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ВЪВЕДЕНИЕ 

Инвестиционното предложение на „Ви Пи Екосолюшънс” ООД е „Площадка за 

третиране на отпадъци и инсталация за термична преработка на отпадъци“ в поземлен имот с 

идентификатор 68134.501.1241, гр.София, район Сердика, Столична община. Инсталацията 

ще бъде монтирана на площадка собственост на фирма „ДЕНЮБ ИНВЕСТМЪНТ 

КОНСУЛТАНТЕ“ ЕООД, представлявано от Васил Симеонов Проданов - управител, с което 

Възложителя е сключил договор за временно възмездно ползване (Приложение № 3).  

Площадката, на която ще се осъществява инвестиционното намерение заема поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 68134.501.1241 по кадастрална карта и кадастрални регистри, с 

площ 4 999 м2. Имотът е с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на 

трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“. Имотът е разположен на 

територията на гр. София, район Сердика, НПЗ „Илиянци-Изток", УПИ N IX, координати 

42.758343, 23.335127. 

Съгласно писмо № 14486-131/10.01.2018 г. на РИОСВ –София, територията, предмет 

на ИП не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени 

съгласно ЗБР, както и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 

територии. 

Инвестиционното предложение на „ВИ ПИ Екосолюшънс“ ООД е свързано с 

обособяване на площадка за третиране на отпадъци, на която ще се монтират: 

 Инсталация за сепариране на неопасни отпадъци, в която ще се пресяват механично и 

сортират ръчно отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло. 

Инсталацията ще се състои от бункер и лента за зареждане; лента за прехвърляне към 

механично сито; механично сито; лента за прехвърляне на материалите под ситото и 

лента за прехвърляне към кабина за сортиране. В кабината ще бъдат обособени 6 

работни поста, чрез които ръчно ще се отделят различните видове отпадъци; 

 Инсталация за балиране на неопасни отпадъци, чрез която ще се балират годните за 

рециклиране хартия и картон; 

 Инсталация за термична обработка на опасни отпадъци, състояща се от двукамерна 

система за термична преработка на отпадъците; филтърна система за контрол на 

замърсяването и електронна система за мониторинг на изходящите емисии. Избраната 

технология се основава на двустепенна обработка на отпадъците в двукамерна пещ 

чрез принудително окисляване при висока температура във вторичната камера. В 

инсталацията ще се обработват термично отпадъци от лечебни заведения, 
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промишлени отпадъци, пестициди, RDF, отпадъци от нефтохимичната промишленост 

и битови отпадъци, като капацитетът ще бъде за термично третиране на до 500 

килограма за час отпадъци (до 8 т/денонощие). 

На площадката ще бъдат изградени специални места (клетки) за съхранение на 

пестициди и опасни отпадъци. Съхранението на опасните отпадъците в тези обособени 

клетки няма да е за повече от 24 часа и общото количество няма да е по-голямо от 10 тона. 

При експлоатацията на инсталацията за термична преработка на опасни отпадъци ще 

бъде налично дизелово гориво, максимално количество 1000 литра. 

На площадката ще се съхраняват опасни вещества и смеси, попадащи в обхвата на 

глава седма, раздел I и Приложение № 3 на ЗООС, но съхраняваните и използвани 

количества не са достатъчни за класифициране на площадката като предприятие/съоръжение 

с нисък или рисков потенциал. 

Изпълнявайки изискванията на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на Оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за 

строителство, дейности и технологии, публикувана в ДВ, бр.3 от 10.01.2006 г., е внесена 

необходимата документация за уведомяване в РИОСВ София с вх. № 14486/27.11.2017 год. 

(Приложение №5.). В тази връзка е изпратено и уведомително писмо до Кмета на Столична 

община, район Сердика. (Приложение №7). 

Съгласно писмо с изх. № 14486-131/10.01.2018 г. (Приложение №1), инвестиционното 

предложение на „Ви Пи Екосолюшънс” ООД подлежи на задължителна ОВОС, като 

директорът на РИОСВ - София е определен за компетентен орган за произнасяне с решение 

по ОВОС. 

Изпратени са писма за съгласуване на Заданието за обхват и съдържание на Доклада 

за ОВОС до: 

 РИОСВ – София; 

 Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 

 Басейнова дирекция "Дунавски район" 

 Агенция „Пътна инфраструктура“ 

 Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ 

 ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ 

 Столична община 

 Район Сердика 

 Лукойл България ЕООД 

 ОМВ-България ООД 
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 Столична регионална здравна инспекция 

 засегнатото население. 

Настоящото Задание за определяне на обхвата на Доклад за ОВОС е изготвено въз 

основа на препоръките в писмо на РИОСВ София с изх. № 14486-131/10.01.2018 г., както и 

въз основа на чл.10, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (посл. 

изм. ДВ бр.55 от 07.07.2017г.). Целта на Заданието за обхват и съдържание на Доклада за 

ОВОС е да определи обхвата на потенциалните преки и непреки въздействия върху човека и 

компонентите на околната среда, които трябва да бъдат оцени в ДОВОС като се отчете и 

мнението, препоръките и становищата на компетентните органи и засегната общественост. 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1.1 Описание на физичните характеристики на инвестиционното 

предложение и необходими площи по време на фазата на строителство 

и фазата на експлоатация 

1.1.1 Местоположение 

Площадката, на която ще бъде монтирана инсталацията, се намира на територията на 

гр. София, район Сердика, НПЗ „Илиянци-Изток", на урегулиран поземлен имот с 

идентификатор 68134.501.1241 по кадастрална карта и кадастрални регистри, обща  площ 

4999 m2.  

Мобилната инсталация за термична преработка на опасни отпадъци ще бъде 

разположена на открито върху площадката на ИП.   

Инсталацията за сепариране на разделно събрани неопасни отпадъци ще бъде 

разположена в съществуващо закрито производствено хале в територията на площадката.  

В Приложение №2 е представена скица на имота, върху който ще се реализира 

инвестиционното предложение, а в Приложение №3 е представено копие на договор за наем 

на имота. 

Имотът е с приблизителни координати 42.758343, 23.335127 при граници и съседи ПИ 

с номера №№ 68134.501.1272, 68134.501.1242, 68134.527.3, 68134.501.332 и 68134.501.330. 

Площадката на ИП е разположена в промишлен терен, в устройствена зона Пс по 

ОУП на гр. София . В радиус над 1200 m от границите на обекта са разположени смесени 

производствени зони (устройствена зона Пс по ОУП на гр. София) и земеделски зони без 

право на застрояване (устройствена зона Ссб по ОУП на гр. София). Теренът, върху който 

ще се реализира ИП е на отстояние: 
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- около 400 м от „ПСБ – Илиянци“, с оператор „Лукойл България“ ЕООД 

- около 500 м от „Петролен Терминал – Илиянци“, с оператор „ОМВ-

България“ ООД 

- около 300 м от Северна скоростна тангента 

- около 300 м от главна жп линия София-Варна. 

Достъпът до площадката се осъществява по съществуващата пътна мрежа на 

промишлената зона. 

Най-близко разположените жилищни райони са както следва: 

 северозападно от площадката на разстояние ≈1800 m – кв. Требич на гр. София; 

 североизточно от площадката на разстояние над 2200 m – с. Кубратово; 

 югозападно, на разстояние над 1200 m е разположен жилищен квартал 

Илиянци на гр. София. 

Най-близко разположените жилищни сгради са на разстояние 1200 m от границите на 

ИП– жилищни сгради на кв. Илиянци. 

Най-близките чувствителни обществени обекти до площадката на ИП са: 

- ж.п. гара Илиянци – на разстояние ≈700 m югозападно от границите на ИП; 

- ДГ 83 „Славейче“ – на разстояние над 1400 m запад-югозападно; 

- 98 НУ „Кирил и Методий“ – на разстояние над 1500 m югозападно. 

На Фигура 1-1 е представена карта с нанесено местоположението на ИП върху 

кадастрална карта на района. 

 

Фигура 1-1 Местоположение на площадката на ИП 
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В ДОВОС следва подробно да се даде местоположението на всяко съоръжение към 

площадката за третиране на отпадъци и инсталацията за термична преработка. 

1.1.2 Необходими площи за реализация на инвестиционното предложение 

Теренът, избран за реализиране на инвестиционното предложение е разположен в 

НПЗ „Илиянци-Изток" в ПИ с идентификатор 68134.501.1241 по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, с площ 4 999 м2. (в Приложение 2 е представена скица на имота). 

Площта на терена е достатъчна, за да бъде реализирано инвестиционното 

предложение. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

Инсталациите в обхвата на ИП ще бъдат разположени на територията на една 

площадка и ще ползват обща инфраструктура. 

1.1.3 Връзка с други съществуващи/планирани инвестиционни предложения 

Инвестиционното предложение ще се реализира на площадка, намираща се на 

територията на гр. София, район Сердика, НПЗ „Илиянци-Изток", на урегулиран поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 68134.501.1241. Територията е отредена за производствена 

дейност. С настоящия проект не се предвижда изменение на действащия застроителен план 

на имота или на съседни терени.  

На настоящия етап ИП няма връзка с други съществуващи или планирани дейности в 

района.  

1.2 Описание на основните характеристики на производствения процес, 

например вид и количество на ползваните суровини и материали, в 

т.ч. на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, които ще 

бъдат налични в предприятието/съоръжението и капацитета на 

съоръженията за тяхното съхранение и употреба в случаите по чл. 99б 

ЗООС 

Инвестиционното предложение представлява изграждане на инсталация за 

сепариране на разделно събрани неопасни отпадъци на територията на Община София. 

Изграждането на системата предвижда да бъдат събирани и механично сепарирани 10000 

тона/годишно. Инсталацията ще бъде обслужвана от 8 души, при 8 часов работен ден, при 5-

дневна работна седмица или около 265 дни годишно.  

На площадката ще бъде монтирана и мобилна инсталация за термична преработка 

на опасни отпадъци от промишлени предприятия, лечебни заведения и фармацевтични 

компании. Мобилната инсталацията за термична преработка на отпадъци ще бъде с 
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максимален капацитет до 500 кг/час. Максималният капацитет на инсталацията ще е до 8 

тона на денонощие. 

За съхранението на пестициди и опасни отпадъци ще бъдат изградени специални 

клетки. Опасните отпадъци ще се съхраняват за не повече от 24 часа и общото им количество 

няма да е по-голямо от 10 тона. 

Отпадъкът, който ще се обезврежда чрез изгаряне ще се доставя за обработка за деня. 

В зависимост от договорни отношения с доставчика (генератора) на отпадъци, на 

площадката ще се обработват и съхраняват само по един вид, в зависимост от направените 

настройки на инсталацията към съответният отпадък, предназначен за термична обработка. 

Площадката е оградена и бетонирана за да отговаря на изискванията към площадките 

за третиране на отпадъци, съгласно Наредба №7 за изискванията, на които трябва да 

отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. 

Отпадъците ще се съхраняват временно на закрити площадки за предварително съхраняване 

на отпадъци. 

Инсталацията за третиране на отпадъци е мобилна и за разполагането ѝ върху 

площадката не е необходимо да се изгради стоманобетонов фундамент.  

Площадката разполага с ВиК мрежи за питейно битови нужди. Не се предвижда 

промяна на съществуваща ВиК инфраструктура или изграждане на нова, тъй като 

инсталацията е мобилна. Не се предвижда изграждане на собствен водоизточник.  

Електроснабдяването ще се осигури от изградената в района електропреносна мрежа. 

Замърсените води от скрубера са обикновено в относително малки количества. 

Натрупващите се утайки ще бъдат почиствани и предавани на специализирани фирми с 

разрешение по чл. 35 на ЗУО. 

Атмосферните води, падащи върху площадката, ще бъдат събирани отделно и 

отвеждани в градската канализация по съществуваща площадкова канализационна мрежа. 

Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

1.2.1 Основни режими на работа на Площадка за третиране на отпадъци и инсталация 

за термична преработка на отпадъци 

Инсталация за третиране (сепариране/балиране) на отпадъци: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на инсталация за 

сепариране на разделно събрани неопасни отпадъци на територията па Община София. 

Изграждането на системата предвижда да бъдат събирани и механично сепарирани 10000 

тона/годишно.  
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Инсталацията ще бъде обслужвана от 8 души, при 8 часов работен ден, при 5-

дневна работна седмица или около 265 дни годишно.  

Инсталация за термична преработка на отпадъци: 

На площадката ще бъде монтирана и мобилна инсталация за термична преработка 

на опасни отпадъци от промишлени предприятия, лечебни заведения и фармацевтични 

компании. Предвижда се новата инсталация да работи в един основен цикъл на натоварване- 

непрекъснат. Един пълен работен цикъл е с продължителност 24 часа – 18 часа работа на 

инсталацията, от които 1 час за разпалване и 1 час за спиране на инсталацията, и 6 часа 

охлаждане. 

Технологичният процес ще се води на три смени по 8 часа или общо 24 часа с 

годишно работно време от 8064 часа. 

Общата численост на експлоатационния персонал ще възлиза на 20 души. 

1.2.2 Основни съоръжения и технологични процеси 

Инсталация за третиране (сепариране/балиране) на отпадъци: 

Инсталация за сепариране на неопасни отпадъци включва следните основни 

съоръжения: 

- приемен бункер за отпадъци; 

- лента за зареждане;  

- лента за прехвърляне към механично сито;  

- механично сито;  

- лента за прехвърляне на материалите под ситото 

- лента за прехвърляне към кабина за сортиране.  

Основният технологичен процес в инсталацията за сепариране е ръчно отделяне на 

различните видове отпадъци. 

Следва балиране на неопасните отпадъци, които са отделени и са годни за 

последващо рециклиране. 

Капацитетът на инсталацията за сепариране се предвижда да бъде до 27 тона 

механично обработен/сепариран отпадък на денонощие. 

Инсталация за термична преработка на отпадъци: 

Мобилната инсталация за термична преработка на отпадъци, е произведена от водеща 

компания в областта на предлагането и изграждането на машини и съоръжения в свързани с 

управлението на отпадъците. Разработките на компанията са водещи в проектирането на 

технологии  за чиста термична преработка на отпадъци, продукти на медицински, 
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животински или на смесени битови отпадъци. Технологията на компанията е внедрена и се 

използва в Америка, Европа Азия и Австралия. 

Мобилната инсталацията за термична преработка на отпадъци e оборудвана със 

система за контрол на замърсяването, мониторинг на емисиите на отработените газове и 

резервоар за гориво, пригоден за работа в отдалечени райони, независимо от наличните 

местни ресурси (гориво). 

Инсталацията ще бъде монтирана на специално предназначени платформи за лесно 

транспортиране до желаното място и бърза настройка на системите за работен процес. 

Мобилната инсталация е оборудвана с: 

- Двукамерна система за термична преработка на отпадъци 

- Филтърна система за контрол на замърсяването 

- Електронна система за мониторинг на изходящите емисиите 

Капацитет на инсталацията 

За реализация на ИП, е избрана мобилна инсталация за термична преработка на 

отпадъци Inciner8 – I8-1000, модел CEINCINERATOR18-1000C/WEcoFlamBurners, сериен 

номер: INCIN8(MED)845. Капацитетът на инсталацията е ограничен според избора на 

конкретния модел на оборудването. Максималният капацитет на инсталацията е до 8 тона за 

денонощие (максимално 10000 тона годишно). Един пълен работен цикъл е с 

продължителност 24 часа – 18 часа работа на инсталацията, от които 1 час за разпалване и 1 

час за спиране на инсталацията, и 6 часа охлаждане. 

Избраната алтернатива за капацитет на инсталацията определя и максималното 

количество отпадъци, които ще се съхраняват предварително на площадката – до 8 тона. 

Технологичен процес 

Цялата инсталация за термична преработка на отпадъци се дели технологично на пет 

основни дейности: 

 Приемане и съхраняване на отпадъци; 

 Подготовка на отпадъците за изгаряне 

 Зареждане на инсталацията с отпадъци 

 Изгаряне на отпадъците; 

 Технологична почивка на инсталацията 

 

Описание на работния процес: 

1. Приемане и съхраняване на отпадъци 

Според информация предоставена от Възложителя на ИП, на площадката ще се 
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приемат до 8 тона на денонощие отпадъци, т.е. предвижда се ежедневно приемане на 

отпадъци. Отпадъкът, който ще се обезврежда чрез изгаряне ще се доставя за обработка за 

деня. 

Отпадъците се транспортират от фирми притежаващи съответното разрешително до 

площадката на ИП. Доставените отпадъци се разтоварват в закрити площадки за 

предварително съхранение на отпадъци. Площадките за предварително съхранение на 

отпадъци представляват 20‘ или 40‘ контейнерни помещения, специално произведени за 

целта и съответстващи на изискванията за безопасност и пожароустойчивост.  

Отпадъците ще се съхраняват в съответните контейнери/ съдове. 

2. Подготовка на отпадъците за изгаряне 

Подготовката на отпадъците се изразява във вземане на проба и предоставяне на 

пробата в акредитирана лаборатория, с цел да се уточни точния състав на отпадъка, 

калоричността му и евентуалните емисии отработени газове, които биха се получили от 

неговата термична обработка. Въз основа на типа отпадък и неговия обем за деня, 

операторът залага времето и температурата, необходими за преработването. Залагат се и 

основните данни в системата за мониторинг на отработените газове. Системата се стартира 

от контролния панел. Операторът извършва проверки, за да се увери, че всички системи 

работят добре. 

 

3. Зареждане на инсталацията с отпадъци – автоматична хидравлична система на 

зареждане, автоматична система на повдигане на контейнерите 

Отпадъците се претеглят и подават към автоматичната система за зареждане на 

инсталацията (автоматичен фидер). Автоматичната система за зареждане разполага с 

абсорбатор на газ, който се включва при отваряне на вратата за зареждане и отвежда 

абсорбираните газове обратно в горивната камера. 

4. Изгаряне на отпадъците 

Ако отпадъкът не се възпламени, първите горелки могат да бъдат използвани за 

кратък период от време, за да запалят отпадъка. На този етап температурата се покачва до 

определен пик - до 1300ºС. Пълната термичната обработка на отпадъците се постига в 

температурен диапазон от 850÷1300ºС, в зависимост от калоричността на отпадъците. След 

като температурата започне да спада, повечето от отпадъка от партидата е изгорен.  

Един цикъл на термичната преработка на отпадъци в мобилната инсталацията за 

термична преработка на отпадъци може да продължи от 0 до18 часа (вкл. 1 час за разпалване 

и 1 час за спиране на инсталацията). 
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Отпадъкът ще се третира термично и получените отработени газове ще преминат през 

системата от филтри на инсталацията. 

Всички отработени газове, които излизат през комина, ще бъдат постоянно 

проследявани, анализирани и записвани от система за мониторинг и отчитане на състава на 

въздушната струя. 

Получената пепел, след термичната обработка на отпадъка, ще бъде съхранявана в 

отделни съдове и предавана за депониране на лица, притежаващи съответния документ по 

чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 

Отпадъкът няма да подлежи на друга допълнителна обработка: изсушаване или 

прехвърляне в друг съд за съхранение. 

5. Технологична почивка на инсталацията 

След приключване на горивния цикъл, който е до 18 часа (включва и процесите на 

разпалване и спиране – общо 2 часа), инсталацията изключва горелките си. След като веднъж 

е започнал, процесът на охлаждане ще трае около 6 часа. През това време всички 

вентилатори на системата ще работят, въвеждайки въздух от околната среда в системата. 

Това ще осигури бавно и постепенно охлаждане на огнеупорните и останалите части на 

системата. След охлаждане на инсталацията се пристъпва към почистване на пепелта и за 

профилактика на горелките, проверка на маслото и зареждане с гориво. 

Всички тези дейности се извършват след като машината се е охладила достатъчно, за 

да позволява обслужването, съгласно инструкциите на производителя. 

Оперативни характеристики 

Обем на горивната камера      8.70 m3 

Размер на зареждане      до 500 kg 

Скорост на горене на отпадъка       до 500 kg/h 

Среден разход на гориво (след предварително загряване) 45 l/h 

Оперативна температура      850 – 1300 ºС 

Задържане на газ във вторичната камера    2 s 

Мониторинг на температурата     Да 

Среден остатък (пепел)      3 % 

Термостатно устройство      Да 

Мобилната инсталация за термична преработка на отпадъци  - Inciner8 – I8-1000, 

модел CEINCINERATOR18-1000C/WEcoFlamBurners, сериен номер: INCIN8(MED)845  e 

оборудвана със система за контрол на замърсяването, мониторинг на емисиите на 
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отработените газове. Отпадъците ще се третират термично в двукамерна система за термична 

преработка. Инсталацията разполага с Филтърна система за контрол на замърсяването и 

Електронна система за мониторинг на изходящите емисии. Ще се следят всички емисии 

газове по време на работният цикъл и ще се извършват записи на веществата, които ще се 

изпускат в атмосферния въздух от инсталацията, във връзка с Наредба №12 за нормата на 

серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и 

озон в атмосферния въздух, Наредба №11 за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични 

ароматни въглеводороди в атмосферния въздух и Наредба №14 за норми за пределно 

допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населени места. 

Мобилната инсталацията за термична преработка на отпадъци е конструирана да 

работи с дизелово гориво и се състои от две камери за термична преработка на отпадъци, със 

самостоятелни горелки.  

В първичната камера се поставя материала за предназначен за термичната обработка, 

а във вторичната се извършва високотемпературната термична преработка на получените в 

първата камера газове и недоизгорели частици.  

Конструкцията на мобилната инсталация е предвидена да осигури вторична термична 

обработка на отработените газове, при температура 1100оС за 2 сек. престой, при тези 

условия се постига пълно изгаряне на отделените газове.  

Първична камера – има корпус от високо издръжлива стомана, подсилена пещ от 

огнеупорен бетон, подходящ да издържи температури до 1300оС. Горелките са с 

контролирана температура от термостантичен панел. Термичната обработка на отпадъците се 

постига в температурен диапазон от 850оС – 1300оС, в зависимост от калоричността на 

отпадъците.  

Вторична камера – инсталацията е оборудвана с вторична камера, съгласно 

изискванията на регламент 1069/2009ЕС. Горенето на отработените газове се поддържа от 

две горелки. Корпусът е изграден от високо издръжлива стомана, гарантираща ефективност 

при тези температури. Горелките са с термостантичен температурен контрол. Термичната 

обработка на отпадъците при температура от 1100оС, гарантира много ниски емисии на дим 

и мирис.  

Термичния процес се поддържа автоматично от горелките, когато температурата на 

получените в процеса на термична обработка, след последното подаване на въздух за 

поддържане на горенето, се понижи под 1100оС. Така операцията по поддържане на 

температурата може да се осъществява през цялото време, докато има неизгорели материали 

в горивната камера, в която се извършва термичната преработка.  
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Контролен панел – контролният панел контролира термичната обработка в 

първичната и вторичната камера. Температурният мониторинг се извършва от четири 

дигитални дисплея, които отчитат температурата в камерите и във филтърната система за 

отработените газове. Термостатен контрол на горенето, таймер контрол на горивния процес 

от 0 до 12 ч, дигитален таймер контрол на вентилаторите.  

Инсталацията за термична преработка на отпадъци е проектирана по начин, 

осигуряващ постигането на такава степен на термична обработка, при която съдържанието на 

общ органичен въглерод в шлаката и дънната пепел е по – ниско от 3 % или загубата при 

накаляване е по – малка от 5 % от сухото тегло на шлаката и дънната пепел.  

Технология на термичната преработка на отпадъци в инсталацията за термична 

преработка на отпадъци 

Технологията се основа на двустепенна обработка на отпадъците в двукамерна пещ 

чрез принудително окисляване при висока температура във вторичната камера, се гарантира 

пълно и безопасно изгаряне без присъствието на вредни димни газове.  

Първична камера – за термична преработка на отпадъците при температура от 850оС 

до 1300оС, в зависимост от калоричността на отпадъците.  

Вторична камера – за вторична преработка, обезвреждане и неутрализиране на 

димните газове от първичната камера при температура от 1100оС при престой минимум 2 сек 

на газовете. 

Остатъчното сухо вещество представлява до 5 % от първичното тегло. 

Система за управление и контрол 

Мобилната инсталацията за термична преработка на отпадъци е оборудвана с 

контролен панел, предоставящ възможности за: 

- Контрол на горелките и програмите на преработка 

- Напълно автоматичен температурен контрол, предварително загряване, 

включване и изключване на горелките в първичната и вторичната камера 

- Предварително програмиране на циклите за термична преработка 

според видовете отпадъци 

- Система за защита на горелките 

- Температурен мониторинг за първичната и вторичната камера 

- Автоматично управление на горелките и откриване на проблеми 

- Звукова и светлина сигнализация при отваряне и затваряне на вратата на 

зареждане 

- Звукова и светлинна сигнализация при грешка 
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- Автоматична детекция и предупреждение при проблем с някоя от 

горелките, отваряне и затваряне на вратата и температурните условия. 

Емисии в атмосферата: 

При експлоатация не се очаква формиране на прахогазови емисии от неорганизирани 

източници на емисии, а очакваното замърсяване на въздуха ще бъде предимно в следствие на 

горивните процеси в инсталацията за термична преработка на отпадъци.  

Съгласно инвестиционното предложение при работата на инсталацията ще се 

генерира емисионен поток, които ще се изхвърля в атмосферата от един стационарен 

емисионен източник (комин). 

От системата за очистване на отпадъчни газове, отпадъчните газове се изпускат през 

комин с височина 12 метра, обемен дебит от 6 500 Nm3/h и температура под 200ºС, което 

осигурява добро и ефективно разпространение на замърсителите в приземния атмосферен 

слой. Преди изпускане, съставът на замърсителите се контролира непрекъснато чрез 

станцията за мониторинг на емисиите. 

Димосмукателен вентилатор - ще бъде проектиран за товар 130 % при номинален 

поток отпадъчни газове. Вентилаторът трябва винаги да има достатъчен капацитет за 

осигуряване на под налягане в горивната камера, включително при кратки колебания. 

Изпускащо устройство - комин. Височината на комина трябва да е достатъчна, за да 

се осигури ефективно диспергиране на отделяните замърсители при всякакви условия. 

Предвидено е коминът да бъде с височина 12 m и вътрешен диаметър 0,36 m. 

Станция за мониторингът на емисиите - предвидени са устройства за непрекъснат 

собствен мониторинг на основните замърсители чрез Контролна станция, като ще се следят 

непрекъснато концентрациите на, както следва: CO, NO, NO2, HCl, SO2, фини прахови 

частици и TOC в изходящите газове. За оптимизация на горивния процес, както и на процеса 

на пречистване на отпадъчните газове ще се измерват чрез датчици допълнителни 

параметри, като: дебит на отпадъчните газове, температура, налягане, съдържание на влага, 

О2, NH3 и CO2. 

По отношение на HF, се предвижда да се приложат изискванията на чл. 42, ал. 1 от 

Наредба № 4/2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 

инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, тъй като избраната 

технология за пречистване на емисиите на хлороводород ще осигури постигането на 

установените НДЕ на хлороводород. 

Емитираните замърсители от изпускащото устройство, след реализирането на ИП, 

могат да се разделят в две групи, както следва: - за основните общи замърсители – азотни 
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оксиди (NOx), серни оксиди (SO2), въглероден оксид (CO), ФПЧ10 и общ органичен въглерод 

(ТОС; - за специфичните за инсталацията замърсители - хлороводород (HCl); - 

флуороводород (HF); - кадмий / талий (Cd, Tl); живак (Hg); - общо за Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, 

Mn, Ni, V; - диоксини и фурани (TEQ). 

От инсталацията ще се генерират до 6 500 Nm3/h отпадъчни газове с температура 180 

ºC. 

Нормите за допустими емисии по Приложение №2 към чл. 22, ал. 1 от Наредба № 4/ 

05.04.2013 са както следва: 

Таблица 1.2.2-1 Средноденонощни норми за допустими емисии 

№ Вредни вещества НДЕ, 

mg/Nm3 

1. Общ прах (прахови частици) 10 

2. Газо- и парообразни органични съединения, изразени като общ органичен въглерод  10 

3. Газо- и парообразни хлорни съединения, изразени като хлороводород 10 

4. Газо- и парообразни флуорни съединения, изразени като флуороводород 1 

5. Серен триоксид и серен диоксид, изразени като серен диоксид 50 

6. Азотен оксид и азотен диоксид, изразени като азотен диоксид, за съществуващи инсталации 

с номинален капацитет над 6 тона за час или за нови инсталации за изгаряне на отпадъци 

200 

7. Азотен оксид и азотен диоксид, изразени като азотен диоксид, за съществуващи инсталации 

с номинален капацитет до 6 т/час  

400 

 

Таблица 1.2.2-2 Средни половинчасови норми за допустими емисии 

№ Вредни вещества А 

(100 %) 

Б 

(97 %) 

1. Общ прах (прахови частици) 30 10 

2. Газо- и парообразни органични съединения, изразени като общ органичен 

въглерод  

20 10 

3. Газо- и парообразни хлорни съединения, изразени като хлороводород 60 10 
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№ Вредни вещества А 

(100 %) 

Б 

(97 %) 

4. Газо- и парообразни флуорни съединения, изразени като флуороводород 4 2 

5. Серен триоксид и серен диоксид, изразени като серен диоксид 200 50 

6. Азотен оксид и азотен диоксид, изразени като азотен диоксид, за съществуващи 

инсталации с номинален капацитет над 6 тона за час или за нови инсталации за 

изгаряне на отпадъци  

400 200 

 

Таблица 1.2.2-3 Средни норми за допустими емисии, за период на пробовземане между 

30 минути и 8 часа, на концентрации на тежки метали и техните газообразни и/или 

парообразни съединения 

№ Вредни вещества НДЕ, 

mg/Nm3 

1. Кадмий и неговите съединения, определени като кадмий  общо: 0,05 

2. Талий и неговите съединения, определени като талий  

3. Живак и неговите съединения, определени като живак 0,05 

4. Антимон и неговите съединения, определени като антимон  общо: 0,5 

5. Арсен и неговите съединения, определени като арсен 

6. Олово и неговите съединения, определени като олово 

7. Хром и неговите съединения, определени като хром  

8. Кобалт и неговите съединения, определени като кобалт  

9. Мед и нейните съединения, определени като мед 

10. Манган и неговите съединения, определени като манган  

11. Никел и неговите съединения, определени като никел 

12. Ванадий и неговите съединения, определени като ванадий 
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Таблица 1.2.2-4 Норма за допустими емисии на диоксини и фурани, определени като 

средна стойност за не по-малко от шестчасов и не по-голям от осемчасов период на 

вземане на проби 

Вредни вещества НДЕ, ng/Nm3 

Диоксини и фурани 0,1 

В Таблица 1.2.2-5 са представени емисиите на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от изпускащото устройство на инсталацията. 

Таблица 1.2.2-5 Източник на организирани емисии от Инсталацията за термична 

преработка на отпадъци 
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1 12 0,36 180 6500 250* 

50** 

400* 

200** 

200* 

50** 

30* 

10** 

0.05 0.05 0.5 0.1*10-6 4* 

1** 

60* 

10** 

20* 

10** 

* Средни половинчасови НДЕ  

** Средноденонощни НДЕ 

Стойностите посочени в горната таблица са изчислени при пълно натоварване на 

инсталацията, при съдържание 11 об.% O2 в отпадъчните газове, като са спазени 

изискванията на Нормите за допустими емисии по Приложение №2 към чл. 22, ал. 1 от 

Наредба № 4 / 05.04.2013г. за НДЕ от инсталации за изгаряне на отпадъци. 

Филтърна система за контрол на емисиите на изгорелите газове на мобилния 

инсинератор  

Системата за контрол на замърсяването улавя всички газове, сажди и твърди частици, 

отделяни от инсинератора, в процеса на термична преработка, съгласно европейските 

регламенти, които са посочени в Директива 2010/75/ЕС, Наредба № 4 от 05.04.2013 г. за 

условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и 

инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци 

Компонентите на системата включват: 
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- PCS /тръбна свързваща система/ връзка към изхода на инсталацията за 

термична преработка на отпадъци, откъдето излизат димните газове, посредством засмукване 

на малко количество атмосферен въздух и въздуховоди, които го отвеждат към 

топлообменника 

- Въздушен охладител, който охлажда димните газове до температура 425ºС 

- Дозиране на реагент на прах в димите газове за отстраняване на серни оксиди 

киселинни компоненти /като например солна киселина/ - пречистването се осъществява 

посредством впръскване на варовик или хидратна вар, който реагира с SO2 в димния газ, за 

да се получи неразтворим калциев сулфит (CaS03), както е посочено в уравненията по-долу. 

Варовик: CaCO3 + SO2 (g) → CaSO3 + CO2 (g)  

Вар: Ca (OH)2 (s) + SO2 (g) → CaSO3 (s) + H2O(l) 

По време на газоочистката протичат следните реакции с хлоридите и флуоридите в 

димните газове: 

Ca(OH)2 + 2 HCl → СaCl2 * 2 H2O 

съответно  

2 Ca(OH)2+ 2 HCl → H2O * Ca(OH)2 * CaCl2 + H2O 

Ca(OH)2 + 2 HF → CaF2 + 2 H2O 

Устройството CEMS предоставя данни за емисиите в реално време и операторът 

използва тези данни, за да определи скоростите на дозиране за вар в процеса на изгаряне 

- Издържащ на висока температура керамичен филтър, който почиства 

праховите частици от газовите емисии и реагента. 

- Вентилационна система с въздуховод, която прекарва димните газове през 

системата 

- Електронен панел за отчитане на протичането на процеса 

- Инструменти за показване на температурата и налягането 

- Въздушен компресор за предоставяне на сгъстен въздух за пулсово и 

вибрационно почистване на филтърната система 

Филтърната система на мобилната инсталацията за термична преработка на отпадъци 

гарантира успешното отстраняване на частици посредством: 

- Директно улавяне в керамичния филтър, отстраняване на киселинните газове, чрез 

взаимодействие с реагент и улавяне на получената твърда маса 

- Улавяне на димните газове преди да са се превърнали отново в диоксини, чрез 

премахване на задължителните реагенти, преди газовете да достигнат процеса на охлаждане 



ЗАДАНИЕ 

 за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Площадка за третиране 

на отпадъци и инсталация за термична преработка на отпадъци“ 

 

22 

 

- Премахване на кондензирани тежки метали като частици във филтъра 

На фигурата по-долу, е показан начина на монтаж и на свързване на филтърната 

система за пречистване на отработените изгорели газове към инсталацията за термична 

преработка на отпадъци. 

 

Фигура 1-2 Схема на мобилната инсталация за изгаряне на отпадъци 

Оперативни характеристики на филтърната система 

Всмукването на газовете се осъществява чрез смукателен шкаф за събиране и  канал, 

проектирани за да се поберат над съществуващия комин с клирънс 50 mm. Тръба с диаметър 

360 mm, изработена от мека стомана, пригодена за издържане на  висока температура, за да 

се улесни топлинната дисперсия. Топлообменника има кожухотръбен дизайн с 100 mmNB 

тръби, поемащи димни газове вътре. Тръбата и корпуса изградена от  мека стомана. 

Вентилаторът е центробежен. 

Керамичен филтър 

Изгорелите газове се насочват към керамичният филтър, който има следните 

параметри: 

- Общо филтърна площ – 61 m2. 

- Средна  филтрация - дебелина 10 mm, вакуумно формирани керамични влакна 

- Очакван газов поток до 6500 m3/h при температура до 450°С 

- Очаквана лицева скорост до 3,0 cm/s. 

- Материал на съда  - мека стомана 

- Обратно почистване  

- Отстраняване на твърдите вещества – ръчно  

Система за впръскване на реагент 

- Вибрационно впръскване 

- Доставка на реагент на прах в 25 kg торби 
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- капацитет около 65 kg 

- Вибратор – захранван със сгъстен въздух, работещ в контролирани от таймер 

интервали 

- Контрол на скоростта на впръскване 

Вентилатор - с радиални центробежни лопатки, ротор и вал от неръждаема стомана, с 

капацитет - до 6000 m3/h при скорост до 450 mm W.G. Температура – максимална 550°C, 

нормална оперативна 400°C. Скорост на вентилатора - 2880 оборота в минута. Абсорбирана 

енергия - 10 kW, когато е до текущата/работната температура. 

Системи за контрол на процесите 

- Сензори за температурата разположени в 3 точки на филтърната система 

и локален дисплей –DP, който отчита и записва измерените стойности 

- Честотни инвертори – основен вентилатор  

Дистанционен мониторинг: 

Дистанционния мониторинг на контролните системи на инсталацията помага за това, 

техниците на производителя да могат да проведат дистанционен мониторинг и диагностика 

на инсталацията по време на работа. Възможно е да бъдат свалени температурни записи, 

както и дистанционно да се променят настройки на машината. 

Оползотворяване на енергията от изгаряне на отпадъци: 

Освободената топлинна енергия от процеса на обработка на отпадъците (считана 

иначе за страничен ефект от работата на инсталацията), ще се оползотворява и използва 

за отоплителни нужди през зимните месеци. По този начин се икономисват както средства, 

така и горива. 

Временно съхраняване на отпадъците: 

Няма да бъде допускано наличието на отпадък, в количества по-големи от обема, 

който може да се обработи за един работен цикъл на инсталацията. Ще се осигурява 

ритмично зареждане на инсталацията с отпадъци, когато тя е в работен режим. Отпадъци ще 

се докарват на площадката само тогава, когато инсталацията е в режим на работа. При 

възникване на нужда да бъдат временното съхранявани отпадъци, предмет на 

инвестиционното намерение и  дейностите, свързани с тяхното складиране до момента на 

тяхното третиране, съхраняването ще бъде извършвано единствено на територията на 

площадката, на която ще бъде разположена инсталацията за тяхната последваща термична 

обработка 

В случай, че се наложи да се съхранява определено количество, до момента на 
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неговата обработка, няма да се предприема доставка на нови количества от отпадъка. 

Временното съхраняване на неопасни и опасни отпадъци ще се извършва от оператора на 

площадката на инсталацията, като ще се спазват изискванията по приложение № 2 на 

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 

отпадъци и Глава III за изискванията за събиране и транспортиране на отпадъци чл. 29, ал.4 

на ЗУО и други нормативни актове, отнасящи се до тях. Мястото на съхранение ще бъде 

обособено, ще се маркира с табели и ще бъде под постоянна охрана и ограничен достъп. 

1.2.3 Инфраструктура 

За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на 

нова пътна инфраструктура. Достъпът до площадката на ИП е осигурена по съществуващата 

пътна мрежа на промишлената зона. 

Инсталациите в обхвата на ИП ще бъдат разположени на територията на една 

площадка и ще ползват обща инфраструктура. 

Инсталацията за термична обработка на отпадъци е мобилна и за разполагането ѝ 

върху площадката не е необходимо да се изгради стоманобетонов фундамент.  

Съоръженията към инсталацията за сепариране/балиране на отпадъците ще бъде 

разположена в съществуващо хале в границите на имота. 

За нуждите на технологичния процес на площадката не е необходимо ползването на 

вода. Мобилната инсталацията за термична обработка на отпадъци няма да използва в 

процеса на термичното третиране на отпадъци промишлени води и не се предвижда 

образуването на отпадни води. 

Във връзка с експлоатацията на инсталациите и нуждите на персонала, който ще ги 

обслужва, ще бъдат използвани създадените водопроводна и канализационна мрежа на 

площадките. Отпадъчните води от битови нужди ще се отвеждат в съществуваща градска 

канализация. 

Атмосферните води, падащи върху площадката, ще бъдат събирани отделно и 

отвеждани в градската канализация по съществуваща площадкова канализационна мрежа. 

Не се предвижда промяна на съществуваща ВиК инфраструктура или изграждане на 

нова, тъй като инсталацията е мобилна.  

Не се предвижда изграждане на собствен водоизточник.  

Не се предвиждат да се използват други природни ресурси по време на експлоатацията 

на инсталацията. 
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1.2.4 Основни суровини и материали необходими при реализацията на 

инвестиционното предложение 

Инсталация за третиране (сепариране/балиране) на отпадъци: 

Експлоатацията на инсталацията за сепариране/балиране на неопасни отпадъци не 

предвижда използването на суровини/материали. 

Инсталация за термична преработка на отпадъци: 

Захранването на инсталацията за термична обработка ще се осъществява с дизелово 

гориво и електричество.   

Инсталацията разполага със собствен резервоар за дизелово гориво от 1000 литра 

вместимост, който ще осигури захранването със суровина за един работен цикъл от 18 часа и 

резерви. Предвидени са ежедневни доставки на гориво за инсталацията. След работният 

цикъл на инсталацията, следва охлаждане на системите и се пристъпва към почистване на 

пепелта, профилактика на горелките, проверка на маслото и при нужда зареждане  с гориво.   

За работният процес е необходимо и електричество – инсталацията разполага със 

собствен електрически генератор, който задвижва някои електрически компоненти на 

инсталацията, като вентилаторната система и други.  

На площадката няма да бъдат разположени допълнителни резервоари за дизелово 

гориво, необходимите количества ще се осигуряват чрез договор с лицензирана фирма 

доставчик на гориво на място. 

За нуждите на технологичния процес не е необходимо ползването на вода. Във връзка 

с експлоатацията на инсталациите и нуждите на персонала, който ще ги обслужва, ще бъдат 

използвани създадените водопроводна и канализационна мрежа на площадките. 

Атмосферните води, падащи върху площадката, ще бъдат събирани и отвеждани 

отделно в съществуващата канализационна мрежа.  

Както беше споменато по-горе, за работата на инсталацията се предвижда употребата 

на дизелово гориво. Максималното налично количество на площадката е до 1 тон. 

1.2.5 Технологии и вещества 

Инсталация за третиране (сепариране/балиране) на отпадъци: 

Експлоатацията на инсталацията за сепариране/балиране на неопасни отпадъци не 

предвижда използването на опасни вещества.  

Основният технологичен процес в инсталацията за сепариране е ръчно отделяне на 

различните видове отпадъци. 
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Инсталация за термична преработка на отпадъци: 

Технологията се основа на двустепенна обработка на отпадъците в двукамерна пещ 

чрез принудително окисляване при висока температура във вторичната камера, се гарантира 

пълно и безопасно изгаряне без присъствието на вредни димни газове.  

Първична камера – за термична преработка на отпадъците при температура от 850ºС 

до 1300ºС, в зависимост от калоричността на отпадъците.  

Вторична камера – за вторична преработка, обезвреждане и неутрализиране на 

димните газове от първичната камера при температура от 1100ºС при престой минимум 2 сек 

на газовете. 

Остатъчното сухо вещество представлява до 5 % от първичното тегло. 

Веществата, които се използват в производствения процес са описани по долу: 

Таблица 1.2.5-1 Основни химически вещества и реагенти необходими за ИП 

Химично 

наименование 
CAS № EC № Физични свойства 

Дизелово гориво * 68334-30-5 269-822-7 Течност 

* Опасни химични вещества, включени в обхвата на Приложение №3 на ЗООС 

Инсталацията е за обезвреждане на неопасни и опасни отпадъци, чрез изгаряне. От 

това може да се заключи, че една от основната суровина за инсталацията представлява 

отпадъци. Предвижда се обезвреждането единствено на отпадъци, за които няма утвърдена 

друга практика за третиране освен обезвреждане (депониране или изгаряне). Предвижда се 

изгарянето на до 8 тона на денонощие на следните отпадъци класифицирани съгласно 

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците: 

Таблица 1.2.5-2 Опасни и неопасни отпадъци, които ще се обезвреждат на площадката 

№ Код Наименование Дейност 

1 01 03 04 * отпадъци, генериращи киселини, от 

обогатяване на сулфидни руди 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

2 01 03 05 * други отпадъци от обогатяване, 

съдържащи опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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№ Код Наименование Дейност 

3 01 03 07 * други отпадъци от физично и химично 

обогатяване на метални полезни 

изкопаеми, съдържащи опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

4 01 04 07 * отпадъци от физично и химично 

преработване на неметални полезни 

изкопаеми, съдържащи опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

5 01 04 07 * отпадъци от физично и химично 

преработване на неметални полезни 

изкопаеми, съдържащи опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

6 02 01 02 отпадъци от животински тъкани D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

7 02 01 03 отпадъци от растителни тъкани D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

8 02 01 04 отпадъци от пластмаси (с изключение на 

опаковки) 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

9 02 01 08 * агрохимични отпадъци, съдържащи 

опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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№ Код Наименование Дейност 

10 02 01 09 агрохимични отпадъци, различни от 

упоменатите в 02 01 08 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

11 02 02 02 отпадъци от животински тъкани D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

12 02 02 03 материали, негодни за консумация или 

преработване 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

13 02 02 99 отпадъци, неупоменати другаде D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

14 02 03 02 отпадъци от консерванти D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

15 02 03 03 отпадъци от екстракция с разтворители D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

16 02 03 04 материали, негодни за консумация или 

преработване 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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17 02 05 01 материали негодни за консумация или 

преработване 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

18 02 06 01 материали негодни за консумация или 

преработване 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

19 04 01 03 * отпадъци от обезмасляване, съдържащи 

разтворители без течна фаза 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

20 04 02 16 * багрила и пигменти, съдържащи опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

21 04 02 19 * утайки от пречистване на отпадъчни води 

на мястото на образуване, съдържащи 

опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

22 04 01 03 * отпадъци от обезмасляване, съдържащи 

разтворители без течна фаза 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

23 04 02 14 * отпадъци от апретиране, крайна 

завършваща обработка, съдържащи 

органични разтворители 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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24 04 02 16 * багрила и пигменти, съдържащи опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

25 04 02 19 * утайки от пречистване на отпадъчни води 

на мястото на образуване, съдържащи 

опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

26 05 01 02 * утайки от обезсоляване D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

27 05 01 03 * дънни утайки от резервоари D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

28 05 01 04 * кисели утайки от алкилиране D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

29 05 01 05 * разливи от нефт и нефтопродукти D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

30 05 01 06 * утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации или 

оборудване 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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31 05 01 07 * кисели катрани D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

32 05 01 08 * други катрани D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

33 05 01 09 * утайки, получени от пречистване на 

отпадъчни води на мястото на 

образуването им, съдържащи опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

34 05 01 11 * отпадъци от пречистване на горива с 

основи 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

35 05 01 12 * нефтопродукти, съдържащи киселини D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

36 05 01 14 отпадъци от охлаждащи колони D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

37 05 01 15 * отпадъчни филтруващи глини D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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38 05 01 16 отпадъци, съдържащи сяра, образувани от 

десулфуризация на нефт 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

39 05 01 99 отпадъци, неупоменати другаде D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

40 05 01 02 * утайки от обезсоляване D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

41 06 03 11 * твърди соли и разтвори, съдържащи 

цианиди 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

42 06 03 13 * твърди соли и разтвори, съдържащи тежки 

метали 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

43 06 03 14 твърди соли и разтвори, различни от 

упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

44 06 03 15 * метални оксиди, съдържащи тежки метали D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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45 06 03 99 отпадъци, неупоменати другаде D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

46 06 06 02 * отпадъци, съдържащи опасни сулфиди D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

47 06 06 99 отпадъци, неупоменати другаде D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

48 06 08 02 * отпадъци, съдържащи опасни силикони D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

49 06 08 99 отпадъци, неупоменати другаде D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

50 06 09 03 * отпадъци от реакции на основата на 

калций, съдържащи или замърсени с 

опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

51 06 10 02 * отпадъци, съдържащи опасни вещества D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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52 06 13 01 * неорганични смеси за растителна защита, 

консерванти за дървесина и други биоциди 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

53 06 13 02 * отработен активен въглен (с изключение 

на 06 07 02) 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

54 07 01 01 * промивни води и матерни луги D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

55 07 01 03 * халогенирани органични разтворители, 

промивни течности и матерни луги 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

56 07 01 04 * други органични разтворители, промивни 

течности и матерни луги 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

57 07 01 07 * халогенирани остатъци от дестилация и 

остатъци от реакции 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

58 07 01 08 * други остатъци от дестилация и остатъци 

от реакции 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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59 07 01 09 * халогенирани утайки от филтруване и 

отработени абсорбенти 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

60 07 01 10 * други утайки от филтруване и отработени 

абсорбенти 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

61 07 01 11 * утайки от пречистване на отпадъчни води 

на мястото на образуване, съдържащи 

опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

62 07 02 01 * промивни води и матерни луги D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

63 07 02 03 * халогенирани органични разтворители, 

промивни течности и матерни луги 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

64 07 02 04 * други органични разтворители, промивни 

течности и матерни луги 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

65 07 02 07 * халогенирани остатъци от дестилация и 

остатъци от реакции 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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66 07 02 08 * други утайки от дестилация и остатъци от 

реакции 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

67 07 02 09 * халогенирани утайки от филтруване и 

отработени абсорбенти 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

68 07 02 10 * други утайки от филтруване и отработени 

абсорбенти 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

69 07 02 11 * утайки от пречистване на отпадъчни води 

на мястото на образуване, съдържащи 

опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване) 

70 07 02 14 * отпадъци от добавки, съдържащи опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

71 07 02 16 * отпадъци, съдържащи опасни силикони D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

72 07 04 01 * промивни води и матерни луги D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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73 07 04 03 * халогенирани органични разтворители, 

промивни течности и матерни луги 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

74 07 04 04 * други органични разтворители, промивни 

течности и матерни луги 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

75 07 04 07 * халогенирани остатъци от дестилация и 

остатъци от реакции 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

76 07 04 08 * други остатъци от дестилация и остатъци 

от реакции 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

77 07 04 09 * халогенирани утайки от филтруване и 

отработени абсорбенти 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

78 07 04 10 * други утайки от филтруване и отработени 

абсорбенти 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

79 07 04 11 * утайки от пречистване на отпадъчни води 

на мястото на образуването им, 

съдържащи опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване) 
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80 07 04 13 * твърди отпадъци, съдържащи опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

81 07 05 01 * промивни води и матерни луги D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

82 07 05 03 * халогенирани органични разтворители, 

промивни течности и матерни луги 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

83 07 05 04 * други органични разтворители, промивни 

течности и матерни луги 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

84 07 05 07 * халогенирани остатъци от дестилация и 

остатъци от реакции 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

85 07 05 08 * други остатъци от дестилация и остатъци 

от реакции 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

86 07 05 09 * халогенирани утайки от филтруване и 

отработени абсорбенти 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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87 07 05 10 * други утайки от филтруване и отработени 

абсорбенти 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

88 07 05 11 * утайки от пречистване на отпадъчни води 

на мястото на образуване, съдържащи 

опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

89 07 05 13 * твърди отпадъци, съдържащи опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

90 07 06 01 * промивни води и матерни луги D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

91 07 06 03 * халогенирани органични разтворители, 

промивни течности и матерни луги 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

92 07 06 04 * други органични разтворители, промивни 

течности и матерни луги 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

93 07 06 07 * халогенирани остатъци от дестилация и 

остатъци от реакции 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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94 07 06 08 * други остатъци от дестилация и остатъци 

от реакции 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

95 07 06 09 * халогенирани утайки от филтруване и 

отработени абсорбенти 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

96 07 06 10 * други утайки от филтруване и отработени 

абсорбенти 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

97 07 06 11 * утайки от пречистване на отпадъчни води 

на мястото на образуване, съдържащи 

опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

98 07 07 01 * промивни води и матерни луги D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

99 07 07 03 * халогенирани органични разтворители, 

промивни течности и матерни луги 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

100 07 07 04 * други органични разтворители, промивни 

течности и матерни луги 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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101 07 07 07 * халогенирани остатъци от дестилация и 

остатъци от реакции 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

102 07 07 08 * други остатъци от дестилация и остатъци 

от реакции 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

103 07 07 09 * халогенирани утайки от филтруване и 

отработени абсорбенти 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

104 07 07 10 * други утайки от филтруване и отработени 

абсорбенти 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

105 07 07 11 * утайки от пречистване на отпадъчни води 

на мястото на образуване, съдържащи 

опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

106 08 01 11 * отпадъчни бои и лакове, съдържащи 

органични разтворители или други опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

107 08 01 12 отпадъчни бои и лакове, различни от 

упоменатите в 08 01 11 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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108 08 01 13 * утайки от бои или лакове, съдържащи 

органични разтворители или други опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

109 08 01 17 * отпадъци от отстраняване на бои или 

лакове, съдържащи органични 

разтворители или други опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

110 08 01 21 * отпадъци от вещества и смеси, 

отстраняващи бои или лакове 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

111 08 01 99 отпадъци, неупоменати другаде D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

112 08 03 12 * отпадъчни печатарски мастила, 

съдържащи опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

113 08 03 14 * утайки от печатарски мастила, съдържащи 

опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

114 08 03 16 * отпадъчни разтвори от ецване/гравиране D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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115 08 03 17 * отпадъчен тонер за печатане, съдържащ 

опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

116 08 03 19 * диспергирани масла D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

117 08 03 99 отпадъци, неупоменати другаде D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

118 08 04 09 * отпадъчни лепила/адхезиви и 

уплътняващи материали, съдържащи 

органични разтворители или други опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

119 08 04 10 отпадъчни лепила/адхезиви и 

уплътняващи материали, различни от 

упоменатите в 08 04 09 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

120 08 04 11 * утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи 

материали, съдържащи органични 

разтворители или други опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

121 08 04 12 утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи 

материали, различни от упоменатите в 08 

04 11 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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122 08 04 13 * утайки от водни разтвори, съдържащи 

лепила/адхезиви или уплътняващи 

материали, съдържащи органични 

разтворители или други опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

123 08 04 17 * масло от дървесна смола/колофон D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

124 08 04 99 отпадъци, неупоменати другаде D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

125 08 05 01 * отпадъчни изоцианати D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

126 08 03 12* Отпадъци от печатарски мастила, 

съдържащи опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

127 08 03 13 Отпадъци от печатарски мастила, 

различни от упоменатите в 08 03 12 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

128 08 03 17* Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ 

опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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129 09 01 01 * разтвори от проявител и активатор на 

водна основа 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

130 09 01 02 * разтвори от офсетов проявител на водна 

основа 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

131 09 01 03 * разтвори от проявител на основата на 

разтворители 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

132 09 01 04 * фиксиращи разтвори D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

133 09 01 05 * избелващи разтвори и избелващи 

фиксиращи разтвори 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

134 09 01 06 * отпадъци, съдържащи сребро от 

обработване на фотографски отпадъци на 

мястото на образуване 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

135 09 01 13 * отпадъчни водни разтвори от 

регенериране на сребро на мястото на 

образуване, различни от упоменатите в 09 

01 06 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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136 09 01 99 отпадъци, неупоменати другаде D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

137 12 01 06 * машинни масла на минерална основа, 

съдържащи халогенни елементи (с 

изключение на емулсии и разтвори) 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

138 12 01 07 * машинни масла на минерална основа, 

несъдържащи халогенни елементи (с 

изключение на емулсии и разтвори) 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

139 12 01 08 * машинни емулсии и разтвори, съдържащи 

халогенни елементи 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

140 12 01 09 * машинни емулсии и разтвори, 

несъдържащи халогенни елементи 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

141 12 01 10 * синтетични машинни масла D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

142 12 01 12 * отработени восъци и смазки D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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143 12 01 14 * утайки от машинно обработване, 

съдържащи опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

144 12 01 16 * отпадъчни материали от струйно 

почистване на повърхности/бластиране, 

съдържащи опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

145 12 01 18 * утайки, съдържащи метали (утайки от 

шлифоване, хонинговане и лепинговане), 

съдържащи масло 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

146 12 01 19 * бързо биоразградими масла от машинна 

обработка 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

147 12 01 20 * отработени шлифовъчни тела и материали 

за шлифоване, съдържащи опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

148 12 03 01 * промивни води D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

149 12 03 02 * отпадъци от обезмасляване с пара D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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150 13 01 01 * хидравлични масла, съдържащи PCBs (2) D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

151 13 01 04 * хлорирани емулсии D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

152 13 01 05 * нехлорирани емулсии D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

153 13 01 09 * хлорирани хидравлични масла на 

минерална основа 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

154 13 01 10 * нехлорирани хидравлични масла на 

минерална основа 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

155 13 01 11 * синтетични хидравлични масла D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

156 13 01 12 * бързо биоразградими хидравлични масла D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 



ЗАДАНИЕ 

 за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Площадка за третиране 

на отпадъци и инсталация за термична преработка на отпадъци“ 

 

49 

 

№ Код Наименование Дейност 

157 13 01 13 * други хидравлични масла D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

158 13 02 04 * хлорирани моторни, смазочни и масла за 

зъбни предавки на минерална основа 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

159 13 02 05 * нехлорирани моторни, смазочни и масла 

за зъбни предавки на минерална основа 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

160 13 02 06 * синтетични моторни и смазочни масла и 

масла за зъбни предавки 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

161 13 02 07 * бързо биоразградими моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

162 13 02 08 * други моторни, смазочни и масла за зъбни 

предавки 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

163 13 03 01 * изолационни или топлопредаващи масла, 

съдържащи PCBs 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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164 13 03 06 * хлорирани изолационни и 

топлопредаващи масла на минерална 

основа, различни от упоменатите в 13 03 

01 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

165 13 03 07 * нехлорирани изолационни и 

топлопредаващи масла на минерална 

основа 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

166 13 03 08 * синтетични изолационни и 

топлопредаващи масла 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

167 13 03 09 * бързо биоразградими изолационни и 

топлопредаващи масла 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

168 13 03 10 * други изолационни и топлопредаващи 

масла 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

169 13 04 01 * трюмови масла от речно корабоплаване D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

170 13 04 02 * трюмови масла от канализационни 

системи на кейове 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване) 
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171 13 04 03 * трюмови масла от други видове 

корабоплаване 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

172 13 05 01 * твърди остатъци от песъкоуловители и 

маслено-водни сепаратори 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

173 13 05 02 * утайки от маслено-водни сепаратори D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

174 13 05 03 * утайки от маслоуловителни шахти 

(колектори) 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

175 13 05 06 * масло от маслено-водни сепаратори D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

176 13 05 07 * води от маслено-водни сепаратори, 

съдържащи масла 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

177 13 05 08 * смеси от отпадъци от песъкоуловители и 

маслено-водни сепаратори 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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178 13 07 01 * газьол, котелно и дизелово гориво D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

179 13 07 02 * Бензин D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

190 13 07 03 * други горива (включително смеси) D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване) 

191 13 08 01 * утайки или емулсии от обезсоляване D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

192 13 08 02 * други емулсии D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

193 13 08 99 * отпадъци, неупоменати другаде D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

194 14 06 01 * хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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195 14 06 02 * други халогенирани разтворители и смеси 

от разтворители 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

196 14 06 03 * други разтворители и смеси от 

разтворители 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

197 14 06 04 * утайки или твърди отпадъци, съдържащи 

халогенирани разтворители 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

198 14 06 05 * утайки или твърди отпадъци, съдържащи 

други разтворители 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

199 15 01 10 * опаковки, съдържащи остатъци от опасни 

вещества или замърсени с опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

200 15 02 02 * абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за изтриване 

и предпазни облекла, замърсени с опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

201 15 02 03 абсорбенти, филтърни материали, кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, различни 

от упоменатите в 15 02 02 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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203 16 03 03* Неорганични отпадъци съдържащи опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

204 16 03 05* органични отпадъци съдържащи опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

205 18 01 01 Остри инструменти /с изключение на 18 

01 03/ 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

206 18 01 02 телесни части и органи, включително 

банки за кръв и кръвни продукти (с 

изключение на 18 01 03) 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

207 18 01 03 * отпадъци, чието събиране и обезвреждане 

е обект на специални изисквания, с оглед 

предотвратяване на инфекции 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

208 18 01 06 * химични вещества и смеси, състоящи се от 

или съдържащи опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

209 18 01 08 * цитотоксични и цитостатични лекарствени 

продукти 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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210 18 01 10 * амалгамни отпадъци от зъболечението D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

211 18 02 02 * отпадъци, чието събиране и обезвреждане 

е обект на специални изисквания, с оглед 

предотвратяване на инфекции 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

212 18 02 05 * химични вещества и смеси, състоящи се от 

или съдържащи опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

213 18 02 07 * цитотоксични и цитостатични лекарствени 

продукти 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

214 18 02 08 лекарствени продукти, различни от 

упоменатите в 18 02 07 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

215 19 01 11 * дънна пепел и шлака, съдържащи опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

216 19 02 04 * предварително смесени отпадъци, 

съдържащи поне един опасен отпадък 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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217 19 02 05 * утайки от физикохимично обработване, 

съдържащи опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

218 19 02 07 * масла и концентрати от 

сепариране/разделяне 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

219 19 02 08 * течни запалими отпадъци, съдържащи 

опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

220 19 02 09 * твърди запалими отпадъци, съдържащи 

опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

221 19 02 11 * други отпадъци, съдържащи опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

222 19 03 04 * отпадъци, маркирани като опасни, 

частично стабилизирани (6) 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

223 19 03 06 * втвърдени отпадъци, маркирани като 

опасни 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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№ Код Наименование Дейност 

224 19 07 02 * инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ 

опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

225 19 08 06 * наситени или отработени йонообменни 

смоли 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

226 19 08 07 * разтвори и утайки от регенериране на 

йонообменници 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

227 19 08 08 * отпадъци от мембранни системи, 

съдържащи тежки метали 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

228 19 08 10 * смеси от мазнини и масла от маслено-

водна сепарация, различни от упоменатите 

в 19 08 09 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

229 19 08 11 * утайки, съдържащи опасни вещества от 

биологично пречистване на промишлени 

отпадъчни води 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

230 19 08 13 * утайки, съдържащи опасни вещества от 

други видове пречистване на промишлени 

отпадъчни води 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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№ Код Наименование Дейност 

231 19 10 03 * лека прахообразна фракция и прах, 

съдържащи опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

232 19 10 05 * други фракции, съдържащи опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

233 19 11 01 * отработени филтруващи глини D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

234 19 11 02 * кисели катрани D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

235 19 11 04 * отпадъци от пречистване на горива с 

основи 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

236 19 11 05 * утайки от пречистване на отпадъчни води 

на мястото на образуване, съдържащи 

опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

237 19 12 06 * дървесни материали, съдържащи опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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№ Код Наименование Дейност 

238 19 12 11 * други отпадъци (включително смеси от 

материали) от механично третиране на 

отпадъци, съдържащи опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

239 19 13 01 * твърди отпадъци от възстановяване на 

почви, съдържащи опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

240 19 13 03 * утайки от възстановяване на почви, 

съдържащи опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

241 19 13 05 * утайки от възстановяване качеството на 

подземни води, съдържащи опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

242 19 12 10 горими отпадъци (RDF – модифицирани 

горива, получени от отпадъци) 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

243 20 01 13 * разтворители D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

244 20 01 14 * киселини D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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№ Код Наименование Дейност 

245 20 01 15 * Основи D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

246 20 01 17 * фотографски химични вещества и 

препарати 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

247 20 01 19 * пестициди D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

248 20 01 21 * флуоресцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи живак 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

249 20 01 23 * излязло от употреба оборудване, 

съдържащо хлорофлуоровъглеводороди 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

250 20 01 25 хранителни масла и мазнини D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

251 20 01 27 * бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, 

съдържащи опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 
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№ Код Наименование Дейност 

252 20 01 26 * масла и мазнини, различни от упоменатите 

в 20 01 25 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

253 20 01 29 * перилни и почистващи смеси, съдържащи 

опасни вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

254 20 01 31 * цитотоксични и цитостатични лекарствени 

продукти 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

255 20 01 37 * дървесни материали, съдържащи опасни 

вещества 

D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

256 20 01 99 други фракции, неупоменати другаде D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

257 20 03 99 битови отпадъци, неупоменати другаде D10 – Наземно изгаряне (инсинерация) 

D15 – Съхраняване до извършване на която и 

да е от операциите по обезвреждане D1-D14, 

освен временно съхраняване до събиране на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване 

Възможно е на площадката да има налични отпадъци, които притежават еквивалентни 

свойства по отношение на потенциал за големи аварии. Класифицират се като НР 14 

„Токсични за околната среда“ поради наличие на ОХВ с категория опасност Н 400/ Н 410/ Н 

411, които спадат към категориите на опасност, посочени в колона 1 на част 1 от 

Приложение 3 на ЗООС. 
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Максималното налично количество на отпадъци, които имат еквивалентни свойства 

по отношение на потенциал за големи аварии, е до 8 тона при праг за нисък рисков 

потенциал над 50 тона. 

Предприятието не се класифицира с рисков потенциал, поради което не е необходимо 

изготвяне на приложение по чл. 99б от ЗООС и Раздел II на Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от 

тях (ДВ бр. 5/2016). 

1.3 Определяне на вида и количеството на очакваните отпадъци и емисии 

(замърсяване на води, въздух и почви; шум; вибрации; лъчения - 

светлинни, топлинни; радиация и др.) в резултат на експлоатацията 

на инвестиционното предложение 

1.3.1 По време на строителството 

Генериране на отпадъчни газове: 

В етапа на строителство съществува потенциална възможност от отделяне на 

прахогазови емисии при осъществяване на строително-монтажните работи, които са 

характерни за такъв тип дейност. Замърсяването на въздуха в етапа на строителство на 

инвестиционното предложение ще се дължи главно на изпусканите в атмосферата с 

изгорелите газове от ДВГ замърсители – СО, NOx, SO2, въглеводороди, сажди и прах. 

Замърсяването на атмосферния въздух ще бъде нищожно предвид, че на площадката ще се 

извършва единствено доставка на материали. 

Генерираните прахо–газови емисии ще имат краткотрайно, незначително въздействие, 

което ще бъде ограничено само за периода на строителство. Необходимо е строителните 

работници да са снабдени с лични предпазни средства, които да използват по време на 

работа. 

Генериране на отпадъчни води: 

През етапа на строителство се предвижда генерирането само на битово-фекални води.  

Генерирани твърди отпадъци: 

Във фазата на строителството се очаква генерирането основно на битови отпадъци, 

както и отпадъци от опаковки от доставката на различни строителни материали.  

Образуваните отпадъци се предават за последващи дейности по оползотворяване на 

лица с необходимите разрешителни документи по реда на ЗУО. 
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Битовите отпадъци, които се генерират в резултат на жизнената дейност на персонала, 

ще се събират в специализирани контейнери и ще се предават за депониране на общинското 

депо за битови отпадъци. 

Генерирани енергетични замърсители: 

По време на строителството ще се генерира основно шум от движението на 

строителната техника и изкопно-насипните дейности. Очакваните стойности са нормални за 

строителен процес и няма да превишават пределно допустимите норми. 

В Таблица 1.3.1 са посочени нивата на шум, свързани с типичните строителни 

дейности и прогнозните нива на шум, привнасяни от всяка машина на площадката. 

Таблица 1.3.1 Примерно ниво на звукова мощност, дължащо се на типични строителни 

дейности  

Строителна дейност / съответна механизация Lw Типично А-претеглено ниво на звуково 

налягане (LA) на 10m 

Заваряване/Рязане на стомана 

Заваръчен агрегат  101 73 

Заваръчен генератор  85 57 

Други 

Тежкотоварна техника  105 80 

Показаните прогнозни нива на звуково налягане се отнасят за консервативно 

допускане, базиращо се единствено на данни за разпространение-разсейване, без да се 

отчитат екраниране, насочване или ефекти на поглъщане на шума. 

По време на строителните дейности ще се генерира шум предимно от работата на 

строителната техника.  

В ДОВОС ще се направи подробно изчисление на шумовото натоварване върху 

района. 

1.3.2 По време на експлоатация 

Генерирани отпадъчни газове: 

Инсталация за третиране (сепариране/балиране) на отпадъци: 

При експлоатацията на инсталацията за сепариране и балиране на отпадъци не се 

очаква организирано изпускане на вредни вещества в атмосферата. Възможно е 

неорганизирано замърсяване при процесите на насипване на отпадък върху приемния бункер 

и при работата на механичното сито.  
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В ДОВОС следва по-подробно да се анализира неорганизираното замърсяване при 

работа на инсталацията. 

Инсталация за термична преработка на отпадъци: 

По време на експлоатацията на инсталацията за термична преработка се очаква 

организирано изхвърляне на емисии вредни вещества в атмосферата от системата за 

очистване на отпадъчни газове. Отпадъчните газове се изпускат през комин с височина 12 

метра, обемен дебит от 6 500 Nm3/h и температура под 180ºС, което осигурява добро и 

ефективно разпространение на замърсителите в приземния атмосферен слой. Замърсителите 

от инсталацията следва да бъдат под граничните стойности съгласно Наредба № 4 от 

05.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 

инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци. Преди изпускане, 

съставът на замърсителите се контролира непрекъснато чрез станцията за мониторинг на 

емисиите. 

По-долу са представени изходни данни от моделиране на кумулативното замърсяване 

на атмосферния въздух в района на инсталацията за замърсителите, за които има допустими 

концентрации съгласно Наредба № 12 от 30.07.10 г. за норми на серен диоксид, азотен 

диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния 

въздух, Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми на пределно допустимите концентрации на 

вредни вещества в атмосферния въздух на населените места и Наредба № 11 от 14 май 

2007 г. за норми на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в 

атмосферния въздух. 
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Таблица 1.3.2-1 Максимални приземни концентрации, при вятър разсейващ 

замърсителите към най-близките жилищни сгради и съответствието им с нормите за 

опазване на човешкото здраве 

Замърсител Максимална приземна 

концентрация 

[mg/m3] 

Допустима норма за опазване на 

човешкото здраве 

[mg/m3] 

% от 

допустимата 

норма 

[%] 

SO2 0.106 0.35 30 

NOX 0.038 0.20 19 

CO 0.013 * 10 * <1 

HCl 0.0057 0.07 8 

HF 0.00038 0,02 2 

* изчислената имисия е максимално еднократна, а нормата съгласно Наредба № 12 от 30.07.10 г. е 

средноденонощна 

** изчислената имисия е максимално еднократна, а нормата съгласно Наредба № 14 от 23.09.1997 г. е 

средноденонощна 

Не се очаква влошаване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в района на 

площадката. 

В ДОВОС ще се направят подробни изчисления за емисиите в атмосферата и по-

подробна информация за резултатите от моделирането на замърсяването на атмосферния 

въздух в района. 

Генерирани отпадъчни води: 

По време на строителните работи няма да се образуват отпадъчни води от 

площадката.  

Във фазата на експлоатацията, атмосферните води, падащи върху площадката, ще 

бъдат събирани и отвеждани отделно в съществуващата канализационна мрежа. 

Генерирани твърди отпадъци: 

В Таблица 1.3.2-1 са представени данни за видовете отпадъци, които ще се генерират 

в този етап. 

Таблица 1.3.2-1 Характеристика на генерираните отпадъци по време на експлоатация 

Шифър Характеристика на отпадъците Количество 

[t/y] 

15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества 

0,5 

19 01 07 * Твърди отпадъци от пречистване на газове 22 

19 01 11 * Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества 135 
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Шифър Характеристика на отпадъците Количество 

[t/y] 

19 01 12 Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11 135 

16 02 15* Излязло от употреба оборудване 1 

20 03 01 Смесени битови отпадъци 1 

Отпадъка, получен след термична преработка на отпадъците, 19 01 12- дънна пепел и 

шлака, различни от упоменатите в 19 01 11, 19 01 11* - дънна пепел и шлака, съдържащи 

опасни вещества, ще се събира и съхранява на обособено място на площадката, в затворени 

контейнери, за да не се допуска разпръскване. 

Технологията на преработка гарантира обем на остатъчната пепел не по-голям от 5% 

от първоначалното тегло (до 0,4 тона на денонощие).  

Съдържанието на общ органичен въглерод в шлаката и дънната пепел е по-ниско от 

3% или загубата от накаляване е по-малка от 5% от сухото тегло на шлаката и дънната пепел. 

Отпадъците, които ще се генерират на площадката не притежават еквивалентни 

свойства по отношение на потенциал за големи аварии.  

Отпадъците, които ще се генерират по време на експлоатацията следва да се третират 

от фирми, притежаващи разрешителни по чл.37 на Закона за управление на отпадъците, като 

предаването на отпадъците следва да става чрез договор, след като Операторът на 

инсинератора се е уверил, че кодовете на отпадъците, които предава за третиране фигурират 

в Разрешителното на фирмата-контрагент. 

В ДОВОС следва да се представи количествена и качествена оценка на генерираните 

отпадъци.  

Управлението на отпадъците ще бъде разработено в съответствие с нормативните 

изисквания. 

Генерирани енергетични замърсители: 

Шум 

Съгласно проектът, на мястото на източника, интензитетът на шума ще бъде от 60 

dB/А. Допустимите гранични стойности за еквивалентно ниво на шум в „производствено-

складови територии и зони” е 70dB/A за през деня, вечерта и нощта.. 

Вибрации 

При нормална експлоатация от съоръжението се очаква генериране на допустими 

вибрации в рамките на площадката. 
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Електромагнитни лъчения 

ИП не предвижда генериране на лъчения. 

1.3.3 По време на закриване и рекултивация 

Поради дългия експлоатационен период на съоръженията, количествена сметка за 

извеждане от експлоатация и необходимите материали за рекултивацията на площадката ще 

бъдат дадени в плана за рекултивация, който ще се разработи непосредствено преди 

извеждането от експлоатация на съоръженията, за да може да се спазят изискванията на 

законодателството към момента. Основно изискване при извършване рекултивацията на 

терена, е подравняването му във вид, незагрозяващ ландшафта. Разстилане на хумусен пласт 

се допуска само върху площите, предвидени за озеленяване.  

ИП ще се реализира в урбанизирана територия предназначена за складови дейности и 

не са предвидени строителни дейности. Рекултивацията на терена ще се състои единствено в 

премахване на мобилната инсталация.  

По време на закриването и рекултивацията се очаква: 

Генерирани отпадъчни газове 

През фазата на закриване и рекултивация не се очаква да има организирани източници 

на отпадъчни газове. 

Замърсяването на въздуха през последната фаза на инвестиционното предложение ще 

се дължи главно на дейността на товаро-транспортната техника, осъществяваща дейностите 

по закриване и рекултивация. 

Генерирани отпадъчни води 

Възможно е генериране на повърхностен отток, който ще се улавя и третира, ако е 

необходимо. 

Ще се генерират и битово-фекални води. За тази цел на обекта е предвидено 

монтирането на химични тоалетни на територията на ИП. 

Генерирани твърди отпадъци 

Очаква се генериране на твърди отпадъци, които по вид ще бъдат същите, като тези в 

етапа на строителство, както и строителни отпадъци от разрушаване на сгради и халета. 

Отпадъците по кодове от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците 

следва да бъдат класифицирани и посочени в ДОВОС. 

Генериране на енергетични замърсители 

По време на фазата на закриване ще се генерират шум и вибрации от разрушителните 

дейности и от подвижното оборудване, използвано за рекултивационните мероприятия. 
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2 АЛТЕРНАТИВИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

2.1 Нулева алтернатива 

Инвестиционното предложение представлява изграждане на инсталация за 

сепариране на разделно събрани неопасни отпадъци и монтиране на мобилна 

инсталация за термична преработка на опасни отпадъци от промишлени предприятия, 

лечебни заведения и фармацевтични компании на територията на площадка, предназначена 

за промишлени цели.  

Имайки предвид непрекъснатото генериране и натрупване на национално и 

регионално ниво на отпадъци, които са с характер на опасни, както и тяхното настоящо и 

очаквано бъдещо въздействие върху околната среда, считаме, че е неприложима “нулева 

алтернатива”, т. е. изграждането на Площадка за третиране на отпадъци и инсталация за 

термична преработка на отпадъци е екологосъобразна инвестиция. 

Нулевата алтернатива означава инвестиционното предложение да не се осъществи. В 

този случай площадката, предназначена за промишлени цели няма да бъде използвана и ще 

се заема площ, която няма да бъде оползотворена. 

В случай, че не бъде осъществено ИП, съществуващото състояние по отношение на 

генерирането и съхранението на опасни отпадъци в региона ще остане без положителна 

промяна. Генераторите на опасни отпадъци ще останат без подходящи алтернативи за 

третиране на образуваните опасни отпадъци, което би създало предпоставки за сериозни 

проблеми по тяхното третиране и депониране с произтичащите от това възможности за 

замърсяване на почвите, повърхностните и подземните води. 

2.2 Алтернативи за технология 

Основните параметри на околната среда, които се отчитат при сравняване на 

различните методи за изгаряне на отпадъците са: 

 Емисии от процесите във въздуха и водата 

 Отпадъци от процесите и отделянето на вторични продукти 

 Енергоемкост и производителност 

 Потребление на спомагателни материали (реагенти) 

 Някои фактори, свързани с работната среда, като шум и вибрации от процесите 

Други фактори, оказващи косвено влияние върху прилагането на различните методи 

(но които могат значително за повлияят върху използвания метод) са: 
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 Начин на транспортиране на входящия поток отпадъци и изходящите отпадъци от 

процесите на инсинератора; 

 Изисквания към предварителната обработка на отпадъците. 

Предвижда се дейността на мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци 

да бъде извършвана в съответствие с изискванията на Българското законодателство, които са 

хармонизирани с Европейското законодателство. 

2.3 Алтернативи по местоположение на площадката на инвестиционното 

предложение 

За реализация на инвестиционното предложение е избран имот с трайно 

предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг вид 

производствен, складов обект“.  

Независимо, че не са разгледани различни алтернативи по местоположение, тъй като 

Възложителя има договор за ползване единствено за ПИ 68134.501.1241, инсталацията за 

термична преработка на отпадъци, е мобилна. Това означава, че ще бъде монтирана на 

специална мобилна платформа, която дава възможност на съоръжението да бъде 

премествано, съобразно нуждите на ползвателя и без да са необходими строително-

монтажни работи, или подготовка и изграждане на специална площадка. 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА, В КОЯТО ЩЕ СЕ 

РЕАЛИЗИРА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОГНОЗА 

ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, В Т.Ч. КУМУЛАТИВНО 

3.1 Атмосфера 

Град София е разположен в централната част на Софийското котловинно поле с 

надморска височина 520–560 метра. Климатът в района е с континентален характер. По–долу 

е поместена характеристика на основните климатични фактори.  

Климатичните условия са фактор, който въздейства върху посоката и разстоянието, на 

което се разсейват емисиите от експлоатацията на инсталацията обект на ИП.  

Слънчева радиация 

Средногодишната сумарна радиация е около 1185 kWh/m2. Режимът на сумарната 

слънчева радиация се отличава с максимум през юли и минимум през декември при годишна 
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амплитуда около 250 часа. Годишната сума на продължителността на слънчевото греене в 

крайградските части е около 2000 часа. 

Облачност 

Средногодишно общата облачност за района е 5.7 бала, като най-висока е тя през 

зимата и пролетта, когато достига 6.5-7.0 бала, и най-ниска през лятото и есента 3.7-5.0 бала. 

Температура на въздуха: 

Средната годишна температура на въздуха в София е 10.3°С. Най-студен е януари, 

когато средната месечна температура е -0.4°С с абсолютен минимум -23.1°С. Най-високи са 

температурите през юли, когато средната месечна температура е +21,1°С. Абсолютният 

максимум е +38.3°С. 

Атмосферна циркулация и ветрове 

В областта преобладаващи са западните и северозападни ветрове практически през 

цялата година. Тук те се наблюдават с честота около 40%, а източните и североизточни 

ветрове, които се проявяват като втора преобладаваща посока, с честота около 25-30%. 

Средната годишна скорост на вятъра за периферната част на града достига 2-3 m/s. 

 

Фигура 3-1 Роза на вятъра по честота и посока, и тихо (%) 
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Таблица 1.3.2-1 Средна скорост на вятъра по посока (м/сек) 

Посока I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

N 3.1 2.7 2.6 2.8 2.7 2.4 2.8 2.5 2.2 2.4 2 2.2 

NЕ 2.4 2.3 2.4 2.1 2.6 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 

Е 2.3 2.5 2.5 2.6 3 2.2 2.2 2.4 2.3 2.6 2.4 2.3 

SЕ 3.2 3.2 3 3 3.1 2.4 2.1 2.5 2.5 2.9 2.9 2.7 

S 3 3.6 4.4 3.8 3.2 2.1 1.9 2.3 2 2.6 3.4 2.9 

SW 3.9 4 3.9 3.5 3.5 3 3 3.4 3.1 3.1 3.2 3.6 

W 3.9 4.4 4.3 4.1 3.9 3.9 3.8 3.7 3.6 3.8 3.6 3.7 

NW 3.7 4.1 4.5 4.3 3.7 4.1 4.2 4.4 3.2 4.1 4.1 3.2 

Прогноза за въздействието: 

Не се очаква значително въздействие върху атмосферата и в трите етапа на 

реализация на ИП.  

3.2 Атмосферен въздух 

Селищната територия на гр. София, е включена към Национална автоматизирана 

система за екологичен мониторинг. На територията на гр. София са разположени общо пет 

Автоматични измервателни станции (АИС): 

 Пункт „Павлово” (АИС) 

 Пункт „Хиподрума” (АИС); 

 Пункт „Дружба” (АИС); 

 Пункт „Надежда” (АИС); 

 Пункт „Младост” (АИС). 

Допълнително качеството на атмосферния въздух се контролира и чрез ръчен пункт в 

„Гара Яна”.  

Контролират се показателите ФПЧ10 (ръчен пункт „Гара Яна“, АИС Дружба, АИС 

Хиподрума, АИС Надежда, АИС Младост и АИС Павлово), ФПЧ2.5 (АИС Хиподрума), SO2 

(АИС Дружба, АИС Хиподрума, АИС Надежда, АИС Младост и АИС Павлово), NO2 (АИС 

Дружба, АИС Хиподрума, АИС Надежда, АИС Младост и АИС Павлово), озон (АИС 

Дружба, АИС Хиподрума, АИС Надежда и АИС Павлово). 

Състоянието на атмосферния въздух в град София е резултат от физикогеографските 

характеристики на района (ориентирано от северозапад на югоизток затворено котловинно 

поле с лоша вентилация) и на произтичащите от това особености на климата му – чести 

температурни инверсии и свързаните с тях мъгли, безветрие и намалени възможности за 

разсейване на замърсителите поради затопляне предимно на застроените централни части на 
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града. От климата и антропогенните източници на замърсяване се определя и КАВ – 

стойността, честотата и нивото на нарастване на концентрациите на замърсители на въздуха 

на града. Така например, образуването за кратко време на сравнително високи концентрации 

е свързано с неблагоприятните процеси на пренос и трансформация на замърсители в 

приземния слой на атмосферата, дължаща се на комбинация от горните фактори. Основен 

проблем по отношение на КАВ на територията на София са превишенията по показател 

ФПЧ10, които се регистрират от пунктовете за мониторинг на „Националната система за 

контрол на КАВ в реално време“.  

Измерванията на прах показват чувствителни разлики в концентрациите през зимните 

месеци - отоплителният сезон. Метеорологичните условия през зимния сезон са 

неподходящи за разсейване на емисиите – мъгли, безветрие, температурни инверсии. 

Основен източник на прах са битовият сектор, основните пътни артерии и строителство. 

Нередовното почистване на уличната мрежа също оказва значително влияние върху 

количеството регистриран прах. 

През 2017г. са превишени средногодишните норми за ФПЧ10 в четири от пунктовете 

за мониторинг, с изключение на пункт „Дружба“.  

През 2017г. са регистрирани високи концентрации на средно денонощната норма във 

всичките пунктове разположени в гр. София. По-голямата част от пунктовете са транспортно 

ориентирани. 

Наблюдава се сезонност на измерените концентрации на ФПЧ10, като това вероятно се 

дължи на битовото горене. По-високите концентрации на ФПЧ10 измерени през зимните 

месеци се обуславят и от климатичните условия (по-висок процент дни със скорост на 

вятъра под 1,5 m/s, ниски температури, дни с мъгли и температурни инверсии). 

Прогноза за въздействието: 

Инсталация за третиране (сепариране/балиране) на отпадъци: 

Не се предвиждат организирани източници на емисии. Възможно е неорганизирано 

замърсяване – описано е по-горе в точка 1.3.2. В ДОВОС следва да се извърши по-подробен 

анализ. 

Инсталация за термична преработка на отпадъци: 

При реализацията на ИП се очаква експлоатацията на организиран източник на 

емисии, поради което в ДОВОС следва да се оцени влиянието, което ИП ще окаже върху 

КАВ в района.  

При наличие на значими източници на замърсяване в района, е необходимо да се 

оцени и кумулативното замърсяване на въздуха при едновременната експлоатация на ИП със 
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съществуващите инсталации. В ДОВОС следва да се оцени кумулативното замърсяване от 

експлоатацията на инсталацията със съществуващи организирани източници на замърсяване, 

за които е предоставена информация от РИОСВ-София чрез Решение за предоставяне достъп 

до обществена информация № 19/05.07.2018г.  

В точка 1.3.2 са представени изходни данни от моделиране на кумулативното 

замърсяване на атмосферния въздух в района на инсталацията за замърсителите, за които 

има допустими концентрации съгласно Наредба № 12 от 30.07.10 г. за норми на серен 

диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в 

атмосферния въздух, Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми на пределно допустимите 

концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места и Наредба № 

11 от 14 май 2007 г. за норми на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни 

въглеводороди в атмосферния въздух. 

3.3 Води 

Софийското поле е сравнително богато на повърхностни води. Основната водна 

артерия е р. Искър. Реката се явява местен ерозионен базис и дренажна артерия на 

повърхностните и кватернерните води, но няма изразена връзка с дълбоките подземни води 

от неогенския водоносен хоризонт. Реката е най-пълноводна през месеците май и юни, 

съответно най-маловодна през месеците януари, февруари. В близост до ИП минава 

неголемия приток на р. Искър, р. Какач, която извира от пл. Люлин. Подхранването й е 

снежно-дъждовно и дъждовно.  

Прогноза за въздействието: 

В ДОВОС по-подробно ще се разгледат повърхностните и подземни водни тела, както 

и мерките, които ще гарантират опазване на повърхностните и подземните води в района на 

ИП. 

3.4 Земи и почви 

Почвите в Софийското поле са делувиални, делувиално-алувиални и канелени, а 

естествената растителност по незастроените терени е силно изменена от човешката дейност -

преобладават земеделски земи, вторично възникнали тревисто-храстови съобщества или  

изкуствени горски насаждения на мястото на унищожени естествени гори. Ландшафтите в 

котловинното дъно са образувани върху неспоени глинести, песъчливи и чакълести 

материали. Произходът на тези акумулативни материали (езерен, речно-езерен и блатен) е  

свързан с еволюцията на Софийския грабен и условията на седиментация в него през неогена  
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и кватернера. Релефът на ландшафтите в котловинното дъно е равнинен, плосък и 

монотонен. Почвената им покривка също е еднообразна -в западната част на Софийското 

поле тя е представена от смолници, а в източната -от алувиални и делувиални почви, които 

на места са заблатени и засолени под влияние на плитко разположените грунтови води. До 

известна степен обликът на ландшафтите се разнообразява от фрагментарно запазените 

надзаливни речни тераси на реките Искър, Лесновска, Блато, Слатинска, Какач, Владайска, 

Перловска и др. Тези тераси са изградени от речни наноси (чакъли и пясъци), които са 

покрити с дълбоки и плодородни алувиални и алувиално-ливадни почви. Природните 

ландшафти в котловинното дъно и подножната ивица в най-голяма степен са изменени от 

многовековната човешка дейност. Причина за това е значителният природно-ресурсен 

потенциал и благоприятните условия за неговото усвояване. Под влияние на различните 

форми на земеползване по-голямата част от природните ландшафти са трансформирани в 

антропогенни. Основните категории антропогенни ландшафти в географското пространство 

на столицата -селскостопански (агроландшафти), селищни (урбанизирани), промишлени  

(техногенни), рекреационни (местата за отдих и туризъм) и други, могат да се разглеждат и 

като последователни етапи в усвояването и използването на територията на Софийския 

регион. Най-голяма площ заемат агроландшафтите със сеитбооборотни култури, трайни  

насаждения, ливади и пасища. Почвите в района са предимно излужени черноземни 

смолници и алувиални и алувиално-ливадни, характерни за най-ниската част на полето, в 

близост до р. Искър.  

Прогноза за въздействието  

Почвените разновидности и състоянието на почвите в района на обекта ще бъдат по-

подробно описани в ДОВОС. 

3.5 Земни недра 

Движенията на земната кора, обхващащи района на Софийския грабен, оформят  

неговия блоков строеж. Едни от блоковете са издигнати, други потънали. Най-високо е 

издигнат блокът в центъра на столицата -при Софийския термаленизвор, а най-дълбоко 

потъналият блок е в района на гр. Елин Пелин. Линията на най-голямото хлътване преминава  

през с. Лесново, на юг от с. Долни Богров, през с. Мрамор, северно от Костинброд по  

направление на Сливница и почти съвпада с днешните корита на реките Блато и Лесновска.  

Блоковата структура, ограничена от разломи, е потвърдена от сондажните данни и 

геофизичните проучвания. Скалите, които изграждат подложката на котловината и 

склоновете на оградните планини, са разнообразни по състав и възраст. Това са горнокредни 
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вулканични и вулканогенно-седиментни скали, изграждащи западните, южните и 

централните части на Софийската котловина. В северните окрайнини на котловината и в 

подложката се срещат предимно пермски и триаски пясъчници, брекчи и 

брекчоконгломерати, песъчливи алевролити, аргилити и мергели, а в западните и 

северозападните части - горноюрски варовици. Тази скална подложка в обхвата на 

Софийската котловина е покрита с неогенски пясъци, песъчливи и прахови глини, чакъл и, 

конгломерати, лигнитни въглища, по-рядко -с пясъчници, мергели и варовици. Върху тях са 

отложени пластове от кватернерни седименти, представени от алувиалните наноси на реките, 

протичащи през котловината, от пролувиални и делувиални наслаги но периферията на 

котловината и от кафяви глини и черни смолници в централната й част. Общата дебелина на 

неогенските и кватернерните седименти е от около 50 т в центъра на столицата (Централната 

баня) до повече от 1200 т в източната част на котловината (при гр. Елин Пелин). 

Прогноза за въздействието 

Поради същността на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху 

този компонент на околната среда и в ДОВОС. 

3.6 Ландшафт 

Площадката на инвестиционното предложение се намира в Н… производствена зона 

„Илиянци-изток. Ландшафтът се характеризира като антропогенен с изявени техногенни 

елементи– населено място, промишлена зона, техническа инфраструктура. 

Съществуващият ландшафт има устойчив характер при съществуващите 

антропогенни въздействия и съгласно класификацията на типовете ландшафти се отнася към 

промишлен тип ландшафт, специфичен със своята инженерна и техническа инфраструктура. 

Прогноза за въздействието 

Дейностите по изграждането и функционирането на площадката за третиране на 

отпадъци и инсталация за термична обработка на отпадъци няма да бъдат свързани с взривни 

работи, поради което не се очаква необратимо нарушаване на ландшафта. Новата инсталация 

ще се разположи върху имот с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, 

складов обект“, като не се очаква въздействие върху ландшафта и в етапа на реализация на 

инвестиционното предложение. 
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3.7 Природни обекти  

Поземленият имот, предмет на инвестиционното предложение, в землището на 

гр.София, Столична община, НПЗ „Илиянци-Изток", не попада в границите на защитени 

територии, определени съгласно изискванията на Закона за защитените територии. (ЗЗТ – ДВ 

бр. 133/1998 г. с изм. и доп.) и защитени вековни дървета.  

Територията на ИП не попада в защитените зони по Натура 2000. Най-близко 

разположената защитена зона е ЗЗ „Рибарници Челопечене“ с идентификационен код 

BG0002114, отстояща на разстояние около 9,26 км източно от територията на ИП - Зоната е 

тип А - Защитена зона по Директива за птиците, която съдържа защитена зона по Директива 

за местообитанията, с площ съгласно стандартен формуляр 4687.0 ха. ИП не засяга 

гореописаната защитена зона, поради което не се очаква да има загуба на площ на природни 

местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване на 

зоната. 

Предвид същността на инвестиционното предложение, неговата реализация не 

предполага въздействие върху защитени природни обекти и зони. 

Прогноза за въздействието 

Площадката на инвестиционното предложение се намира извън границите на 

защитени зони и защитени територии. Реализацията на предложението няма да окаже 

негативни въздействия върху този компонент на околната среда. 

3.8 Биологично разнообразие 

Флора и растителен свят 

Флора и фауна 

Естествената растителна покривка в силно урбанизираното Софийско поле е почти 

изцяло унищожена и заменена с културна. Край реките се срещат влаголюбиви видове –

върба, топола, елша, воден габър. От храстите са разпространени –глог, драка, дрян, трънка и 

др.  

Животинският свят в този район на страната е представен от редица 

средноевропейски видове, но повечето от тях се срещат само в планинските склонове, 

ограждащи полето. В района на ИП видовете са силно ограничени.  

Прогноза за въздействието 

Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в индустриална зона, на 

съществуваща площадка, далеч от естествените местообитания на флората и фауната. В 
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ДОВОС да се разгледат по-подробно потенциалните въздействия върху този компонент на 

околната среда.  

3.9 Минерално разнообразие 

Инвестиционното предложение не е свързано с усвояване на запаси и извличане на 

подземни природни богатства. На територията на площадката и в близост до нея няма 

доказани запаси на подземни природни богатства. 

Прогноза за въздействието 

Инвестиционното предложение няма да окаже пряко въздействие върху този 

компонент на околната среда, защото не е свързано с добива на подземни богатства. 

Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие. 

3.10  Материално и културно наследство  

На югозапад от площадката на ИП, на разстояние около 2150 m по права линия се 

намира Илиянски манстир "Св. Пророк Илия".  

Според някои източници Илиенският манастир е основан през XII в., а според други - 

в края на XVI и началото на XVII век. 

От намерените артефакти наоколо, датирани от античността, дава основание да се 

предположи, че тук е имало езически храм. Част от тези останки може да се забележат в 

градежа на църквата. 

От първоначалния манастир е оцеляла само източната част на сегашната църква. В 

манастирския храм са открити три слоя стенописи от различни периоди. Първоначалната 

украса на църквата е била направена още през XVI - XVII век, като през този период са 

изрисувани и повечето църкви в Софийска област. Стилово и тематично фреските на 

Илиенския манастир приличат на тези в Куриловския, Сеславския, Елешнишкия и други 

манастири в района и са свързани с творчеството и влиянието на Пимен Зограф. Този първи 

слой стенописна украса е замазан с вар и за него съдим от малкото, което е разчистено. 

Вторият период от изографисването на църквата е последвал нейното разширяване в края на 

ХVІІ век. Третият слой стенописи е от 1832 година, както се чете от надпис в църквата. За 

най-вероятен зограф се сочи Тома Вишанов от Банската школа, който е и автор на украсата 

на църквата “Покров Богородичен” в Рилския манастир. В стенописите от 1832 година се 

вижда стремеж към реалистично представяне на фигурите и предметите. 

Днес старата църква е превърната в музей, действащ е параклиса, устроен в една от 

постройките към манастира. 
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Фигура 3-2 Местоположение на най-близките обекти на материалното и културно 

наследство 

Прогноза за въздействието 

Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира на достатъчно 

разстояние от обектите на материалното и културно наследство. 

3.11 Здравно статус на населението 

По данни на НСИ към 31.12.2017 г., жителите на гр. София са 1266295 души, от които 

605760 мъже и 660535 жени. 

В таблица 3.11 са представени данни за някои демографски показатели по данни на 

НСИ.  

Таблица 3.11 Демографски данни за населението 

Населено място Живородени Починали  Прираст 

общо за страната 63 955 109 791  -45 836 

София (столица) 13 597 15 377 -1 780 

За София естественият прираст на 1000 души от населението за 2016 г. е -1 780 бр. 

общо или -1.3 ‰. Данните показват, че естествения прираст е над средния за страната -

6.5 ‰. 
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В структурата на причини за смъртността на преден план са сърдечно-съдовите 

заболявания и злокачествените новообразувания. Смъртността поради травми, отравяния и 

злополуки през повечето години от периода 1990 - 1999 г. е по-висока от средната за 

страната. 

Работна среда също представлява риск за здравето на заетите. Основните рискови 

фактори са свързани с неблагоприятни условия на труд, замърсяване на въздуха с различни 

химични вещества, високо съдържанието на производствен прах, шум и вибрации, 

прегряващ микроклимат. 

Основните здравни рискове за населението са свързани с влошеното състояние на 

някои от елементите на околната среда, а също и с високия риск от трудови злополуки и 

професионални заболявания в икономическите сектори.  

Прогноза за въздействието 

Предвид същността на инвестиционното предложение, необходимо е в ДОВОС да 

бъде разгледано подробно и оценено неговото въздействие върху здравето на работниците и 

населението в района.  

3.12 Вредни физични фактори (шумове, вибрации, електромагнитни 

лъчения) 

Контролът на промишлените източници на шум, излъчван в околната среда се 

осъществява в рамките на издадените комплексни разрешителни, чрез контролни измервания 

по годишен график, чрез предписания при провежданите контролни проверки на 

действащите промишлени източници за представяне на доклад от СПИ в рамките на две 

последователни календарни години и при въвеждане в експлоатация на нови промишлени 

обекти. 

За шумовото натоварване на гр. София допринася и наситеността на градската 

територия с транспортни трасета и транспортни средства. Характерното разположение на 

промишлените зони - предимно обособени в нежилищни територии, до голяма степен 

снижава въздействието на производствения шум върху гражданите.  

Битовият шум има различно въздействие в различните райони, като в жилищните 

квартали той е с по-високо ниво в извънработно време.  

Шумът, породен от строителни дейности, е характерен за районите, в които се 

извършва строителство, ограничен е по време и е с невисок интензитет. 
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През 2016 РИОСВ – София е извършила измервания в 43 производствени 

предприятия. Няма констатирани превишения на нивата, определени в действащото 

законодателство или в издадените комплексни разрешителни.  

Столичната РЗИ прави измервания на нивата на шума в общо 49 пункта на 

територията на Столична община, които са: 

 пунктове с релсов транспорт;  

 пунктове в централни градски части и пунктове с интензивен трафик; 

 пунктове в жилищни зони. 

От направените измервания на нивата на шум в градска среда през 2016 се 

установяват превишения в 41 от 49 пункта. Измерените стойности са над граничните (65 

dB(A), 60 dB(A) и 55 dB(A)). 

Наблюденията през последните десет години показват, че нивото на шума в голяма 

част от пунктовете се задържа трайно над граничните стойности. 

Прогноза за въздействието: 

При реализацията си ИП се явява източник на шум в околната среда. В ДОВОС 

следва да се оцени влиянието, което ИП ще окаже върху шумовото натоварване в района.  

3.13 Отпадъци и опасни вещества 

Количествените и качествените характеристики на неопасните и опасни отпадъци, 

генерирани по време на етапите на строителство и експлоатация са подробно описани в 

т.1.3.2. от настоящото задание.  

Управлението на отпадъците ще бъде съгласно нормативните изисквания на страната. 

Прогноза за въздействието 

В ДОВОС следва направи количествена и качествена оценка на генерираните 

отпадъци и да се разгледат възможности за тяхното намаляване. 

3.14 Генетично модифицирани организми 

Инвестиционното предложение няма отношение към ГМО. 

3.15 Кумулативен ефект 

При наличие в района на значими източници на замърсяване на околната среда, в 

ДОВОС ще се анализира подробно кумулативния ефект върху компонентите на околната 

среда. 
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4 ЗНАЧИМОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕИЗБЕЖНИТЕ И ТРАЙНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО И 

ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНИ 

И КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ ПОДРОБНО В ДОКЛАДА ЗА 

ОВОС, В Т.Ч. В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 99Б ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 109, АЛ. 

4 ЗООС 

4.1 Въздействие върху населението и работещите в предприятието 

Преценката на ефектът върху здравето на населението при реализирането на 

инвестиционното предложение следва да бъде направена въз основата на анализ на 

демографската картина на населението и настоящето му здравно състояние през последните 

години, анализ на възможния ефект на прогнозираните замърсявания на работната и 

околната среда.  

По време на експлоатацията на инвестиционното предложение върху здравето на 

населението и работниците не се очаква пряк неблагоприятен ефект, тъй като не се очакват 

организирани и неорганизирани емисии на вредни вещества. 

По отношение на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и здравния риск в 

Доклада за ОВОС да се определи потенциално засегнатото население, като се 

идентифицират и охарактеризират рисковите фактори за увреждане на здравето на хората и 

експозицията и се преценят възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и 

отдалечено въздействие. 

4.2 Въздействие върху околната среда 

Базирайки се на данните на настоящото Задание относно вида и количествата на 

отпадъчните газове в атмосферата, отпадъци и енергетични замърсители в резултат на 

експлоатация на инвестиционното предложение в ДОВОС да се оцени значимостта на 

въздействието върху компонентите на околната среда. 

Значимостта на въздействията да бъдат определени като: 

1. преки-                  ПР 

2. непреки-              НПР 

3. кумулативни-     КУ 
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4. краткотрайни-    КТ 

5. среднотрайни-    СТ 

6. дълготрайни-      ДТ 

7. постоянни-         ПО 

8. временни-           ВР 

9. положителни-    ПОЛ 

10. отрицателни-    ОТР 

Значимостта на въздействията в ДОВОС да бъдат определени спрямо компонентите 

на околната среда, както следва: 

- Атмосферен въздух 

- Повърхностни и подземни води; 

- Биологично разнообразие 

- Здравен риск за населението и работниците. 

Значимостта на въздействието да бъде оценена спрямо факторите, които замърсяват 

или увреждат околната среда по време на етапите на строителство, експлоатация и закриване 

на инвестиционното предложение.  
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Таблица 4.2-1 Характеристика на въздействието на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда 

№ 
Компоненти на околната 

среда 

Въздействие 

Вид на въздействието Продължителност на въздействието 

положително отрицателно пряко непряко вторично Кумулативно Краткотрайно 
Средно-

трайно 
Дълготрайно Постоянно Временно 

1. Атмосфера            

2. Атмосферен въздух            

3. Повърхностни води            

4. Подземни води            

5. Земи и почви            

6. Земни недра            

7. Ландшафт            

8. Природни обекти            

9. Биологично разнообразие            

10 
Материално и културно 

наследство 
           

11. Минерално разнообразие            

12 
Здравен 

риск 

работници            

население            

 – при строителство 

 – при експлоатация 

 – при закриване и рекултивация 
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В ДОВОС да се представят обобщени данни за обхвата на потенциалните 

въздействията (отпадъчни води, отпадъци и т.н.), върху компонентите на околната среда, 

по време на строителството, експлоатацията и етапa на закриване и рекултивация, 

съгласно таблица 4.2-1 . 

Обхвата на потенциалните въздействия е отбелязан като:  

 въздействие само за площадката – С 

 локално въздействие, до 10 км – Л 

 регионално въздействие – Р 

 национално въздействие - Н 

В ДОВОС следва да се преценят възможностите за комбинирано, комплексно, 

кумулативно и отдалечено въздействие.  

Въз основа на направената оценка, следва да се посочат мерки за минимизиране на 

въздействията на етапите на строителство, експлоатация, закриване и рекултивация. 

Трансгранично въздействие: 

Местоположението на площадката на инвестиционното предложение, същността 

на инвестиционното предложение, прилагането на необходимите мерки за минимизиране 

или премахване на негативните въздействия и отдалечеността от други държави не 

предполагат трансграничен характер на въздействие. 

4.3 Информация и оценка по чл. 99б на ЗООС 

На площадката на ИП се предвижда наличие на ОХВ в обхвата на Приложение 3 на 

ЗООС и отпадъци, които имат еквивалентни свойства по отношение на потенциал за 

големи аварии.  

Максималното налично количество на ОХВ – дизелово гориво, е до 1 тон. 

Дизеловото гориво е поименно изброено опасно вещество в Част 2 на Приложение 3 на 

ЗООС – т. 34в) газьоли (вкл. дизелови горива) с праг за нисък риск 2 500 тона. 

Категориите опасност на веществото го класифицират и към Раздели „Р“, и „Е“ на Част 1 

на Приложение 3 на ЗООС. 

Отпадъците, които ще се генерират на площадката не притежават еквивалентни 

свойства по отношение на потенциал за големи аварии. 

Част от отпадъците, които ще се обезвреждат на площадката на ИП притежават 

еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии. Това са отпадъци от 

групите 07 04 (Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на 

органични смеси за растителна защита (с изключение на 02 01 08 и 02 01 09), смеси за 
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консервация на дървесина (с изключение на 03 02) и други биоциди), 07 05 (Отпадъци от 

производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични продукти), 05 01 

(Отпадъци от рафиниране на нефт) и отпадък с код 20 01 19* (Пестициди). Отпадъците 

се класифицират съгласно приложение № 3 на ЗУО като НР 14 „Токсични за околната 

среда“ поради наличие на ОХВ с категория опасност Н 400/ Н 410/ Н 411. Отпадъците 

спадат към категория на опасност „Е“, посочена в колона 1 на част 1 от Приложение 3 на 

ЗООС. Максималното налично количество на тези отпадъци, е до 8 тона при праг за нисък 

рисков потенциал над 50 тона. 

Предприятието не се класифицира с рисков потенциал и съответно не е 

приложимо изготвяне на приложение по чл. 99б от ЗООС и Раздел II на Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от 

тях (ДВ бр. 5/2016). 

5 СТРУКТУРА НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС С ОПИСАНИЕ НА 

ОЧАКВАНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В НЕГО ТОЧКИ 

1. ПОДРОБНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧВАЩО ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗМЕРА, 

ЗАСЕГНАТАТА ПЛОЩ, ПАРАМЕТРИТЕ, МАЩАБНОСТТА, ОБЕМА, 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА, ОБХВАТА, ОФОРМЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ  

1.1. Обща информация за инвестиционното предложение 

1.2. Връзка с други съществуващи/планирани дейности 

1.3. Описание на местоположението на инвестиционното предложение 

1.4. Инфраструктура 

1.5. Необходими площи за изграждане, експлоатация, закриване и рекултивация 

1.6. Етапи на реализиране на инвестиционното предложение  

1.6.1. Строителство  

1.6.2. Експлоатация  

1.6.3. Закриване и рекултивация 

1.7. Описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение в 

неговата цялост и ако е приложимо - на необходимите дейности по събаряне и разрушаване, 

както и изискванията относно използването на водите и земните недра - на етапа на 

строителство и на етапа на експлоатация 

1.8. Описание на основните характеристики на етапа на експлоатация на 

инвестиционното предложение (всички процеси и дейности), например енергийни нужди и 
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използвана енергия, естеството и количеството на използваните материали и природни 

ресурси (включително водите, земните недра, почвите и биологичното разнообразие)  

1.8.1. Описание на основните характеристики на производствения процес 

1.8.2. Основни режими на работа 

1.8.3. Основни съоръжения и технологични процеси 

1.8.4. Основни суровини и материали 

1.8.4.1. При строителството 

1.8.4.2. При експлоатацията 

1.8.4.3. При извеждане от експлоатация и закриване 

1.8.5. Технологии и вещества 

1.8.6. Използвани енергоносители  

1.8.6.1. Електрическа енергия 

1.8.6.2. Горива 

1.8.6. Източници на водоснабдяване. Водни количества. Разрешителни за 

водоползване и ползване на воден обект. Баланс на водите 

1.9. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии 

(като замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, нейонизиращи 

лъчения, радиация) и количества и видове на отпадъците, получени по време на етапа на 

строителство и на етапа на експлоатация 

1.9.1. Генерирани отпадъчни газове 

1.9.2. Генерирани отпадъчни води – количествена и качествена оценка 

1.9.3. Генерирани твърди отпадъци – количествена и качествена оценка 

1.9.4 Генерирани енергетични замърсители – количествена и качествена оценка 

1.10. Риск от аварии 

1.11. Мерки за предотвратяване и реагиране при инциденти и непредвидени 

събития 

1.12. Мониторинг 

1.13. Обобщени изводи 

2. ОПИСАНИЕ НА РАЗУМНИ АЛТЕРНАТИВИ (НАПРИМЕР ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ТЕХНОЛОГИЯТА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, 

РАЗМЕРА И МАЩАБА), ПРОУЧЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОИТО СА ОТНОСИМИ ЗА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НЕГОВИТЕ СПЕЦИФИЧНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, И ПОСОЧВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ИЗБРАНИЯ ВАРИАНТ, 

КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

2.1. Нулева алтернатива 

2.2. Алтернативи за технология 
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2.3.  Алтернативи по местоположение 

3. ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ АСПЕКТИ ОТ ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА ОКОЛНАТА СРЕДА (БАЗОВ СЦЕНАРИЙ) И КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА 

ВЕРОЯТНАТА ИМ ЕВОЛЮЦИЯ, АКО ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ 

БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО, ДОКОЛКОТО ПРИРОДНИТЕ ПРОМЕНИ ОТ БАЗОВИЯ 

СЦЕНАРИЙ МОГАТ ДА СЕ ОЦЕНЯТ ВЪЗ ОСНОВА НА НАЛИЧНОСТТА НА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАУЧНИ ПОЗНАНИЯ 

3.1. Атмосфера 

3.2. Атмосферен въздух 

3.3. Води 

3.3.1. Повърхностни води 

3.3.2. Подземни води 

3.4. Земи и почви 

3.5. Земни недра 

3.6. Ландшафт 

3.7. Природни обекти 

3.8. Биологично разнообразие 

3.8.1. Растителност 

3.8.2. Животински свят 

3.9. Минерално разнообразие 

3.10. Материално и културно наследство  

3.11. Здравен статус на населението 

3.11.1. Здравно състояние на населението 

3.11.2. Здравно състояние на работниците и служителите  

3.12. Вредни физични фактори 

3.13. Отпадъци и опасни вещества 

3.13.1. Отпадъци 

3.13.2. Опасни вещества 

3.14. Генетично модифицирани организми 

4. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4, КОИТО Е ВЕРОЯТНО ДА 

БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ЗНАЧИТЕЛНО ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

НАСЕЛЕНИЕТО, ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

(НАПРИМЕР ФАУНА И ФЛОРА), ПОЧВАТА (НАПРИМЕР ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА, 

ЕРОЗИЯ, УПЛЪТНЯВАНЕ, ЗАПЕЧАТВАНЕ), ВОДИТЕ (НАПРИМЕР 

ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО), ВЪЗДУХЪТ, 

КЛИМАТЪТ (НАПРИМЕР ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ, ВЪЗДЕЙСТВИЯТА 

ВЪВ ВРЪЗКА С АДАПТИРАНЕТО), МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ, КУЛТУРНОТО 
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НАСЛЕДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО АРХИТЕКТУРНИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ, 

И ЛАНДШАФТЪТ; ОПИСАНИЕТО НА ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА 

ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4 ОБХВАЩА ПРЕКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ И ВСИЧКИ 

НЕПРЕКИ, ВТОРИЧНИ, КУМУЛАТИВНИ, ТРАНСГРАНИЧНИ, КРАТКОСРОЧНИ, 

СРЕДНОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ, ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ, ПОЛОЖИТЕЛНИ И 

ОТРИЦАТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И В НЕГО 

СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ЦЕЛИТЕ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, 

КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

4.1. Атмосфера 

4.2. Атмосферен въздух 

4.3. Води 

4.3.1. Повърхностни води 

4.3.2. Подземни води 

4.4. Земи и почви 

4.5. Земни недра 

4.6. Ландшафт 

4.7. Природни обекти 

4.8. Биологично разнообразие 

4.8.1. Растителност 

4.8.2. Животински свят 

4.9. Минерално разнообразие 

4.10. Материално и културно наследство 

4.11. Здравен риск 

4.11.1. Здравен риск по отношение на населението 

4.11.2. Здравен риск по отношение на работниците 

4.12. Дискомфорт 

4.13. Вредни физични фактори 

4.14. Отпадъци и опасни вещества 

4.15. Генетични модифицирани организми 

4.16. Обобщени данни за потенциалното въздействие на инвестиционното 

предложение върху компонентите на околната среда 

4.17. Кумулативен ефект 

4.18. Трансгранично въздействие  

5. ОПИСАНИЕ НА ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, 

ПРОИЗТИЧАЩИ И ОТ: 
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5.1. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, 

включително от дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от експлоатация, ако е 

приложимо 

5.2. Използването на природните ресурси, по-специално на земните недра, почвата, 

водите и биологичното разнообразие, като се вземе предвид, доколкото е възможно, 

устойчивото наличие на тези ресурси 

5.3. Емисиите от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и 

радиация; възникването на вредни въздействия и обезвреждането и оползотворяването на 

отпадъците 

5.4. Рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда, 

включително вследствие на произшествия или катастрофи 

5.5. Комбинирането на въздействието с въздействието на други съществуващи 

и/или одобрени инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи 

проблеми в околната среда, свързани с области от особено екологично значение, които е 

вероятно да бъдат засегнати, или свързани с използването на природни ресурси 

5.6. Въздействието на инвестиционното предложение върху климата (например 

естеството и степента на емисиите на парникови газове) и уязвимостта на инвестиционното 

предложение спрямо изменението на климата 

6. ОПИСАНИЕ НА ПРОГНОЗНИТЕ МЕТОДИ ИЛИ ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ 

ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРОБНОСТИ ЗА ЗАТРУДНЕНИЯТА 

(НАПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ ИЛИ ЛИПСА НА НОУ-ХАУ), КОИТО 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е СРЕЩНАЛ ПРИ 

СЪБИРАНЕТО НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ, И ЗА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

НА НЕСИГУРНОСТ 

6.1. Закони, наредби, методики, методични указания, инструкции, заповеди, 

постановления, правилници, стратегии, план-програми и други литературни източници 

използвани при изготвянето на ДОВОС 

6.2. Основен и специфичен подход използван при изготвянето на ДОВОС 

7. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ, 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ - ПРЕМАХВАНЕ НА 

УСТАНОВЕНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА 

СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, И ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ (НАПРИМЕР ИЗГОТВЯНЕТО НА АНАЛИЗ СЛЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ), КАТО СЕ ДАВАТ ОБЯСНЕНИЯ ДО КАКВА 

СТЕПЕН ЩЕ БЪДАТ ИЗБЕГНАТИ, ПРЕДОТВРАТЕНИ, НАМАЛЕНИ ИЛИ 

ПРЕМАХНАТИ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА 
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СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ; ОПИСАНИЕТО ТРЯБВА ДА ОБХВАЩА КАКТО 

ЕТАПА НА СТРОЕЖ, ТАКА И ЕТАПА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ДА СЪДЪРЖА ПЛАН ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ 

8. ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ 

БЕДСТВИЯ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕГО; СЪОТВЕТНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

ТРЯБВА ДА Е ПОЛУЧЕНА ЧРЕЗ ОЦЕНКА НА РИСКА; ОПИСАНИЕТО ВКЛЮЧВА 

ПРИЛОЖИМИТЕ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ СМЕКЧАВАНЕ 

НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ НА ТЕЗИ СЪБИТИЯ ЗА 

ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, КАКТО И ПОДРОБНОСТИ ЗА 

ПОДГОТВЕНОСТТА И ЗА ПРЕДЛАГАНОТО РЕАГИРАНЕ ПРИ ТАКИВА ИЗВЪНРЕДНИ 

СИТУАЦИИ 

8.1. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на 

инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве от оценката на риска 

8.2. Описание на приложимите мерки, предвидени за предотвратяване или 

смекчаване на значителните неблагоприятни последици от голяма авария 

9. СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА 

КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС ИЛИ НА 

ОПРАВОМОЩЕНИ ОТ ТЯХ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

ВЕДОМСТВА И ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ДЪРЖАВИ - В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ, 

ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ 

9.1. Списък на физическите и юридическите лица, на които е изпратено писмо за 

консултации по Заданието за обхват и съдържание на ДОВОС 

9.2. Списък на физическите и юридически лица, които са изразили становище по 

инвестиционното предложение 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 83, АЛ. 5 

10.1. Изводи относно очакваното въздействие върху компонентите на околната 

среда и здравето на хората в резултат на реализиране на инвестиционното предложение 

10.2. Заключение 

11. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ 

12. ОПИСАНИЕ НА ТРУДНОСТИТЕ (ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ, НЕДОСТИГ 

ИЛИ ЛИПСА НА ДАННИ), СРЕЩНАТИ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ИЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС 

13. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ - ПО ПРЕЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН 

ИЛИ НА ОПРАВОМОЩЕНОТО ОТ НЕГО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ 
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14. РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК, В КОЙТО СЕ ИЗБРОЯВАТ ПОДРОБНО 

ИЗТОЧНИЦИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОПИСАНИЯТА И ОЦЕНКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В 

ДОКЛАДА 

6 ЕТАПИ, ФАЗИ И СРОКОВЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА 

ОВОС 

Таблица 1 Етапи, фази и срокове за разработване на ДОВОС 

№ Дейности 

Месеци 

I

1 

1

2 

I

3 

I

4 

V

5 

V

6 

V

7 

V

8 

I

9 

X

10 

1

11 

X

12 

1 Задание за ОВОС             

2 Събиране на основни (изходни) данни             

3 Оценка на въздействията             

4 Изготвяне на ДОВОС             

5 Оценка на ДОВОС             

6 Обществено обсъждане             

7 Вземане на решения по ОВОС              

 

7 ДРУГИ УСЛОВИЯ ИЛИ ИЗИСКВАНИЯ 

При изготвяне на Доклада за ОВОС на инвестиционното предложение следва да се 

отчетат препоръките и да се даде отговор на въпросите, които са възникнали при 

проведените консултации в съответствие с изискванията на чл. 95, ал.2 от ЗООС и глава 3 

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (посл. изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.). 

Чрез Заданието за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС, за нуждите на 

ДОВОС, Възложителят ще направи консултации както следа: 

 РИОСВ – София; 

 Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 

 Басейнова дирекция "Дунавски район" 

 Агенция „Пътна инфраструктура“ 

 Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ 

 ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ 

 Столична община 

 Район Сердика 
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 Лукойл България ЕООД 

 ОМВ-България ООД 

 Столична регионална здравна инспекция 

 засегнатото население. 

Мненията, становищата и повдигнатите въпроси в резултат на направените 

консултации ще бъдат отразени в следната таблица: 



ЗАДАНИЕ 

 за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Площадка за третиране на отпадъци и инсталация за термична преработка на 

отпадъци“ 

 

93 

№ Извършени 

консултации/община/кметство/контролен 

орган/ведомства/НПО, др. организации/ 

Описание на изразените становище Приети/неприети Мотиви 

 РИОСВ-София –писмо с 

вх.№7784/15.06.2018, относно по ЗДОИ 

   

 РИОСВ-София – писмо с изх. № 14486-

131/10.01.2018, относно Уведомление за ИП 

I.По отношение на приложимата процедура по реда на глава 

шеста от ЗООС: 

-Инсталацията попада в обхвата на т.9 от Приложение №1 на 

ЗООС и на основание чл.92, т.1 от Закона е предмет на 

задължителна ОВОС 

-Описаните инсталации ще бъдат разположени на територията на 

една площадка и ще ползват обща инфраструктура следва да бъде 

приложена разпоредбата на чл.82, ал.3 от ЗООС и да бъде 

проведена една обединена процедура – задължителна ОВОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. По отношение на изискванията на чл.31 от ЗБР 

-ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимост, която се 

извършва чрез процедурата по ОВОС 

- ИП не попада в границите на Защитени зони от екологичната 

мрежа „Натура“2000, съгласно ЗБР, както и защитени територии 

по смисъла на ЗЗТ 

-Не е необходимо да се извършва Оценка за съвместимостта на 

планове, програми  и ИП с предмета и целите на опазване на 

защитени зони 

 

  

III.По отношение на процедурата по ОВОС:   
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№ Извършени 

консултации/община/кметство/контролен 

орган/ведомства/НПО, др. организации/ 

Описание на изразените становище Приети/неприети Мотиви 

 РИОСВ-София –писмо с 

вх.№7784/15.06.2018, относно по ЗДОИ 

   

1.Съгласно представения договор за наем на недвижим имот в 

предмета на договора е записано че наетата площ ще се ползва за 

складово-производствена дейност. Предвид това е необходимо да 

се предоставят документи, удостоверяващи права за иницииране 

или за кандидатстване с ИП за обособяване на площадка за 

третиране на отпадъци и инсталация за термична обработка на 

отпадъци 

2.Да се обяви ИП по подходящ начин, както и да се уведоми 

писмено кмета на СО за ИП 

 

 

 

 

 

 

3.Да се изяснят следните пропуски:  

3.1 Да се изясни дали с работата на инсталацията се цели 

производство на енергия или материален продукт;  

3.2 Директива 2000/76/ЕО относно изгарянето на отпадъците е 

отменена, предвид което е необходимо да бъдат взети други 

относими действащи нормативни документи 

-приложен анекс към 

договор за наем 

(Приложение 4) 

 

 

 

 

- в Приложение 7 

представяме писмо до 

Столична община, район 

Лозенец с вх. № РСР17-

БД00-721/30.01.2018г 

относно обява за 

инвестиционно 

намерение. 

 

- отразено в т. 1.2.2, 

стр.23 

-отразено в т. 1.2.2, на 

стр. 20 
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№ Извършени 

консултации/община/кметство/контролен 

орган/ведомства/НПО, др. организации/ 

Описание на изразените становище Приети/неприети Мотиви 

 РИОСВ-София –писмо с 

вх.№7784/15.06.2018, относно по ЗДОИ 

   

3.3. Да се осигури превод на всички таблици, схеми и технически 

документи на инсталацията 

4. Да проведете задължителни консултации по изработеното 

задание с ГДПБЗН, АПИ, ИА ГИТ, ДП НКЖИ, БД ДР, СО, Район 

Сердика, Лукойл България ЕООД, ОМВ-България ООД 

Приложение 6 

 

-изпратени са писма за 

консултации с 

изброените учреждения 

IV. По отношение на изискванията на глава седма, раздел 

втори на ЗООС – „Комплексни разрешителни“ 

-За така представеното ИП не е необходимо дружеството да 

предприема действие по реда на глава седма, раздел втори 

„Комплексни разрешителни“ на ЗООС. 
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8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инвестиционното предложение ще се реализира на площадка на територията гр. 

София, район Сердика, Столична община на урегулиран поземлен имот с идентификатор 

68134.501.1241 – за друг вид производствен, складов обект, в НПЗ „Илиянци-Изток".  

Количествената и качествена характеристика на генерираните замърсители и 

технологичните решения за експлоатация, следва да се съпоставят с нормативните 

изисквания. Въз основа на тази база и отчитайки спецификата на предварителните 

технико-технологични решения, както и характера на инвестиционното предложение, 

следва да бъде направена детайлна оценка и прогноза за въздействието относно здравето 

на хората и компонентите на околната среда. 

Оценката на състоянието на околната среда, потенциалните въздействия върху 

околната среда и здравето на хората, както и предлаганите мерки за тяхното 

минимизиране или премахване при фазите на реализация ще бъдат основна цел и задача 

на Доклада за ОВОС. 

9 ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Копие на писмо от РИОСВ - София с изх. № 14486-131/10.01.2018 г. 

2. Копие от Скица на имот с идентификатор 68134.501.1241 

3. Копие от Договор за наем на имот. 

4. Копие на Анекс към договор за наем на имот. 

5. Копие на Уведомление за ИП до РИОСВ-София с вх. № 14486/27.11.2017г. 

6. Превод на паспорт на инсталацията за термична преработка на отпадъци. 

7. Писмо до Столична община, район Лозенец с вх. № РСР17-БД00-721/30.01.2018г 

относно обява за инвестиционно намерение 

 


