годишен 

аспект да са необходими около 5 куб.м вода. 

Всички необходими количества свежа вода при експлоатация ще бъдат до 305 

куб.м/год. или до 1,27 куб.м/дневно при 240 раб. дни в годината. 

Електроенергия 

o По време на строителството  

При извършване на строителните работи ще се използва временно ел.захранване от 

изпълнителя на проекта за регионалното депо. Очакваните количества необходима ел.енергия 

за извършване на СМР при изграждане на площадката е да бъдат до 30 kW. 

o По време на експлоатация 

За изпълнение на технологичните процеси на сепариращата площадка и за нужди 

на административно-битовите помещения към нея ще е необходимо използване на ел.енергия. 

Имотът има съществуващо ел.захранване, като за нуждите на инвестиционното предложение 

има сключен предварителен договор за присъединяване с Енерго – Про (Приложение 12 – 

предварителен договор ГО14-1280/05.03.2014).  

Предвидено е на сепариращата площадка да се изградят следните видове 

електроинсталации: 

 Силова инсталация; 

 Осветителна инсталация; 

 Заземителна и мълниезащитна инсталация. 

Инсталираната мощност е 90 kW като в нея са включени всички потребители като 

инсталация за предварително третиране, битови помещения, осветителни инсталации, 

климатични инсталации и т.н. Поради спецификата на технологията коефициента на 

едновременност при работа на машините от инсталацията е до 0,5, така че очакваната реална 

консумация на ел.енергия няма да надхвърля 45 kW/h. 

 

II.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 
предложение. 
 

 Не е необходимо издаването на други допълнителни разрешителни за 

реализиране на инвестиционното предложение. 

 

II.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 
 

 При спазване на изискванията за безопасни условия на труд, на нормативните 

екологични и технологични изисквания - не се очаква инвестиционното предложение да 

причини замърсяване и/или дискомфорт на околната среда през етапите на неговото 

строителство и експлоатация. 

 

II.16. Риск от инциденти. 
 

При спазване на изискванията за безопасни условия на труд и указаните 

технологични режими на работа на „Площадка за третиране на отпадъци с инсталация за 
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предварително третиране на отпадъци“ не се очаква възникване на риск от инциденти, 

както при нейното строителство, така и при нейната експлоатация.  

Ще се изготви ПБЗ който отговаря на изискванията, регламентирани в Наредба № 

2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ.,бр. 37 от 4 май 2004г., изм. 

ДВ., бр. 102 от 19 декември 2006г.). 

Във връзка с Плана за безопасност и здраве, с цел избягване на инциденти по време 

на строителството, работниците извършващи СМР са длъжни да: 

1. Използват личните си предпазни средства както следва: 

- ЛПС за защита на главата – защитни каски; 

- ЛПС за защита на долните крайници – защитни обувки с устойчиви на 

пробождане ходила; 

- ЛПС за защита на предмишницата – ръкавици (при манипулиране на обекти с 

остри ръбове); 

- Светоотразяващи облекла 

и след употреба да ги връщат на съответното място; 

2. Да се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в работно време 

алкохол и упойващи вещества; 

3. Да спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната 

площадка и на работните места; 

4. Да не извършват СМР, за които не притежават изискваната правоспособност 

или квалификация; 

5. Да преустановяват незабавно работа и да уведомяват непосредствения си 

ръководител за всяка ситуация при която са създадени условия, застрашаващи както тяхното 

здраве, така и здравето и/или живота на намиращите се близост лица или когато е 

констатирана неизправност в машините, съоръженията, инструментите, и др., вследствие на 

което може да възникне злополука, авария или пожар.  

6. Да използват правилно машините, съоръженията, уредите, инструментите, 

транспортното оборудване и другите средства за СМР, както и да не използват неизправни 

такива; 

7. Да не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на 

машините, апаратите, инструментите, съоръженията и сградите, 

С цел избягване на инциденти време на експлоатацията, работниците са длъжни да: 

1. Използват личните си предпазни средства както следва: 

- ЛПС за защита на дихателните органи–противопрахови филтри; 

- ЛПС за защита от шум – антифони; 

- ЛПС за защита на долните крайници – защитни обувки без устойчиво на 

пробождане ходило; 

- ЛПС за защита на предмишницата – ръкавици (при манипулиране на обекти с 

остри ръбове и отпадъци); 

- ЛПС за защита на тялото и горните крайници - защитни облекла (при работа с 

отпадъци) 

- ЛПС за защита на очите или лицето - очила от "открит тип" (при работа с 

отпадъци) 
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и след употреба да ги връщат на съответното място; 

2. Да се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в работно време 

алкохол и упойващи вещества; 

3. Да спазват указанията за безопасно движение на територията на работната 

площадка и на работните места; 

4. Да не извършват дейности, за които не притежават изискваната 

правоспособност или квалификация; 

5. Да преустановяват незабавно работа и да уведомяват непосредствения си 

ръководител за всяка ситуация при която са създадени условия, застрашаващи както тяхното 

здраве, така и здравето и/или живота на намиращите се близост лица или когато е 

констатирана неизправност в машините, съоръженията, инструментите, и др., вследствие на 

което може да възникне злополука, авария или пожар.  

6. Да използват правилно машините, съоръженията, уредите, инструментите и 

оборудването, както и да не използват неизправни такива; 

7. Да не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на 

машините, апаратите, инструментите, съоръженията и сградите. 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение 
 

III.1. 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 
(училища, болници, жилищни сгради и др.), включително отстоянията до тях. 

 

В точка II. 5 от настоящата разработка е описано местоположението на 

инвестиционния обект.  

Като приложение Приложение 2 е представена Скица на имот 000269, който се 

намира в местността Бабинец от землището на с.Първомайци, община Горна Оряховица, 

област Велико Търново. Съгласно нотариален акт № 448 от 28.08.2014 год., том ІІІ, дело 350 

(Приложение 1 – документ за собственост – Нотариален акт за продажба № 448/28.08.2014 

год.), имотът е собственост на  ЕКОСОРТ Горна Оряховица АД  

В непосредствена близост до разглежданата площадка няма разположени елементи 

от Националната екологична мрежа /НЕМ/, както и близко разположените обекти, подлежащи 

на здравна защита (училища, болници, жилищни сгради и др.). 

 

III.2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към 
площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи 
планирани ползватели на земи 
 

Не се предвиждат промени засягащи съседните парцели и приспособяване на 

допълнителни терени за нуждите на разглежданото инвестиционно намерение. Площадката 

третиране на отпадъци с инсталация за предварително третиране на отпадъци попада  в 

границите на поземлен имот № 000269 собственост на ЕКОСОРТ Горна Оряховица АД, с 

устройствена зона Ти, с устройствено предназначение за съоръжения и инсталация за 

третиране на отпадъци (Приложение 7 – Подробен устройствен план ПЗ). 
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Не се предвижда имотът да се преотдава за ползване на други лица.  

 

III.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове 
 

Площадката се състои от терен с площ от 19,3 дка, с разположени на него: хале за 

предварително третиране на неопасни битови отпадъци с площ 736 кв.м; битова сграда с площ 

137 кв.м; склад с площ от 492 кв.м; склад с площ от 294 кв.м; сграда със застроена площ от 29 

кв.м. 

За ПИ 000269 има влязъл в сила от 11.12.2013г. ПУП (План за застрояване), 

одобрен с Решение №621 на Общинския съвет на Горна Оряховица (Приложение 7 – 

Подробен устройствен план /ПЗ/ изменение и Приложение7.1 – Протокол). Устройствената 

зона е Техническа инфраструктура с устройствено предназначение за Съоръжение и 

инсталация за третиране на отпадъци. 

 
ІІІ.4. 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 
 

В границите и в непосредствена близост до планираната за изграждане площадка 

за предварително третиране на отпадъци няма чувствителни зони, уязвими зони, защитени 

зони, санитарно – охранителни зони и други елементи от Националната екологична мрежа., 

както и близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита (училища, болници, 

жилищни сгради и др.). 

За разглежданото инвестиционно предложение е извършено уведомяване на 

всички заинтересовани лица, в изпълнение на изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за 

опазване на околната среда и на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на ОВОС.  

 

ІІІ.4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси 

 

Не се предвижда директно използване на природни ресурси. 

ІІІ.5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за 
местоположение 
  

Други алтернативи относно географското разположение на разглежданата 

Площадка за предварително третиране на смесените битови отпадъци генерирани от Регион 

Горна Оряховица не са търсени и обсъждани съзнателно, тъй като терена върху който е 

предвидено нейното строителство и изграждане попада в границите на имот частна 

собственост, който е с Устройствената зона за Техническа инфраструктура, с устройствено 

предназначение за Съоръжение и инсталация за третиране на отпадъци и е напълно 

подходящ за целите на инвестиционното предложение от гледна точка на комуникативност, 

достъпност, наличие на техническа инфраструктура, безопасност на движение и обслужващи 

транспортни средства. Нещо повече имотът е в непосредствена близост (граничи) до 

ползваното към момента депо за обезвреждане на отпадъците генерирани от община Горна 

Оряховица.  

В границите и в непосредствена близост до планираната за изграждане площадка 

за предварително третиране на отпадъци няма чувствителни зони, уязвими зони, защитени 

зони, санитарно – охранителни зони и други елементи от Националната екологична мрежа., 
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както и близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита (училища, болници, 

жилищни сгради и др.). 

Местоположението на сепариращата инсталацията е безалтернативно, поради 

причините изтъкнати по-горе. Всяко друго решение свързано с разполагането на сепарираща 

площадка за първично третиране на отпадъците преди тяхното депониране извън посочената 

площадка е неприемливо от нормативна, екологична, социално-икономическа и финансова 

гледна точка, тъй като то ще доведе до следните негативни последици: 

 Необходимост от използването и преотреждането на нови чисти терени  за 

дейности с отпадъци; 

 Необходимост от по-големи инвестиции свързани не само с изграждането 

на площадка за сепариране на отпадъците, но и с прилежаща към нея необходима нова 

инфраструктура (като обслужващи пътища, ВиК и ел.мрежи, осветление, охрана, ограда, 

голяма електронна везна за претегляне на товарните автомобили с отпадъци и др.); 

 По-големи транспортни разходи свързани един път с транспортиране на 

битовите отпадъци до площадката за предварително третиране преди депониране и втори път 

до клетката за депониране на неопозотворимите остатъчни отпадъци, респективно по-голям 

размер на начисляваната такса „битови отпадъци“ за населението, надхвърлящ допустимият 

праг на социална поносимост. 

След анализ на ефективността и приложимостта на разгледаните алтернативи по 

отношение на използвана технология за сепариране (виж т.II.4. от настоящата Информация) се 

очерта, като краен извод, че избраната технология за комбинирано ръчно и машинно 

сепариране на постъпващият материал от гледна точка на: 

 сезонно променящият се морфологичен състав, количества и качество на 

постъпващият отпадъчен материал за сепариране от община Горна Оряховица; 

 технологичната площ изисквана за разполагане; 

 потребността от създаване на нови работни места за лица и изискванията 

за тяхната професионална квалификация; 

 размера на първоначалната инвестиция и бъдещите експлоатационни 

разходи, 

се очертава като най-подходящата алтернатива от функционална, екологична, 

икономическа и социална гледна точка. 
 

IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на 
възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното 
предложение) 

 

ІV.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, 
материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните 
недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното 
разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови 
недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и 
антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните 
местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, 
както и някои генетично модифицирани организми 

Технологията на централизираното сепариране на твърди битови отпадъци в 

общия случай обезпечава отделянето на рециклируемите материали (като: хартия, стъкло, 

метал, пластмаса и др.), които представляват ценна суровина за промишлената индустрия. 

Способства за намаляване употребата на нови изчерпаеми природни ресурси. Ограничава 

замърсяването на нови терени с отпадъци и удължава срока на експлоатация на 
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съществуващите депа за битови и др. неопасни отпадъци. Позволява внедряването на по-

ефективни общински системи за разделно събиране на рециклируемите битови отпадъци 

(хартия, стъкло, метал, пластмаси и др.), които се характеризират с: минимален брой видове 

контейнери и минимален брой места за тяхното разполагане по улиците и в дворовете на 

хората; лесен за възприемане модел от населението за разделно събиране на ТБО, минимални 

разходи на публични средства от Общините за изпълнението на дейности по организирано 

събиране и транспортиране на битовите отпадъци при висок процент извлечен рециклируеми 

отпадъчни материали . 

В този смисъл, негативните ефекти от прилагането на избраната технология за 

предварително третиране на отпадъците чрез централизирано площадково сепариране, се 

очаква да бъдат локални, с малък обхват и като цяло незначителни в сравнение с цялостното 

положително въздействие на разглеждания инвестиционен обект. 

В границите и в непосредствена близост до планираната за изграждане площадка 

за предварително третиране на отпадъци няма чувствителни зони, уязвими зони, защитени 

зони, санитарно – охранителни зони и други елементи от Националната екологична мрежа., 

както и близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита (училища, болници, 

жилищни сгради и др.). 
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Обект на 

въздействие 

Въздействие по време на строителството Въздействие по време на екплоатацията 

Наличие на 

въздействие 
Характер на въздействието 

Наличие на 

въздействие 
Характер на въздействието 

Хората и 

тяхното 

здраве 

да Риск от инциденти по време на СМР да Риск от инциденти по време на експлоатация, в случаите 

на  неизпълнение на остановените правила за безопасни 

условия на труд и указаните безопасни технологични 

режими на работа 

Земеползване не Не изисква промяна в предназна-

чението на земята 

не Не изисква промяна в предназначението на земята 

Материалните 

активи 

да Площадката за предварително 

третиране на отпадъци представлява 

материален актив 

да Площадката за предварително третиране на отпадъци 

представлява материален актив 

Атмосферен 

въздух  

да Емисии на прах по време на изкопните 

работи и СМР 

да Отделяне на неприятни миризми по време на сепариране 

на рециклируемите битови отпадъци.  

Превенция на риска от самозапалване на депото и 

отделяне на пепел и сажди в атмосферния въздух. 

Атмосфера не Няма да  Превенция на емисиите на парникови газове 

Води не Няма да се изграждат външни ВиК 

връзки за строежа 

 

не  Процесът на сепариране на рециклируеми отпадъчни 

материали не е съпроводен с използването на вода за 

производствени нужди. Очаква се формирането само на 

битово-фекални отпадъчни води, които отпадни води 

предстои да се включат в предвидена за изграждане 

изгребна яма. Дъждовните води ще се улавят в отделна 

система.  

Почва да Минимални изкопни работи при 

изпълнението на носещите колони и 

пода на производственото хале. 

не Експлоатацията на площадката няма да доведе до 

вторично замърсяване на почвите в имота, по-скоро ще 

допринесе за удължаване срока на експлоатация на 

изградения нов регионален участък от клетката за 

депониране на неопасни отпадъци. 

Земни недра не Не се предвижда минно-геоложка 

дейност – проучвания и добив на 

материали 

не Не се предвижда минно-геоложка дейност - проучвания и 

добив на материали 
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Обект на 

въздействие 

Въздействие по време на строителството Въздействие по време на екплоатацията 

Наличие на 

въздействие 
Характер на въздействието 

Наличие на 

въздействие 
Характер на въздействието 

Ландшафт не Участъкът върху който предстои да се 

изгради разглежданият инвестиционен 

обект е определен именно за дейнос-

ти по „третиране на отпадъци“ в 

рамките на имота. 

не Участъкът върху който предстои да се изгради 

разглежданият инвестиционен обект е определен именно 

за дейности по „третиране на отпадъци“. 

Природни 

обекти 

не В района няма природни обекти. 

Земята върху която предстои да се 

реализира инвест. обект е с начин на 

трайно ползване за съоръжения и 

инсталации за третиране на отпадъци  

не В района няма природни обекти. Земята върху която 

предстои да се реализира инвест. обект е с начин на 

трайно ползване за съоръжения и инсталации за третиране 

на отпадъци 

Минерално 

разнообразие 

не Няма минерално разнообразие. 

Земята върху която предстои да се 

реализира инвест. обект е с начин на 

трайно ползване за съоръжения и 

инсталации за третиране на отпадъци 

не Няма минерално разнообразие. Земята върху която 

предстои да се реализира инвест. обект е с начин на 

трайно ползване за съоръжения и инсталации за третиране 

на отпадъци. 

Биологично 

разнообразие 

не Няма биологично разнообразие. 

Земята върху която предстои да се 

реализира инвест. обект е с начин на 

трайно ползване за съоръжения и 

инсталации за третиране на отпадъци. 

не Няма биологично разнообразие. Земята върху която 

предстои да се реализира инвест. обект е с начин на 

трайно ползване за съоръжения и инсталации за третиране 

на отпадъци. 

Защитени 

територии и 

единични или 

групови 

недвижими 

културни 

ценности 

не В границите и в непосредствена 

близост до разглежданата площадка 

за предварително третиране на 

отпадъци в ПИ 000269 с начин на 

трайно ползване: за съоръжения и 

инсталации за третиране на отпадъци 

- няма защитени територии, единични 

или групови паметници на културата 

чувствителни зони, уязвими зони, 

защитени зони, санитарно – 

не В границите и в непосредствена близост до разглежданата 

площадка за предварително третиране на отпадъци в ПИ 

000269 с начин на трайно ползване: за съоръжения и 

инсталации за третиране на отпадъци - няма защитени 

територии, единични или групови паметници на културата 

чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно – охранителни зони и други елементи от 

Националната екологична мрежа. 
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Обект на 

въздействие 

Въздействие по време на строителството Въздействие по време на екплоатацията 

Наличие на 

въздействие 
Характер на въздействието 

Наличие на 

въздействие 
Характер на въздействието 

охранителни зони и други елементи от 

Националната екологична мрежа.  
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Източник на 

въздействие 

Въздействие по време на строителството Въздействие по време на екплоатацията 

Описание Наличие на 

въздействие 

Обект на 

въздействие 

Описание Наличие на 

въздействие 

Обект на 

въздействие 

Естествени и 

антропогенни 

вещества и процеси 

Строително-

монтажни 

работи 

Изкопни работи 

да Хората и тяхното 

здраве 

Почва 

Атмосферен въздух  

Материалните 

активи 

 

Механиче процес на 

сепариране на 

рециклируеми 

материали  

Хале оборудвано 

със сепарираща 

инсталация, 

автоматична преса 

за балиране, малка 

електронна везна и 

товароразтоварни 

машини  

да Хората и тяхното 

здраве 

Атмосферен въздух  

Води 

Материалните 

активи 

 

Отпадъци  Строителни 

отпадъци 

Земни маси 

Битови 

отпадъци от 

стр. работници 

да Почва 

Атмосферен въздух  

 

Рециклируеми 

битови отпадъци и 

отпадъци от 

опаковки 

Отпадъци след  

сепариране на ТБО 

(код 19 12) 

да Хората и тяхното 

здраве 

Почва 

Атмосферен въздух 

Природни ресурси  

 

Шум Шум от 

строително-

монтажните 

работи 

 

да Хората и тяхното 

здраве 

 

Шум от работа със 

специализирана 

техника 

 

да Хората и тяхното 

здраве 
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Източник на 

въздействие 

Въздействие по време на строителството Въздействие по време на екплоатацията 

Описание Наличие на 

въздействие 

Обект на 

въздействие 

Описание Наличие на 

въздействие 

Обект на 

въздействие 

Вибрации Вибрации от 

строително-

монтажните 

работи 

 

да Хората и тяхното 

здраве 

 

Няма източник на 

вибрации 

не Няма 

Радиации Няма източник  

на радиации 

не Няма Няма източник на 

радиации 

не Няма 

Генетично 

модифицирани 

организми 

Не се използват 

генетично 

модифицирани 

организми 

не Няма Не се използват 

генетично 

модифицирани 

организми 

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

 

Най-близко разположените дo площадката  защитени зони по смиъла на 

закона за биологичното разнообразие са както следва: 

 Търновски височини, BG0000213 с цели запазване на площта на 

природните местообитания. 

Поради голямото отстояние на обекта от защитените зони, както и предвид 

спецификата на предвидените дейности, при реализацията на инвестиционното 

предложение няма вероятност да бъдат засегнати, унищожени и фрагментирани 

природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 

защитените зони.  

 

IV.3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 
отрицателно) 
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Обект на въздействие Въздействие по време на строителството Въздействие по време на екплоатацията 

Положително 

въздействие 

Отрицателно въздействие Положително въздействие Отрицателно въздействие 

Хората и тяхното 

здраве 

Няма Риск от инциденти по време на 

СМР и изкопни работи. 

Източник на въздействието – 

СМР , изкопни работи, 

вибрации и шум при работа със  

строителна техника 

Характер на въздействието – 

пряко, краткотрайно, временно. 

По-малки места в 

домакинствата за разполагане 

на съдове за разделно 

събиране на отпадъци и по-

лесен за възприемане модел 

за разделно събиране на ТБО, 

респективно по-нисък промил 

от такса битови отпадъци за 

дейностите събиране и 

транспортиране на разделно 

събрани рециклируеми битови 

отпадъци 

Източник на въздействието 

– технологичен процес на 

сепариране; хале и 

специализир.  машини и 

оборудване в него 

Характер на въздействието 

– непряко, кумулативно, 

дълготрайно/постоянно 

При неспазване на указаните 

технологични режими на 

работа, при аварирала 

аспирация, при неизползване 

на ЛПС и нарушаване на 

безопасните условия на труд 

съществ. риск от трудови 

злополуки и инциденти, както 

и заболеваемост на 

персонала, причинена 

основно от неприятни 

миризми отделяни  ТБО 

Източник на въздействието 

– ТБО постъпващи за 

сепариране 

Характер на въздействието 

– вторично, краткотрайно, 

временно. 

Материалните активи Няма Инвестиционни разходи 

Източник на въздействието – 

СМР и изкопни работи 

Характер на въздействието – 

пряко, краткотрайно, временно. 

Халето за първично третиране 

(ч/з сепариране) представлява 

дълготраен материален актив 

(ДМА). 

Източник на въздействието 

– Хале  

Характер на въздействието 

– пряко, дълготрайно/посто-

янно 

Експлоатационни разходи 

Източник на въздействието 

–  Хале и специализир.  

машини и оборудване в него 

Характер на въздействието 

– пряко, кумулативно, 

дълготрайно/ постоянно. 
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Обект на въздействие Въздействие по време на строителството Въздействие по време на екплоатацията 

Положително 

въздействие 

Отрицателно въздействие Положително въздействие Отрицателно въздействие 

Атмосферен въздух  Няма По време на СМР и изкопните 

работи е вероятно засилено 

отделяне на прах. 

Източник на въздействието – 

Строителни материали, СМР и 

изкопни работи 

Характер на въздействието – 

пряко, краткотрайно, временно 

Ограничава се отделянето на 

неприятни миризми и рискът 

от самозапалване на депото 

свързан с отделянето на 

пепел, сажди, диоксини и др. 

вредни вещества във въздуха, 

в резултат на отклоняването 

на рециклируеми стъклени, 

пластмасови и хартиени 

компоненти съдържащи се в 

общия поток от ТБО. 

Източник на въздействието 

– Технологичен процес на 

сепариране; Хале и 

специализир.  машини и 

оборудване в него 

Характер на въздействието 

– непряко, кумулативно, 

дълготрайно/постоянно 

При аварирала аспирация, 

работа без ЛПС, при 

неспасване на технологич. 

Изисквания и нарушаване на 

безопасните условия на труд,  

съществува риск от трудова 

злополука и заболявания на 

персонала, причинени от 

прах и неприятни миризми на 

площадката за сепариране. 

Източник на въздействието 

– входящите ТБО, процесът 

на сепариране, съоръжени-

ята в халето 

Характер на въздействието 

– вторично, краткотрайно, 

временно 

Води Няма Няма  Няма Няма 

Почва Отнетия при 

изкопните работи 

почвен слой ще се 

използва: при техн. 

запръстяване на 

депонираните ТБО; 

при изпълнението на 

обратни изкопи 

Няма  С технологията на механ. 

сепариране ще се редуцира 

общото количество отпадъци 

постъпващи за депониране, 

ще се удължи срока за 

експлоатация на същ.депо и 

ще се удължи във времето 

потребността от др. чисти 

Няма 
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Обект на въздействие Въздействие по време на строителството Въздействие по време на екплоатацията 

Положително 

въздействие 

Отрицателно въздействие Положително въздействие Отрицателно въздействие 

свързани с изп. на 

вътрешноплощадкови 

пътища и ландшафт-

но оформление на 

терени в стоп. двор 

на реконстроиращото 

се депо и при рекул-

тивационни работи в 

стар участък от клет-

ката за депониране. 

Източник на 

въздействието –  

Изкопни работи 

Характер на 

въздействието – 

непряко, постоянно 

терени за изграждане на нови 

депа. Ще се ограничи вторич. 

замърсяване на съседни до 

депото терени с отпадъци, в 

резултат от повърхностното 

разпиляване и разнасяне от 

вятъра на лесно подвижни 

полиетиленови торбички, 

хартиени отпадъци и др. 

подобни. 

Източник на въздействието 

– Технологичен процес на 

сепариране; Хале и 

специализир.  машини и 

оборудване в него 

Характер на въздействието 

– пряко или вторично, 

дълготрайно/постоянно 

Ландшафт Няма Няма Няма Няма 

Биологично 

разнообразие 

Няма Няма  Няма Няма  

Природни ресурси Няма Няма Осигуряването на ценни 

суровини за индустрията, 

получени в резултат на 

отсепарирани рециклируеми 

отпадъчни материали и 

ограничаване употребата на  

нови изчерпаеми природни 

Няма 
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Обект на въздействие Въздействие по време на строителството Въздействие по време на екплоатацията 

Положително 

въздействие 

Отрицателно въздействие Положително въздействие Отрицателно въздействие 

ресурси. 

Източник на въздействието 

– Технологичен процес на 

сепариране; Хале и 

специализир.  машини и 

оборудване в него 

Характер на въздействието 

– пряко или вторично, 

дълготрайно/постоянно 

Земни недра Няма Няма Няма Няма 

Минерално 

разнообразие 

Няма Няма Няма Няма 

Защитени територии и 

единични или групови 

недвижими културни 

ценности 

Няма Няма Няма Няма 
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В дългосрочен план въздействието на инвестиционният обект  се оценява 

като положително от гледна точка на изпълнението на: 

 приоритетния ред (йерархия) при управление на отпадъците по чл.6 

ал.1 от ЗУО; 

 изискването на чл. 24, ал.3 от Наредба №6/27.08.2013г., (съответстващ 

на стар чл.25 ал.3 от  отм. Наредба № 8/24.08.2004г.) - на депата да се приемат 

отпадъци, които задължително са преминали през процес на предварително третиране, 

като: сепариране, рециклиране, компостиране и др.; 

 целите на община Горна Оряховица по чл. 31 (1), т. 1 от ЗУО 

(свързани с подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, 

включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло) в сроковете за 

поетапно постигане определени в §15 от преходните и заключителни разпоредби на 

ЗУО. 

 

IV.4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; 
населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и 
др.) 

Обхватът на въздействие на разглежданото инвестиционно предложение от 

гледна точка на функционално предназначение вкл. населението на община Горна 

Оряховица, което е обхванато и обслужвано от общинските системи за организирано 

събиране и извозване на ТБО. 

 Системата за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци 

обхваща всички населени места на Община Горна Оряховица. Годишното количество 

битов отпадък, което се генерира от жизнената, търговска, производствена и други 

дейности, от жителите и обитателите на Общината, възлиза на около до 20 000 

тона/год.  

В границите и в непосредствена близост до планираната за изграждане 

площадка за предварително третиране на отпадъци няма чувствителни зони, уязвими 

зони, защитени зони, санитарно – охранителни зони и други елементи от Националната 

екологична мрежа., както и близко разположените обекти, подлежащи на здравна 

защита (училища, болници, жилищни сгради и др.). 

 

IV.5. Вероятност на поява на въздействието 

 

 Вероятност от поява на отрицателно въздействие може да възникне при 

неспазване на „Плана за безопасност и здраве“ и на технологичните процедури. 

 Вероятността от проява на въздействие по време на строителството и 

експлоатацията е както следва: 

Компонент, фактор Етап строителство Експлоатация 

Положително 
въздействие 

Отрицателно 
въздействие 

Положително 
въздействие 

Отрицателно 
въздействие 

Атмосферен въздух Няма Ниска Висока Ниска 
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Атмосфера Няма Няма Висока Няма 

Води  Няма Няма Висока  Ниска 

Почви    Висока Няма Висока Няма 

Земни недра Няма Няма Няма Няма 

Ландшафт Няма Няма Няма Няма 

Биологично разнообразие Няма Няма Няма Няма 

Минерално разнообразие Няма Няма Няма Няма 

Природни ресурси Няма Няма Висока Няма 

Отпадъци, опасни вещества   Няма Ниска Висока  Ниска 

Вредни физични фактори Няма Ниска Няма  Ниска 

Защитени територии и 
единични или групови 
недвижими културни 
ценности 

Няма Няма Няма Няма 

 

IV.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието 

 

 По отношение на продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието се очаква положителните ефекти да се проявяват и акумулират по време 

на целия експлоатационен период на инвестиционния обект. 

 Отрицателно въздействие се очаква да възниква рядко, в резултат по-

скоро на нарушени технологични режими на работа на съоръженията и неспазени 

изисквания за безопасни условия на труд и носене на ЛПС, като ефектите ще са 

краткотрайни и обратими 

 По продължителност, въздействията върху атмосферния въздух  се 

определят като краткотрайни и обратими. Въздействията върху земите и почвите в 

границите на площадката са дълготрайни, с ограничен териториален обхват. 

 По честота, въздействията се определят като епизодични по време на 

строителството и трайни (за определени компоненти на околната среда, напр. 

ползването на земи) при експлоатацията на обекта. 

 По обратимост, въздействията са обратими, като този процес е с различна 

продължителност. Въздействията върху въздуха и шумът са с най-кратък период за 

обратимост (възстановяване) на въздействията. По отношение на земята, върху която е 

извършена строителна дейност и отнетите на тези петна почви, обратимост е възможна, 

но след приключване експлоатацията на обекта, което е дълъг период от време. 

Шумовото натоварване е краткотрайно в периода на строителството в дневните часове 

на работните дни. Изпълнението на строителството ще доведе до временно, локално и 

краткотрайно запрашаване на въздуха. Процесът е обратим. 

 Обобщено, всички предполагаеми и очаквани негативни въздействия 

имат обективен и допустим характер. Те са времеви и териториално ограничени, нямат 

кумулативен ефект и подлежат на поддържане и възстановяване. 

IV.7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното 
предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на 
значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото 
здраве 
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Инвестиционното предложение (ИП) - в предвид своя характер и 

функционално предназначение - да минимизира общото количество отпадъци 

постъпващи на депо за крайно обезвреждане, изваждайки всички годни за рециклиране 

и оползотворяване отпадъчни материали, които го съставляват : 

o в хода на своята експлоатация - ще оказва по-скоро положително 

въздействие върху общото състояние на компонентите на околната среда и здравето на 

хората от община Горна Оряховица, тъй като косвено ще способства за ограничаване и 

минимизиране вредните емисии и натрупвания във въздуха, водите и почвите, 

причинени от самото депо в района и същевременно ще допринесе за подобряване 

качеството на предлаганите услуги свързани с дейности по отпадъци, предназначени за 

населението от общината, а 

o в хода на своето строителство – ИП ще указва пренебрежимо малко, 

краткотрайно и обратимо негативно въздействие върху околната среда, по отношение 

на: генериран общ шум, прах, неприятни миризми и строителни отпадъци - спрямо 

причиненото негативно въздействие - от извършващото се в момента строителство и 

реконструкция на депото, успоредно с неговата експлоатация. 

Обобщено, всички предполагаеми и очаквани негативни въздействия по 

отношение на разглежданото инвестиционно предложение ще имат обективен и 

допустим характер. Те са времеви и териториално ограничени, нямат кумулативен 

ефект и подлежат на поддържане и възстановяване (виж точки: IV.1., IV.3. и IV.5  от 

настоящата Информация). 

В този смисъл, негативните ефекти от прилагането на избраната технология 

за предварително третиране на отпадъците чрез централизирано площадково 

сепариране - се очаква да бъдат обратими и незначителни, в сравнение с цялостното 

положително въздействие на разглежданото инвестиционно предложение и няма да 

изискват прилагането на специални мерки и дейности свързани с опазването на 

околната  среда и човешкото здраве. 

 

IV.8. Трансграничен характер на въздействията 

 

 Териториалния обхват на въздействие в резултат на строителните дейности и 

експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен в рамките на 

площадката и не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен 

характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и 

експлоатация.  

 

В заключение, инвестиционното предложение: 

 не засягат земеделски земи, годни за селскостопански нужди; 

 не е в противоречие с функционалното предназначение на терена, на 

който ще бъде реализирано; 

 не е свързано с използването на природни ресурси; 
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 не засяга чувствителни зони или защитени такива; 

 не е свързана с нарушаване на биологичното и минералното 

разнообразие; 

 не е свързана с влошаване качеството на живот и здравето на хората; 

 не е свързано с други дейности освен с изграждането на площадка за 

предварително третиране на смесени битови отпадъци от община Горна Оряховица, 

под формата на закрита площ, с непропусклива бетонова настилка, оборудвано със 

сепарираща инсталация и автоматична балираща преса за механична обработка на 

постъпващите отпадъци и отделяне на всички рециклируеми/оползотворими отпадъчни 

материали; 

 не изисква изграждането на допълнителна прилежаща инфраструктура 

(като довеждащи - водопровд, елпровод, пътна инфраструктура и т.н.)  

 не влошава качеството на предлаганите комунални услуги за населението 

свързани със събиране, транспортиране, обработка и крайно обезвреждане на отпадъци 

чрез депониране; 

 не се очаква да предизвика влошаване в качеството на околната среда; 

 не е в противоречие с действащата екологична нормативна уредба 

регламентираща управлението на отпадъците и опазването на околната среда и 

човешкото здраве. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

БО – Битови отпадъци 

ЕО – Европейска общност 

ЕС – Европейски съюз 

ЗОП – Закон за обществените поръчки 

ЗОС - Закона за общинската собственост  

ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

ЗП – Застроена площ  

ЗУО - Закона за управление на отпадъците  

ЗУТ - Закон за устройство на територията 

ИП – Инвестиционно предложение 

КПД – Коефициент на полезно действие 

ЛПС – Лични предпазни средства 

ОВОС – Оценка на въздействието върху околната среда 

ПИ – Поземлен имот 

ПУП - Подробен устройствен план  

РЗП – Разгъната застроена площ 

РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите 

СМР – Строителни и монтажни работи 

ТБО – Твърди битови отпадъци 
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