
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 

 

                                                                          ДО 

                                                                          ДИРЕКТОРА  

                                                                          НА РИОСВ СОФИЯ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

от  

" БОВА – ТРАНС " ООД, ЕИК: 200314750   
(име , ЕИК) 

Гр. София, Столична община, бул. "Витоша" № 82, ет. 2,  

офис Лев Инс, вход от към ул. "Верила" 
(седалище) 

Представляващ и управляващ дружеството: Николай Бориславов Борисов 

Телефон за контакт : 0888/005615 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви , че " БОВА – ТРАНС " ЕООД има следното инвестиционно предложение: 

 

 Разширяване на площа на съществуваща площадка за дейности с отпадъци,с местоположение , 

Гр. София , Столична община , район Сердика , ул. "Първа Българска армия" № 22 , поземлен имот с 

идентификатор 68134.511.2 , от 5 000 кв.м. на 15 404 кв.м.  

 Увеличаване количествата на вече разрешен отпадък с код 16 01 03 (излезли от употреба гуми) от 

200 т. на 10 000 т. 

 Добавяне на единадесет броя нови отпадъци  

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

 Разширяване на площа на съществуваща площадка за дейности с отпадъци,с местоположение , 

Гр. София , Столична община , район Сердика , ул. "Първа Българска армия" № 22 , поземлен имот с 

идентификатор 68134.511.2 , от 5 000 кв.м. на 15 404 кв.м.  

 Увеличаване количествата на вече разрешен отпадък с код 16 01 03 (излезли от употреба гуми) от 

200 т. на 100 т. 

 Добавяне на десет броя нови отпадъци  

 

Инвестиционното намерение ще се реализира в територията на поземлен имот с идентификатор 

68134.511.2 

Имота е отреден за Друг Вид Производствен , складов обект и е с местонахождение : 

Гр. София , Столична община , район Сердика , ул. "Първа Българска армия" № 22.   

Инвестиционното намерение попада в приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС) - Други инвестиционни предложения:   



 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно 

предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 

1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани 

с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или 

необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, 

електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на 

взрив: 

С настоящото инвестиционно предложение/ИП/ дружество " БОВА – ТРАНС " ООД , предвижда да 

увеличи територията на площадката си за временно съхранение и дейности с отпадъци и да разшири 

обхвата на Разрешителното си за дейности с отпадъци с № 12 - ДО - 1190 - 04 от 10.06.2021 г. ,  

издадено от РИОСВ София 

За част от терена представляваща територията на площадката към момента има издадено  

Решение на РИОСВ София с № СО – 43 – ПР / 2021г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда  

 

Предвидените за добавяне отпадъци ще се подлагат на следните дейности : 

R13 – събиране, съхранение   

R12 – сортиране , трошене  

и са представени в следната таблица : 

 

№ 

Вид на отпадъка 
 

Дейности, кодове  
Количество 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 17 01 01 Бетон 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове  

R 1 - R 11  

(сортиране); 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 до R11,  

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците 

на площадката  

на образуване  

до събирането им. 

500 
от физически и 

юридически лица 



2 17 01 02 Тухли 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове  

R 1 - R 11  

(сортиране, трошене); 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 до R11,  

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците 

на площадката  

на образуване  

до събирането им. 

500 
от физически и 

юридически лица 

3 17 01 07 

смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки и 

керамични изделия, 

различни от упоменатите в 

17 01 06 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове  

R 1 - R 11  

(сортиране, трошене); 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 до R11,  

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците 

на площадката  

на образуване  

до събирането им. 

500 
от физически и 

юридически лица 

4 17 03 02 
асфалтови смеси, различни 

от упоменатите в 17 03 01 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове  

R 1 - R 11  

(сортиране); 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 до R11,  

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците 

на площадката  

на образуване  

до събирането им. 

500 
от физически и 

юридически лица 

5 17 05 04 
почва и камъни, различни 

от упоменатите в 17 05 03 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове  

R 1 - R 11  

(сортиране); 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 до R11,  

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците 

на площадката  

на образуване  

до събирането им. 

500 
от физически и 

юридически лица 



6 17 05 06 
драгажна маса, различна от 

упоменатата в 17 05 05 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове  

R 1 - R 11  

(сортиране); 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 до R11,  

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците 

на площадката  

на образуване  

до събирането им. 

500 
от физически и 

юридически лица 

7 17 05 08 

баластра от релсов път, 

различна от упоменатата в 

17 05 07 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове  

R 1 - R 11  

(сортиране); 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 до R11,  

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците 

на площадката  

на образуване  

до събирането им. 

500 
от физически и 

юридически лица 

8 17 06 04 

изолационни материали, 

различни от упоменатите в 

17 06 01 и 17 06 03 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове  

R 1 - R 11  

(сортиране, трошене); 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 до R11,  

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците 

на площадката  

на образуване  

до събирането им. 

500 
от физически и 

юридически лица 

9 17 08 02 

строителни материали на 

основата на гипс, различни 

от упоменатите в 17 08 01 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове  

R 1 - R 11  

(сортиране, трошене); 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с 

кодове R1 до R11,  

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците 

на площадката  

на образуване  

до събирането им. 

500 
от физически и 

юридически лица 



10 17 09 04 

смесени отпадъци от 

строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 

17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове  

R 1 - R 11  

(сортиране, трошене); 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите  

с кодове R1 до R11,  

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците 

на площадката  

на образуване  

до събирането им. 

500 
от физически и 

юридически лица 

 

 

 

 

 

 

11 
20 02 02 почва и камъни 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове  

R 1 - R 11  

(сортиране); 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите  

с кодове R1 - R12,  

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците 

на площадката на 

образуване  

до събирането им. 

 

 

 

 

 

2 000 

от физически и 

юридически лица 

 

 

За всеки вид отпадък на площадката ще бъдат обособени зони , които ще са обозначенисъгласно 

изискванията на действащите нормативни уредби.  

Площадката е изцяло оградена , има изграден контролно пропускателен пункт с денонощна охрана и 

видео наблюдение . 

Не се предвиждат строително-монтажни работи свързани с реализация на инвестиционното 

предложение.  

Инвестиционното намерение се ще се реализира в територията на поземлен имот с идентификатор 

68134.511.2 , който е отреден за Друг Вид Производствен , складов обект . Нактилката в хлощадката е 

съставена в по голямата си част от асвалт а зоните в които няма положен такъв са покрити с валиран 

чакъл. Достъпа до парцела се осъществява по съществуващата градска пътна инфраструктура и няма 

необходимост за изграждане на нова такава или от промяна на съществуващата. 

Електрозахранването е осъществено чрез съществуващата градска енергопреносна мрежа.  

Имота е водоснабден чрез градската водопреносна система, а канала е заустен в градската 

канализационна мрежа.  

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на 

въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на 

съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по 

одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 

 

Няма фактори, които трябва да бъдат взети предвид като съпътстващи дейности, които могат да окажат 

въздействие върху околната среда или имат потенциал за кумулативно въздействие върху други   

съществуващи   или   планирани   дейности   в   района  на реализация  

на инвестиционното предложение , същото няма връзка с други съществуващи и одобрени  



с устройствен или друг план дейности . 

4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите 

общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 

зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична 

мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на 

културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на 

съществуваща пътна инфраструктура) 

Инвестиционното намерение предвижда дейността да се извършва в рамките на поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 68134.511.2 , находящ се в гр. София , Столична община , район Сердика ,  

ул. "Първа Българска армия" № 22.   

Географска ширина : 42°43'20.73"С 

Географска дължина : 23°19'41.57"И 

Територията на площадката има бетонова настилка. 

Достъпа до парцела се осъществява от съществуващата пътна инфраструктура , не се налага изграждане 

на нова такава . 

Парцела е отреден за Друг Вид Производствен , складов обект и не е в близост до елементи  

на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии  

за опазване на обектите на културното наследство и не може да окаже каквото и да било трансгранично 

въздействие . 

Инвестиционното намерение не включва действия, които ще доведат до физически промени на района-

топографията. 

 

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

и експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено 

водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или 

подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане  

на нови) 

 

Имота е водозахранен от съществуващата градска водоразпределителна мрежа ,  

а каналът му е заустен в градската канализационна мрежа.  

Не се предвижда строителство. Инвестиционното намерение се ще се реализира в територията на парцел 

отреден за Друг Вид Производствен , складов обект , нактилката в хлощадката е съставена в по 

голямата си част от асвалт а зоните в които няма положен такъв са покрити с валиран чакъл.. 

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, 

при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

Не се очаква емитиране на вещества и не съществува физическа възможност за контакт с води 

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

Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха способни да окажат влияние върху човешкото 



здраве или заобикалящата околна среда . 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 

Очакваните от дейността генерирани отпадъци ще са от дейността на дружеството и битовите нужди на 

обслужващият персонал в площадката както следва : 

 

19 12 02 - черни метали 

19 12 03 - цветни метали 

19 12 04 - пластмаса и каучук 

19 12 05 – стъкло 

19 12 09 - минерали (например пясък, камъни  

19 12 12 - други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите в 19 12 11 

 

9. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), 

сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), 

отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна  

изгребна яма и др.) 

 

Формираните отпадъчни води ще имат битов характер в резултат от нормалните нужди  

на обслужващият персонал в площадката и ще са в допустимите норми определени от дружествата 

обслужващи градската канализация .  

Водозахранването се осъществява от съществуващата градска водоразпределителна мрежа ,  

канала е заустен в градската канализационна мрежа . 

 

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

предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните 

вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към 

Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) 

Конкретният случай не попада в обхвата на чл. 99б от ЗООС . 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на 

глава шеста от ЗООС. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, 

когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към 

ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) 

поради следните основания (мотиви): 

…………………………………………………………………………………………………………... 



…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на 

възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин 

съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права 

за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб. 

4. Електронен носител - 1 бр. 

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено на ръка от звеното  

за административно обслужване към РИОСВ София. 

 

 

 

 

Дата: ………………….                                               Уведомител: ………………………… 

                                                                                                          Николай Бориславов Борисов 

                                                                                                                          (подпис) 

  

 


