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Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за
инвестиционно предложение:

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: «ЕКСПЛОАТАЦИОННО РАЗШИРЕНИЕ НА
РЕГИОНАЛНО ДЕПО КОСТИНБРОД ЗА ФАЗА 2 ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА МУ , ВКЛЮЧВАЩО
 1-ПЛОЩАДКОВА ИНФРАСТРУКТУРА – ОХРАНИТЕЛНА ОГРАДА ФАЗА 2, ПЛОЩАДКОВО

ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ ФАЗА 2, СИСТЕМА ЗА ОРОСЯВАНЕ НА КЛЕТКИТЕ
ЗА ОТПАДЪЦИ В ТЕХНОЛОГИЧНАТА ЗОНА

2- ДОПЪЛВАНЕ НА КОДОВЕ ОТПАДЪЦИ ЗА ПРИЕМАНЕ И ТРЕТИРАНЕ  ,

3 – РЕГИОНАЛЕН СЪБИРАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО- РЦСОН
КОСТИНБРОД,

4- САНИРАНЕ НА КЛЕТКА 6 И ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛЕТКА ЗА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ОТПАДЪЦИ С ОБЩ КАПАЦИТЕТ 49000ТОНА ЧРЕЗ ОБЕДИНЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ

КЛЕТКА 6 И КЛЕТКА 7

5 - “АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА КЛЕТКИТЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО
КОСТИНБРОД, СЛЕД ЗАПЪЛВАНЕ НА КЛЕТКА 1 И ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО

ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА Й”

НА ПЛОЩАДКАТА НА “РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ
ОТПАДЪЦИ,ГЕНЕРИРАНИ ОТ ОБЩИНИТЕ КОСТИНБРОД, , БОЖУРИЩЕ, ГОДЕЧ,

ДРАГОМАН, СВОГЕ ,СЛИВНИЦА” /РДНО КОСТИНБРОД/, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОГЬОВЦИ,
ОБЩИНА КОСТИНБРОД



I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. ИМЕ, ПОСТОЯНЕН АДРЕС, ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

„КОСТИНБРОД ЕКО“ АД, ЕИН 200609341, адрес за контакт: 1839 София, ул.“Челопешко
шосе“ № 36, фирмена сграда на Кордеел България, тел: 024896757, мобилен: 0885562635
Седалище: 2230 Костинброд, ул.“Охрид“ №1

2. ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС.
1839 София, ул.“Челопешко шосе“ № 36, фирмена сграда на Кордеел България

3. ТЕЛЕФОН, ФАКС И E-MAIL

тел: 024896757, мобилен: 0885562635, е-мейл: t.valcheva@epm-bg.com
.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ.

инж. Теодора Вълчева, мобилен: 0885562635, е-мейл: t.valcheva@epm-bg.com
II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

А) РАЗМЕР, ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ, ПАРАМЕТРИ, МАЩАБНОСТ, ОБЕМ, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ,
ОБХВАТ, ОФОРМЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ;

Инвестиционното предложение предвижда разширение на обхвата на технологичните
дейности на вече одобрената, построена и в експлоатация площадка на Регионално
депо Костниброд /РДНО Костинброд/, което се експлоатира от 2012 година, с издадено
комплексно разрешително за дейността си КР- 399-Н1/2016 година.

«Костинброд Еко» АД, като оператор по издаденото КР-300-Н1/2016 година на
площадката,  е възложител на инвестиционно предложение, съгласно т. 20 от
допълнителните разпоредби на ЗООС: "Възложител е обществен орган, физическо
или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или
административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на
инвестиционно предложение».

Площадката на РДНО Костинброд се намира в местността „Гоняреви падини”, в най -
северната част на Софийската котловина, на границата на южните склонове на Стара
планина. Отстои на 20,0 km от гр. София, на 12,0 km от гр. Костинброд на
републиканския път E-81 (Ломско шосе).

Цялата площадка с ЕКАТТЕ 4813 е включена в регулационния план на с. Богьовци с
влязъл в сила ПУП - ПЗ на площадката. Общата площ на площадката е 185.91 dka.
Географските координати на условния геометричен център на площадката са :
СШ = 42.87328
ИД = 23.1666
Разстоянието на най-близко разположената до населено място клетка 4 на депото до
махала Белидие хан към кметство Градец е 1000 m, до с. Богьовци е 2500 m, от
границите на площадката до махала Белидие хан, разстоянието е 500 метра.
Не се предвижда никаква промяна за необходимата пътна инфраструктура за достъп,
в резултат от предвиденото изменение на инвестиционното предложение.

Няма промяна в местоположението и границите на площадката на РДНО
Костинброд, в  резултат от планираното изменение и разширение, предмет на



настоящето инвестиционно предложение.

ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ДЕЙНОСТИ

ИП се състои от следните предвидени дейности:
Дейност 1: Доизграждане на следните подобекти от площадковата
инфраструктура:
Дейност 1.1: Изграждане на охранителна ограда фаза 2 – покрай изградената
клетка 2, зад старото общинско депо до приемната зона на РДНО Костинброд.
Дължина на оградата около 1200 метра.
Дейност 1.2: Изграждане на площадково осветление и ел захранване фаза 2 –
покрай изградената клетка 2 за нейното електрозахранване и осветление.
Дейност 1.3: Изграждане на система за оросяване на клетките за отпадъци с
технологична и противопожарна цел – продължение на водопровода от
приемната зона покрай клетки 4, 3 и 2, за осигуряване на вода за
противопожарни цели чрез монтиране на противопожарни хидранти.
2 Добавяне на следните кодове отпадъци за приемане и третиране:
2.1 Добавяне на  отпадъци с кодове 07 02 13-отпадъци от пластмаси  и 19.12.04 -
пластмаса и каучук, към списъка на разрешените кодове за приемане на
площадката и за депониране на площадката на РДНО Костинброд.
2.2 Добавяне на отпадъци с кодове:
19 05 01,19 05 02-некомпостирани фракции от битови, животински и растителни
отпадъци и сходни с тях,
19 05 03 Нестандартен компост,
19 05 99 – отпадъци, неспоменати другаде и
 19 12 09 – минерали
19-12-10 - запалими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от
отпадъци),получени от дейности на механично сортиране и компостиране на
отпадъци от община Костинброд и други инсталации за дейностите за приемане
на площадката на депото и за оползотворяване с код R10 - обработване на
земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието и околната среда,
чрез изграждане на газовите кладенци, покриващите слоеве, временните пътища
за достъп и рампите и системата за повърхностно покритие, както и при
рекултивацията на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за
общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в
землището на е. Ботьовци, местност “Гоняреви падини”.

3-Изграждане и експлоатация на Регионален събирателен център за отпадъци от
населението“ – РСЦОН регион Костинброд за приемане,складиране и третиране
на разделно събрани отпадъци от гражданите на регион Костинброд.
4 -Саниране на вече запълнената клетка 6 и изграждане на клетка за неопасни
производствени отпадъци чрез обединяване на съществуващите клетка 6 и
клетка 7- досегашна клетка за инертни отпадъци, празна“
5 “Актуализация на капацитетите на клетките на Регионално депо Костинброд,



след запълване на клетка 1 и извършване на дейностите по техническа
рекултивация по време на експлоатацията й”

ПАРАМЕТРИ НА ДЕЙНОСТИТЕ, В ОБХВАТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-
РАЗМЕРИ, ОБЕМИ И ПЛОЩИ

Параметрите на всяка една от горните дейности са представени по-подробно по-долу:
Дейност 1.1 – Изграждане на охранителна ограда фаза 2
С оглед предотвратяването на неконтролируем достъп на хора и животни в района на
площадката е предвидено изграждане на охранителна ограда около цялото депо.
На предищен етап е изградена ограда по северната, източната и част от южната страна на
депото и са монтирани входните врати.
Цел на проекта е да се изгради ограда с дължина L=1200.0 м, измерено по хоризонтала или
L=1255 метра, измерено по терена. За определяне на точната дължина Възложителят е
възложил и осигурил изпълнението на геодезическо трасиране на точките на оградата. Тя
започва на  южната граница на имота от края на РБ1, следва западната граница и завършва на
северозапад зад гаража в приемната зона.

Предвижда се оградата да се изпълни от поцинкована мрежа с височина 1.50м,
стабилизирана/привързана на стоманобетонови колове с размер на квадратно сечение
В/В/L=8/8/220мм. Коловете се монтират на единични фундаменти през осово разстояние 2.50
до 2,70м в зависимост от наклона на терена и на всяка чупка – хоризонтална и вертикална.
Коловете се фундират на дълбочина 0.50м и стърчат над терена 1.70м. Възложителят
разполага с налични 75 бройки стоманобетонови колове,които задължително следва да се
монтират,  като останалите необходими трябва да се доставят от избрания изпълнител.
Фундаментите са с диаметър 0.20м и дълбочина 0.60м, запълнени с бетон В15.Мрежата се
монтира на 0.10м над терена.Мрежата се завързва за коловете посредством поцинкована
(неръждаема) тел.
Дейност 1.2 – За площадково захранване и осветление фаза 2
Проектът третира разширение на вече изградената кабелна мрежа и охранно осветление в
технологичната зона на Регионално депо Костинброд за фаза 2 на неговата експлоатация,
след построяване на клетка 2.
Разширението обхваща:
 1 - възстановяване на част от  съществуващото охранно осветление на площадката в
технологичната зона.
2 -проектиране на ново охранно осветление по западната ограда на депото, покрай
новопостроената клетка 2, като продължение на вече изграденото външно осветление.
3- доставка и монтаж на четири нови ремонтни електротабла, обслужващи четири
експлоатационни зони на депото: от изток -  зоната на клетки 6&7, зоната на клетка 1 и от
запад зоната на клетка 2 и зоната на бъдещите клетки 3&4.
Общата инсталирана мощност на  осветлението от стълб №1 до стълб №75 е 2.5 кW.

            Външното осветление от стълб №1 до стълб №53 е изпълнено с метални стълбчета с
височина 5m монтирани през около 20m едно от друго и улични осветители с мощност 70W.
Захранването на това осветление от стълб №1 до стълб №53 е изпълнено с кабел САВТУ
5х95mm2 положен в изкоп. По време на ескплоатацията стълбове №11 до №20 са
демонтирани и съхранени на подходящо място на обекта.Също по време на експлоатацията
стълбове №36 до стълбове №42 са демонтирани. Предвижда се  демонтираните стълбове да
се монтират на същите места от където са били демонтирани. На тези стълбове, както и на
съществуващите ще се монтират нови лед прожектори с лед лампи с сензори за включване
при движение и тъмнина, с цел намаляване на консумацията на електроенергия за



осветление.
          От стълб № 53 съществуващото външното осветление ще бъде продължено до стълб
№75. Пред около 20 метра ще се монтират 22 броя метални стълбове за външно осветление.
Стълбовете са налични, само ще се монтират на показанита места.  На тези новомонтирани
стълбове ще се монтират също нови лед прожектори с лед лампи с сензори за включване при
движение и тъмнина. Захранването на осветлението  от стълб №54 до стълб №75 ще се
изпълни с кабел САВТУ 5х16mm2 въздушно положен от съществуващия стълб №53.
Захранването на лед прожекторите от клемните  кутии монтирани в стълбовете  до
прожекторите ще стане с кабел СВТ 3х1-5 mm2 изтеглени в сърцевината на стълбовете.при
монтирането на новите лед прожектори свързването към кабелите САВТУ 5х95mm2 и САВТУ
5х16mm2 фазите да се редуват за равномерно натоварване на фазите. Ще се монтират
ремонтни табла РТ1,РТ2,ТР3 и РТ4, в съседство с монтирани стълбове, които осигуряват
електрозахранване за ремонтни, противопожарни и експлоатационни дейности на
площадката.Ремонтните табла РТ представляват метални кутии с монтирани контакти
монофазен и трифазен, автомати С60N3P,C60N1P и дефектнотокови защити. Контактите ще
се монтират на страничната страна на таблото РТ от външната страна. Таблото РТ да бъде за
открит монтаж със  степен на защита IP54. Таблата ще се захранят от кабела САВТУ 5х95mm2
с кабели САВТ 5х6mm2.
Дейност 1.3- За система за оросяване на клетките за отпадъци
Предвижда се изграждане на допълнителен водоснабдителен клон към съществуващата
водоснабдителна система на площадката, който да осигури водопровод и 4 броя пожарни
хидранти, които да се монтират в технологичната зона. Целта да съществува източник за
аварийно оросяване с вода на клетките за отпадъци. Дължината на допълнителният
водопровод е около 800 м.
Трасето на допълнителния водопровод е от приемната зона към клетка 2, като минава през
западния контур на обединената клетка 6+7. Напорния водопровод за аварийно оросяване на
клетките има кран срещу разделителната дига на клетки 6 и 7, от който с гъвкав маркуч/шлаух,
водата се подава върху повърхността на отпадъците в клетките.

За Дейности 2.1 и 2.2 – Добавяне на кодове отпадъци за приемане на площадката и
третирането им чрез депониране и оползотворяване с код R10 –
Планираната промяна не е инвестиционна.  Тя не предвижда строителни дейности и
свързаните с тях изкопни, взривни и други монтажни работи.  Тя предвижда ползване на
съществуващата инфраструктура на площадката и не предвижда съществени промени в
начина за експлоатацията й. Промяната адаптира условията на издаденото комплексно
разрешително, с планираното изграждане на сепарираща и компостираща инсталация от
общините Костинброд, Своге и Божурище в непосредствено съседство.
За Дейност 3 - Изграждане и експлоатация на Регионален събирателен център за
отпадъци от населението“ – РСЦОН регион Костинброд
За Изграждането на РСЦОН Костинброд осигурява възможност за шест регионални общини –
Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Своге, Сливница, да изпълнят нормативните си
задължения за осигуряване на своите граждани площадка/и за  безвъзмездно предаване на
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в това число едрогабаритни и опасни отпадъци
от бита.Това задължение е включено в чл.19, ал.3, т.11 от Закона за управление на
отпадъците и е задължително за всички населени места с население, по-голямо от 10 000
жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места. Тези
площадки следваше да се осигурят в срок до 13 юли 2014 г. В случай, че не са осигурени в
този срок, отчисленията за обезвреждане на отпадъците на депа се увеличават с 15 на сто за
периода до осигуряването им.

Събирателният център ще се състои от две площадки – площадка 1 и 2  , разположени до
административната сграда в приемната зона на Регионално депо Костинброд и площадка 3
със шредер за строителни отпадъци, разположена в непосредствена близост в самото начало



на експлоатационен път 1 към технологичната зона.
Площадките 1 и 2 за приемане на отпадъците от гражданите са със следните технически
характеристики:
• Оформени са две площадки на нивото на терена на приемната зона, всяка от     които е
съобразена с видовете отпадъци, които ще събира:

-    Площадка 1 (северна) с размери – дължина L=18.0 м и ширина В=12.0м и  площ 216.0
м2, покрита със стоманена конструкция, състояща се от:
- сектор за строителни и градински отпадъци 48.0 м2 (4.0/12.0 м) с четири броя контейнери
по 4.0 м3;
- сектор за едрогабаритни отпадъци 96.0 м2 (8.0/12.0 м);
- обслужващ сектор 72.0 м2 (6.0/12.0 м) между горните два сектора – път за доставящите
отпадъци коли;
-     Площадка 2 (южна) с размери – дължина L=12.0 м и ширина В=10.0м и  площ 120.0 м2,
покрита със стоманена конструкция, състояща се от:
- сектор за опасни домакински отпадъци 24.0 м2 (западен) с L/В=8.0/3.0 м  с четири броя
контейнери, специализирани за опасни отпадъци от бита –за акумулатори, за флуоресцентни
лампи, за масла и за бои,лакове, батерии и др.
- сектор за метали, хартия, стъкло и пластмаса 24.0 м2 (8.0/3.0 м) с четири броя
контейнери;

- сектор (юг) за разполагане на машина за балиране 12.0 +12.0 м2  (4.0/2х3.0 м);
- сектор за обслужване 48.0 м2 (12.0/4.0 м) между първите два сектора – с двустранна
пътна връзка с приемната зона за влизащите и излизащите коли;
• Пътищата за подход към двете площадки с начало от вътрешната площадкова
инфраструктура на приемната зона – южно от   административната сграда, са:
- Подходът към площадка 1 е на нивото на приемната зона с дължина 2.00м и ширина 6.0
м;

- Двустранна пътна връзка на площадка 2 с дължина 10.50 + 10.00м и ширина 4.0 м.
• Покриване на отделните площадки със стоманени конструкции със светла
    височина 4.0 м и обща площ 336.0 м2, от които:

- Площадка 1 – 216.0 м2;
- Площадка 2 – 120.0 м2.
• Асфалтови настилки на пътищата за достъп от приемната зона и подовете     на двете
площадки;
• Отводнителна система от бетонови канавки с решетки със заустване в стоманобетонов
резервоар;

• Ст.бетонов резервоар с размери 4.40/3.70 м за събиране и временно  съхранение на
замърсените   води от двете площадки, ситуиран между тях в  близост (източно) до изгребната
яма за битови води.

Предвидено е събраните разделно от гражданите на регион Костинброд отпадъци да се
третират на площадката, чрез балировъчна машина за рециклируемите отпадъци.
На площадка 3, оформена със складова площ и място за шредер за строителните отпадъци,
ще се складират и шредират приетите строителни отпадъци в РЦСОН.
След това получените изходни продукти ще се транспортират и предават за по-нататъшно



транспортиране, рециклиране и третиране на фирми, които имат разрешителен документ,
издаден по реда на Закона за управление на отпадъците, за тези дейности.
За Дейност 4: Саниране на клетка 6 и изграждане на клетка за неопасни производствени
отпадъци чрез обединяване на клетка 6 и клетка 7  с общ капацитет 49000тона“
По проект на РДНО Костинброд от 2009  г.  са проектирани и изпълнени клетка 6  и клетка 7,
съгласно изискванията на Наредба 6/27.08.2013 [5], като съществуващи към момента са:
- Клетка 6 за приемане на строителни отпадъци, впоследствие трансформирана и запълнена с
битови отпадъци, на която предстои рекултивация. По дъното на клетката има долен
изолационен пакет и дренажна система за инфилтрат;
-  Клетка 7 за приемане на инертни отпадъци, която не е запълвана до момента. По дъното на
клетката има изолационен слой от глина и дренажна система за чисти води.

ИП предвижда трансформиране на съществуващите клетки на РДНО, Костинброд – клетка 6 и
клетка 7, в обща клетка за неопасни производствени отпадъци с необходимата техническа и
технологична инфраструктура за осигуряване на експлоатацията й. В новата обединена клетка
по задание на Възложителя се предвижда депониране на приеманите на площадката неопасни
производствени отпадъци, чието количество надвишава 100 тона годишно от генератор, и за
които е икономически обосновано да не се обезвреждат заедно с битовите отпадъци.
Дейностите за постигане на това ще включват:
• Саниране на клетка 6 чрез преместване на депонираните в нея отпадъци с обем 9489 м3
или 12500 тона в клетка 2 /в експлоатация/ на РДНО Костинброд.
• Проект на клетка 7 за инертни отпадъци за смяна на предназначението й - подготовка и
конструктивни решения в съответствие с изискванията на Наредба №6/27.08.2013 г.[5] и
технологично обединяване с клетка 6 за приемане на неопасни промишлени отпадъци –
временно премахване на площния дренаж, изграждане на глинен екран с дебелина 0,5 м от
местна глина,  полагане на изолационна мембрана и предпазен геотекстил и свързването им с
изолационната мембрана на клетка 6, монтаж на нова събирателна шахта от полиетилен
висока плътност и нови тръбни връзки с дренажите от плътни тръби, монтаж на наличните
дренажни тръби и отново полагане на съществуващия площен дренаж.
• Ревизия на съществуващите системи за събиране на инфилтратни води от клетките и
предпазване от външни повърхностни води и отвеждането им в съществуващите на депото
аналогични системи – направена е проверка на проводимостта на новопроектираните системи
и се предвижда съвместяване със съществуващите на депото аналогични системи – за
инфилтрат и външни повърхностни води и свързване на съвместната дренажна система на
новата клетка със съществуващата система за събиране на инфилтратни води;
• Оптимизиране на технологична инфраструктура на клетките 6 и 7 по отношение
съществуващата техническа инфраструктура на депото- добавяне на допълнителни бетонови
отводнителни канавки околовръст на клетки 6+7, където не съществуват.
Техническите параметри на рекултивацията на клетка 6 чрез саниране и обединяването на
съществуващите клетки 6 и 7 в една нова клетка за неопасни производствени отпадъци са
следните:
Таблица 1 – параметри на предходни клетки 6 и 7 и новата клетка за неопасни производствени
отпадъци

№ Наименование мярка
Клетка Клетка Общо

кл.6+7

6 7

А. По проект 2009 г. дка



1. Застроена площ “ 3.52 3.58

2. Полезна площ – хориз./с откос „ 2.738 3.172

3. Полезен обем - запълнен м3 9489 0.0

4 Полезен обем - запълнен тонове 12500 0.0

Б. По нов проект – 2019 г. мярка Нова клетка за неопасни
производствени отпадъци

1. Застроена площ м2 7100

2. Общ обем м³ 36 545

Полезен обем – запълнен в куб. метри преди
дейности по временна рекултивация     м3 25890

3. Полезен обем- запълнен в куб метра след
временна рекултивация м3 33 000

4. Полезен обем- запълнен в тонове тонове 49 000

За Дейност 5:“Актуализация на капацитетите на клетките на Регионално депо
Костинброд, след запълване на клетка 1 и извършване на дейностите по техническа
рекултивация по време на експлоатацията й”
Изменението се състои в  промяна в посока на увеличение на общия  капацитетит на клетки
1,2,3,и 4 на Регионално депо Костинброд с около 15%, съгласно Таблица 1 по-долу. Не се
предвиждат строителни дейности, за да се реализира това изменение. Предвижда се
актуализация на капацитетите на клетките, в резултат на изпълнението на Актуализирания
план за експлоатация на депото, внесен в РИОСВ-СОфия и натрупани геодезически данни за
тялото на депото за периода на реална експлоатация от 2012 до 2018 година. Причините за
увеличението са:
1.1 Реализация на по-висока степен на слягане на отпадъка за периода от началото на
експлоатацията досега – 6 години, по причина по-високо съдържание на биоразградими
фракции в битовия отпадък, генериран в шестте регионални общини, обслужвани на депото.
Регистриран е коефициент на компактиране 1,487 т/м3.
- 1.2 Реализация на допълнителни обеми в клетка 1 и клетка 2, в резултат на полагането
на опорни съоръжения /габиони/ за повишаване на устойчивостта на клетките, съгласно
изискванията на проекта за техническата рекултивация и в резултат на които се променят
проектните капацитети в кубични метри на клетките.
- 1.3 Реализация на допълнителни обеми, депонирани върху междинните диги на клетките,
след покриването им с долен изолационен слой, при строителството на съседната нова клетка.
Таблица 2 – изменение на капацитетите на клетките на Регионално депо Костинброд, предмет на ИП

 Регионално депо Костинброд-капацитети
Преди
промяната След промяната

Разлик
а

Клетки за неопасни отпадъци тонове
куб
метри тонове

куб
метри в тона

Клетка 1 146431 96344 167963 112904 21532



Клетка 2 183800 172200 300208 201798  116408

Клетка 3 320000 434160 756902 508785  436902

Клетка 4 320000 329360 574196 385972  254196

Клетка 6 - няма промяна на капацитета ,тя е
запълнена

ОБЩО: 829038

Не се планира промяна на капацитета на клетките в тона/24 часа или на разрешения прием на
отпадъци за депониране на площадката за денонощие, който в КР-399-Н1-2016 е 250 тона/24
ч.

РЕЗЮМЕ НА ХАРАКТЕРА И ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТИТЕ, В ОБХВАТА НА
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Представено е резюме на планираните в ИП дейности и техния характер:
Таблица 3 – дейности на ИП и техния характер

Дейност : Съдържание на дейността Характер на
дейността

1 Доизграждане на следните подобекти от площадковата
инфраструктура:

Проектиране и
строителство

1.1 Изграждане на охранителна ограда фаза 2 – покрай
изградената клетка 2, зад старото общинско депо до приемната
зона на РДНО Костинброд. Дължина на оградата около 1200
метра.

Проектиране и
строителство

1.2 Изграждане на площадково осветление и ел захранване фаза
2 –покрай изградената клетка 2 за нейното електрозахранване
и осветление.

Проектиране и
строителство

1.3  Изграждане на система за оросяване на клетките за отпадъци
с технологична и противопожарна цел – продължение на
водопровода от приемната зона покрай клетки 4, 3 и 2, за
осигуряване на вода за противопожарни цели чрез монтиране
на противопожарни хидранти.

Проектиране и
строителство

2 Добавяне на следните кодове отпадъци за приемане и
третиране:

2.1 Добавяне на  отпадъци с кодове 07 02 13-отпадъци от
пластмаси  и 19.12.04 -  пластмаса и каучук, към списъка на
разрешените кодове за приемане на площадката и за
депониране на площадката на РДНО Костинброд.

Организационна
промяна

2.2 Добавяне на отпадъци с кодове: Организационна



промяна

19 05 01,19 05 02-некомпостирани фракции от битови,
животински и растителни отпадъци и сходни с тях,

19 05 03 Нестандартен компост,

19 05 99 – отпадъци, неспоменати другаде и

 19 12 09 – минерали

19-12-10 - запалими отпадъци (RDF - модифицирани горива,
получени от отпадъци),получени от дейности на механично
сортиране и компостиране на отпадъци от община Костинброд
и други инсталации за дейностите за приемане на площадката
на депото

за оползотворяване с код R10 - обработване на земната
повърхност, водещо до подобрения за земеделието и
околната среда, чрез изграждане на газовите кладенци,
покриващите слоеве, временните пътища за достъп и
рампите и системата за повърхностно покритие, както и
при рекултивацията на Регионално депо за неопасни и
инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге,
Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на е.
Ботьовци, местност “Гоняреви падини”.

3 Изграждане и експлоатация на Регионален събирателен
център за отпадъци от населението“ – РСЦОН регион
Костинброд за приемане,складиране и третиране на разделно
събрани отпадъци от гражданите на регион Костинброд.

Проектиране и
строителство

4 Саниране на вече запълнената клетка 6 и изграждане на
клетка за неопасни производствени отпадъци чрез
обединяване на съществуващите клетка 6 и клетка 7-
досегашна клетка за инертни отпадъци, празна“

Проектиране и
строителство

5 “Актуализация на капацитетите на клетките на Регионално
депо Костинброд, след запълване на клетка 1 и извършване на
дейностите по техническа рекултивация по време на
експлоатацията й”

Организационна
промяна,
издаване на нов
разрешителен
документ по ЗУО

Б) ВЗАИМОВРЪЗКА И КУМУЛИРАНЕ С ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ ОДОБРЕНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ;

Инвестиционното предложение се реализира на площадката на Регионално депо Костинброд,
вече лицензирана и в експлоатация, и няма взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи
и/или одобрени инвестиционни предложения.
Направената справка в публичния регистър на решенията по ОВОС сочи, че на територията на
село Богьовци, община Костинброд е одобрено в непосредствено съседство следното
инвестиционно предложение:



№ на
досие

Входящ
номер Наименование на плана/програмата Възложител

Приложима
процедура Статус

СО-
ОВОС-

133-
2016

08-00-
2589

Компостираща и сепарираща
инсталация за събрани зелени
и/или биоразградими отпадъци

Община
Костинброд

Подлежи на
процедура

по
преценяване

Приключила
с решение
№ СО-108-
ПР/2016 г.

В) ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ПОЧВИТЕ, ВОДИТЕ И НА БИОЛОГИЧНОТО

РАЗНООБРАЗИЕ;

Реализацията на Дейности 1, 3 ,4 и 5  ще бъде свързана с извършване на изкопни, насипни,
ВиК, конструктивни  и транспортни работи, описани по-горе. Предвижда се използването на
строителна механизация и електричество по време на строителните работи и доставка на
необходимото оборудване за инсталацията. Не се предвижда използването на природни
ресурси, освен обратни насипи на вече изкопаните земни маси. Необходимите строителни
материали за монтаж на съоръженията ще бъдат закупени от търговската мрежа. Предвижда
се ползването на изолационна мембрана и геотекстил, бетон ,армировки, дренажни тръби,
пясък, чакъл и баластра.
На етап експлоатация не е необходима технологична вода, а само за  питейно битови нужди за
персонала и за измиване на площадките. Ще се ползва съществуващата и изградена система
за външно водоснабдяване на Регионално депо Костинброд, както и съществуващата
изградена и в експлоатация система за външно електрозахранване.
 Инвестиционното предложение не включва експлоатация на земни недра, но включва
подобряването на терена чрез вертикална планировка и оползотворяване на инертни и
строителни отпадъци в рамките на вече одобрената площадка на Регионално депо
Костинброд.

Г) ГЕНЕРИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - ВИДОВЕ, КОЛИЧЕСТВА И НАЧИН НА ТРЕТИРАНЕ, И
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ;

Разрешените дейности с отпадъци, разрешените кодове за приемане, както и отпадъците,
които площадката генерира са описани в издаденото й комплексно разрешително КР-399-
Н1/2016 година.
В резултат от реализацията на планираното инвестиционно намерение, не се предвижда
значителна или съществена промяна във вида на отпадъците, които ще се приемат на
площадката за третиране, само предвид разширението, е увеличено тяхното количество.
Промяната във вида на дейностите, приетите и генерираните отпадъци е илюстрирана в
таблицата по-долу, за всяка една планирана дейност и обект, предмет на настоящето
инвестиционно предложение /ИП/.

За гореописаното разширение на дейността, не се предвижда промяна във вида на
генерираните отпадъци, защото няма да се променят ползваната механизация и съоръжения
на площадката, както и няма да се увеличава съществено персонала й.
Може да се очаква увеличение на генерираното количество на отпадъците от предвиденото в
ИП разширение на дейността.  Предвид, че тази дейност генерира незначителни количества
отпадъци, типични за всяко едно производствено предприятие  – главно отпадъци от
поддръжката на механизацията и съоръженията на площадката, то се очаква това
количествено увеличение да е незначително.



Таблица 4: Предвидени промени на дейностите с отпадъци, кодовете и количествата на приетите
отпадъци, след реализацията на ИП на територията на площадката на РДНО Костинброд

Преди реализацията на
ИП

След реализацията на
ИП

Инсталация
Позиция на дейността по

Приложение № 4 на
ЗООС и ЗУО

Капацитет Капаците
т Капацитет Капаците

т
[t/24h] [t] [t/24h] [t]

Регионално
депо за
неопасни и
инертни
отпадъци за
общините
Костинброд,
Своге,
Сливница,
Божурище,
Годеч и
Драгоман в
землището на
с. Богьовци,
местност
“Гоняреви
падини”,
включващо:

5.4 Депониране D5 -
добавят се кодове 07 02

13-отпадъци от пластмаси
и 19.12.04 -  пластмаса и

каучук

- - - -

Клетка 1 143.3 146 431 143.3 167963
Клетка 2 250 183 800 250 300208
Клетка 3 250 320 000 250 756902
Клетка 4 250 320 000 250 574196
Клетка 6 9 12 150 0 0

Клетка 7 за
инертни
отпадъци 12 11098 0 0

Клетка за
неопасни
производствени
отпадъци на
мястото на
клетка 6 и 7

 0 0  250 49000

Инсталация за
сепариране на
битови
отпадъци

R 12 - Размяна на
отпадъци за подлагане на
някоя от дейностите с
кодове R 1 - R 11 –
сепариране и код R12 -
Размяна на отпадъци за
подлагане на някоя от
дейностите с кодове R 1 —
R 11 (предварително
третиране – балиране) в
Балираща преса 160 40000 160 40000



Инсталация за
компостиране
на отпадъци

дейност по
оползотворяване,
обозначена с код R 3
(Рециклиране/възстановяв
ане на органични
вещества, които не са
използвани като
разтворители, включително
чрез компостиране и други
процеси на биологична
трансформация) и дейност
R12 - Размяна на отпадъци
за подлагане на някоя от
дейностите с кодове R 1 —
R 11 (предварително
третиране –
раздробяване), в Шредера
на всяка една фракция
биоразградим отпадък 11 2400 11 2400

Регионален
център за
събиране на
отпадъци от
населението на
регион
Костинброд -
РЦСОН
Костинброд

Дейност по
оползотворяване,
обозначена с код R13 -
съхраняване на
отпадъците, до
предаването им за
оползотворяване на
отпадъци с кодове: група
1602 - излезло от употреба
електронно и електрическо
оборудване, група 20 01 -
разделно събирани
фракции (с изключение на
15 01), група 20 02
отпадъци от паркове и
градини (включително
отпадъци от гробищни
паркове) и група 20 03 -
други битови отпадъци 0 0  60 3000

Регионален
център за
събиране на
отпадъци от
населението на
регион
Костинброд -
РЦСОН
Костинброд

Дейност по
оползотворяване с код R05
Рециклиране или
възстановяване на други
неорганични материали,
включително и R12
Размяна на отпадъците за
оползотворяване по който
и да е от методите R1 -
R11R13 Съхраняване на
отпадъци до извършване
на която и да е от
операциите R1 - R12, освен
временното съхраняване
до събирането им на
мястото на образуване, на
строителни отпадъци с
кодове от група 17 0 0 90 6000



Дейност по
оползотворяван
е, обозначена с
код R 10 –
Обработване на
земната
повърхност,
водещо до
подобрения за
земеделието
или околната
среда, чрез
изграждането
на газовите
кладенци,
покриващите
слоеве,
временните
пътища за
достъп и
рампите, и
системата за
повърхностно
покритие, както
и при
рекултивацията 250 3700 250 6000

Д) ЗАМЪРСЯВАНЕ И ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ; ДИСКОМФОРТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;
Не се очакват промени във вида на генерираните емисии, както и в изградените и
практикуваните вече системи за тяхното управление, съгласно издаденото комплексно
разрешително на площадката на депото.
Атмосферни емисии, които ще се формират само по време на строителството са прахови
емисии при изкопните и транспортните работи. Прогнозната оценка за очакваното емисионно
натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане ще
бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната
площадка. На площадката е осъществено планиране на площадките за земни маси, с цел
ограничаване на замърсяването на околните терени по време на изкопните работи. На
площадката се извършва оросяване на експлоатационните пътища, с цел намаляване на
неорганизираните прахови емисии.
Като се има предвид, че не се увеличава денонощния капацитет на клетките за депониране, а
само се увеличава общия им капацитет или се удължава техния живот, то по време на
експлоатация, не се предвижда организирано отделяне на допълнителни емисии на
замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух,  в района в
резултат от извършването на предвиденото разширение на дейността. Атмосферни прахови
емисии, които ще се формират по време на експлоатация ще са прахови емисии при
обезвреждането на отпадъка в съответната клетка в експлоатация, за които има предвидена
практика за минимизиране чрез оросяване на площадката.  Емисиите на биогаз ще
продължават да се контролират и третират, съгласно сегашната практика на експлоатация на
депото, чрез изграждане на газови кладенци, отвеждане на биогаза и последващото им
оползотворяване или изгаряне на факел.
Не се очаква генериране на отпадни води, за които да не съществуват системи за събирането,



отвеждането и пречистването им на площадката. Към настоящия момент не се предвижда
заустване на отпадъчни производствени /вкл. Инфилтратни/ води от площадката, като се
гарантира пълен оборотен цикъл за отпадъчните води от клетките, с аварийно отвеждане за
пречистване в ПСОВ Кубратово, в случаите на прекомерни валежи.
От реализирането на инвестиционното намерение /организационна промяна, строителство и
експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори-шум, вибрации, светлинни, топлинни,
електромагнитни и йонизиращи лъчения. По време на строителството и експлоатацията ще се
генерира шум от технологичната механизация и монтираното технологично оборудване в
сградите. Оборудването е с очаквани шумови параметри под ПДН за работна среда. Предвид,
че площадката е на достатъчно отстояние от най-близките населени места, не се очаква
шумов дискомфорт за жителите им.от работата на технологичното оборудване.
Почвената покрива на площадката е преобладаващо липсваща, предвид дългогодишното й
вече 7 години предназначение за регионално депо. Растителността, доколкото се установява,
е вторична – на места теренът е самозатревен от тревен вид, издържлив на паша, утъпкване и
особено на ерозия. Не се забелязват видове птици, предмет на опазване на зоната, предвид
че теренът не е подходящ за местообитанията им. Не се очаква значително въздействие върху
биоразнообразието, предвид че теренът на площадката е антропогенно повлиян и в него няма
ключови елементи, които да са важни за местообитанията на видовете, предмет на опазване в
зоната, върху които да се безпокойство от реализацията и експлоатацията на площадката за
третиране на неопасни отпадъци.
Предвид, че се въвеждат дейности за прием на разделно събран отпадък и рециклиране и
оползотворяване на строителните отпадъци , то реализацията на инвестиционното намерение
ще повлияе положително и благоприятно върху изпълнение на йерархията за управление на
отпадъците на регион Костинброд.

Е) РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ БЕДСТВИЯ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ;

Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие (възникнало или неизбежно), което
може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека.

Предприятието не е предприятие с висок или нисък рисков потенциал - обект на чл. 99б от
Закона за опазване на околната среда.
Технологията за третиране на неопасни отпадъци, включително и крайното им обезвреждане
не предвижда използването на опасни вещества - експлозиви, запалими газове и аерозоли,
самоактивиращи се вещества и смеси и органични пероксиди, както и вещества и смеси с
остра токсичност и писмено изброените опасни вещества в част 2 от Приложение 3 към ЗООС.

Основно авариите, които може да възникнат при работа на депото ще са свързани с грубо
неспазване на правилата за техническа безопасност при работата.
Основните аварийни ситуации, които биха могли да възникнат са следните:
- пожар на обекта с разпространението на токсичен облак по посока на вятъра;

- Изтичане на гориво и замърсяване на почвата
- Разливане на инфилтратни отпадни води и замърсяване на почвата и повърхностните
води.
Всички тези рискове са свързани с качеството на организацията на експлоатацията на обекта.
Предвид, че площадката работи съгласно условията на издадено комплексно разрешително,
то Възложителят ще актуализира вече изготвения и прилаган авариен план, с който ще се
определят  основните превантивни мероприятия и създаване на организация за намаляване
на опасността от възникване на аварии и ще се  организация и ръководство на спасителни
работи и други неотложни дейности при възникване на авария.



Предвид, че на площадката работи пътна и строителна механизация, която се захранва с
дизелово гориво, то е единственото опасно вещество, представляваща запалима течност,
което ще се ползва и съхранява на площадката. Запазва се организацията  дизеловото гориво
да се доставя на партиди по 1500 литра на доставка, като директно се зарежда наличната
механизация на площадката и се съхраняват общо около 900 литра на площадката в
резервоар и мобилна помпена станция за дизелово гориво 900 л., работеща на 230В.
Въпреки увеличението на общия обем на клетките за депониране, предвид, че клетките ще се
експлоатират последователно, една по една,  няма нужда от по-голяма складова площ за
съхранението на ползваното гориво.

Ж) РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ПОРАДИ НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ВЪРХУ ФАКТОРИТЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА ПО СМИСЪЛА НА § 1, Т. 12 ОТ

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
Понастоящем площадката се обслужва от 14 служители. С реализацията на инвестиционното
предложение, техния брой не се очаква да се увеличи повече. За тези служители следва да се
оцени риска за здравето им, както и на здравето на съседните населени места, от
неблагоприятното въздействие на факторите на жизнената среда. "Факторите на жизнената
среда" са:
а) води, предназначени за питейно-битови нужди;
б) води, предназначени за къпане;

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или
за хигиенни нужди;
г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;
д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и
урбанизираните територии;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;
з) курортни ресурси;
и) въздух.

Предвидени са мерки за осигуряване на води за питейно-битови нужди и къпане на персонала.
 Не се очакват шум и вибрации, йонизиращи лъчения, не-йонизиращи лъчения и химични и
биологични агенти от дейността.
Изготвени са оценки за риска на работните места и мерки за осигуряване на трудова
безопасност. Сключен е договор за периодични медицински прегледи и практическа система
за трудова безопасност. Спазват се и ще се спазват всички изисквания за оценка на риска и
осигуряване на трудовата безопасност.

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБХОДИМА ПЛОЩ ЗА
ВРЕМЕННИ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Районът, където ще се реализира инвестиционното намерение е обекта в експлоатация
„Регионално депо за твърди битови отпадъци на общините Костинброд, Своге, Сливница,
Божурище, Годеч и Драгоман”, разположен в  западната част на Република България.
Избраната площадка се намира в най – северната част на Софийската котловина, на
границата на южните склонове на Стара планина. Разположена е югоизточно от
съществуващото сметище на гр. Костинброд  и западно от пътя София – Петрохан, в
землището на с. Богьовци, местност „Гоняреви падини”.
Географските координати на условния геометричен център на площадката са:



СШ = 42.87328
ИД = 23.1666

Видно от фиг.№1 разстоянието на най-близко разположената до населено място клетка 4 на
депото до махала Белидие хан към кметство Градец е 1000 m, до с. Богьовци е 2500 m.
Средната надморска височина е 670 m, а денивелацията е около 75 m. Категорията на земята
е Х (десета) – пасища, мери.
Цялата площадка с ЕКАТТЕ 4813 е включена в регулационния план на с. Богьовци с влязъл в
сила ПУП - ПЗ на площадката. Общата площ на площадката е 185.91 dka.
Няма да бъдат необходими допълнителни територии за реализирането на
инвестиционното предложение- всички предвидени в него дейности се разполагат в
границите на одобрения ПУП-ПЗ на Регионално депо Костинброд.

Фиг. №1 - Местоположение на площадката и отстояния до населените места

4. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ (ПО ПРОСПЕКТНИ ДАННИ), КАПАЦИТЕТ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, В КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА СА НАЛИЧНИ

ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЗООС.
Технологията на третиране на неопасни производствени отпадъци, включително и

крайното им обезвреждане не предвижда използването на опасни вещества – експлозиви,
запалими газове и аерозоли, самоактивиращи се вещества и смеси и органични пероксиди,
както и вещества и смеси с остра токсичност и писмено изброените опасни вещества в част 2
от Приложение 3 на ЗООС.

Инвестиционното предложение, за което се кандидатства не подлежи на оценка на риска от
голяма авария по реда на чл.103 от ЗООС. За площадката като тази – „депа за отпадъци,



включително за подземно съхранение на отпадъци, с изключение на: а) химическа и термична
преработка и свързаното с тези операции съхранение, които включват опасни вещества; б)
действащи съоръжения за обезвреждане на миннодобивни отпадъци, включително
хвостохранилища или шламохранилища, съдържащи опасни вещества“, не се изисква
подаване на уведомление за извършена класификация на опасни вещества, с цел
предотватяване на големи аварии.

Единственото опасно вещество- със запалващ характер, е съхраняваното дизелово гориво
на площадката. По причина, че е организирал доставки от по 1500 литра, част от които се
зареждат директно в машините, операторът съхранява останалото дизелово гориво в
резервоар с вместимост 900 л, вместо 6 м3. Резервоарът е изработен от UV-стабилизиран
полиетилен със средна плътност,  с устойчив цвят,  не се пука и не се налепва със
съхраняваната течност. Резервоарът се доставя в завършен вид, готов за употреба.
Конструкцията на тези резервоари е опростена, затова употребата им е много лесна. Всички
аксесоари включително изходният отвор са разположени в горната част на резервоара и са
оборудвани със заключващ се капак.
Изпитан е съгласно изискванията на Европейското споразумение ( European Agreement –ADR ),
което се отнася за Международен пътищен транспорт на опасни стоки, ТМ 430 сертификат
413/0/575 и ТМ 900 сертификат 448/0/1237 съгласно данните от доставчика му.
Стандартното му  оборудване включва:

- 4 м. маркуч, пистолет с автоматичен стоп.
- Смукателен маркуч с филтър.
- 2 " входно гърло с външна резба.

- Дигитален разходомер (допустимо отклонение при мерене +- 0,5 %).
- Поплавък за отчитане нивото на горивото.
- Заключващ се капак, който предпазва изходния отвор срещу неблагоприятни влияния на
атмосферните условия и достъп на неоторизирани лица.

Фиг.2 – резервоар с помпа за складиране на дизелово гориво
Други възможни  източници на опасни вещества при изграждането и експлоатацията на обекта
са следните:
Таблица 5 – възможни източници на опасни вещества

Вид рисково вещество Източник Мерки

Смазочни моторни масла.

Отпадъчни моторни масла.

Сметоизвозни коли, компактор,
булдозер, самосвали. Гараж .

Поддържане на
двигателите в изправност

Утайки съдържащи
нефтопродукти

Калозадържатели към
площадките за измиване на

Периодично почистване



контейнерите.

Ауспусни газове и суспендиран
прах

Сметоизвозни коли Оросяване на пътищата

Прах от битовите отпадъци Вътрешни пътища. Площадки
за складиране.

Оросяване на
вътрешните пътища,
измиване на площадката.

Дезинсектанти. Родентициди Употреба на биоциди срещу
вредни насекоми и гризачи

Ползване на
лицензирани дружества,
без съхраняване.

Токсични парогазоаерозолни
смеси от запалване на отпадъци

Изпълнение на нормативно
изискваните мерки за
противопожарна защита

Изпълнение на
нормативно изискваните
мерки за противопожарна
защита

Възможна е генерация в много малки количества, присъщи за всички производствени
площадки, и управляваеми съгласно изброените в таблицата мерки.

5. СХЕМА НА НОВА ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА.

Не се предвижда никаква промяна за необходимата пътна инфраструктура за достъп, в
резултат от предвиденото изменение на инвестиционното предложение. Има изградена
външна пътна връзка към площадката на РДНО Костинброд, както и два вътрешни
експлоатационни пътя, които ще се използват за достъп до новоизградените
съоръжения и за изпълнение на организационните дейности.

6. ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И
ФАЗИТЕ НА ЗАКРИВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ИЗПОЛЗВАНЕ.

Таблица 6 – програма за дейностите на ИП

Дейност
:

Съдържание на
дейността

Характер на
дейността

Времеви
период за

строителств
о

Времеви
период за

експлоатаци
я

Последващи
дейности след
приключване

на
експлоатацият

а

1

Доизграждане на
следните подобекти
от площадковата
инфраструктура: строителство

1.1

Изграждане на
охранителна ограда
фаза 2 – покрай
изградената клетка 2,
зад старото
общинско депо до
приемната зона на
РДНО Костинброд.
Дължина на оградата
около 1200 метра. строителство 2020 година

за целия
живот на
депото

използване след
закриването

1.2

Изграждане на
площадково
осветление и ел
захранване фаза 2 –
покрай изградената
клетка 2 за нейното строителство 2020 година

за целия
живот на
депото

използване след
закриването



електрозахранване и
осветление.

1.3

Изграждане на
система за
оросяване на
клетките за отпадъци
с технологична и
противопожарна цел
– продължение на
водопровода от
приемната зона
покрай клетки 4, 3 и
2, за осигуряване на
вода за
противопожарни
цели чрез монтиране
на противопожарни
хидранти. строителство 2020 година

за целия
живот на
депото

използване след
закриването

2

Добавяне на
следните кодове
отпадъци за
приемане и
третиране:

2.1

Добавяне на
отпадъци с кодове 07
02 13-отпадъци от
пластмаси  и 19.12.04
-  пластмаса и каучук,
към списъка на
разрешените кодове
за приемане на
площадката и за
депониране на
площадката на РДНО
Костинброд.

организационн
а 2020 година

за целия
живот на
депото

не се ползва
след закриване

2.2
Добавяне на
отпадъци с кодове:

организационн
а 2020 година

за целия
живот на
депото

не се ползва
след закриване

19 05 01,19 05 02-
некомпостирани
фракции от битови,
животински и
растителни отпадъци
и сходни с тях,
19 05 03
Нестандартен
компост,
19 05 99 – отпадъци,
неспоменати другаде
и
 19 12 09 – минерали



19-12-10 - запалими
отпадъци (RDF -
модифицирани
горива, получени от
отпадъци),получени
от дейности на
механично сортиране
и компостиране на
отпадъци от община
Костинброд и други
инсталации за
дейностите за
приемане на
площадката на
депото и за
оползотворяване с
код R10 -
обработване на
земната повърхност,
водещо до
подобрения за
земеделието и
околната среда, чрез
изграждане на
газовите кладенци,
покриващите слоеве,
временните пътища
за достъп и рампите
и системата за
повърхностно
покритие, както и при
рекултивацията на
Регионално депо за
неопасни и инертни
отпадъци за
общините
Костинброд, Своге,
Сливница,
Божурище, Годеч и
Драгоман в
землището на е.
Ботьовци, местност
“Гоняреви падини”.

3

Изграждане и
експлоатация на
Регионален
събирателен център
за отпадъци от
населението“ –
РСЦОН регион
Костинброд за
приемане,складиран
е и третиране на
разделно събрани
отпадъци от
гражданите на регион
Костинброд. строителство 2020-2021

за целия
живот на
депото

използване след
закриването



4

Саниране на вече
запълнената клетка 6
и изграждане на
клетка за неопасни
производствени
отпадъци чрез
обединяване на
съществуващите
клетка 6 и клетка 7-
досегашна клетка за
инертни отпадъци,
празна“ строителство 2020-2021 за 5 години

рекултивация
съгласно проект

и последващ
мониторинг

5

“Актуализация на
капацитетите на
клетките на
Регионално депо
Костинброд, след
запълване на клетка
1 и извършване на
дейностите по
техническа
рекултивация по
време на
експлоатацията й”

организационн
а

2020-
закриване на
депото

за целия
живот на
депото

рекултивация
клетка след
клетка, съгласно
проект и
последващ
мониторинг

6. ПРЕДЛАГАНИ МЕТОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО.
Както е видно, за реализацията на Дейности 1 , 3 ,4 и 5 ще се извършват строително-монтажни
работи, а за реализацията на дейност 2 – само организационни дейности.
Методите за изпълнение на строителните дейности са следните:
6.1  Подготовка на строителната площадка, състоящо се от почистване и подготовка на
повърхността на строителната площадка – в района на РЦСОН Костинброд и на клетки 6 и 7.
Ще се извършат и  локални инфраструктурни работи – подход за достъп до мястото на
строителните работи. Почистване на подходите от растителност, в случаите когато е налице
такива.

6.2 Изкопаване и транспортиране на депонираните в клетка 6 битови отпадъци за депониране
в клетка 2 – в експлоатация при изпълнение на дейностите за рекултивация чрез саниране на
клетка 6. Битовите отпадъци от клетка 6 се отстраняват, като се извозват в действащата
клетка на РДНО, Костинброд. Също се отстранява площния дренаж, който е замърсен и се
извозва на временно депо за складиране в клетка 2. За клетка 7 се отстраняват площния
дренаж и дренажните тръби за повторна употреба, като се складират в същото депо на
територията на клетка 2.
Необходима механизация: булдозер – 1 бр., багер -1 бр. и 2-3 бр. самосвали.
6.3 Земни работи – ще се изпълняват при всички планирани дейности със строителен
характер.
Земните работи включват:
•  Изкоп на отпадъци; траншейни изкопи за водопровода
•  Отстраняване на площен дренаж от чакъл;
•  Запълване на изкопи (анкерни канавки, траншеи) с местна почва;
• Депониране на отпадъци;
• Изкопи на местна почва в площадката на депото за геоложка бариера;
• Изграждане на геоложка бариера съгласно проекта от глинести почви от обекта или от



външен източник;
6.4 Насипни работи със скален и глинест материал - ще се изпълняват при всички планирани
дейности със строителен характер.
Видовете работи включват:
•  маркиране на мястото за насип;
• уплътняване на основата за насип;
• доставка на земните маси за насип в съответствие с чертежите;
• полагане на земните маси в последователни слоеве и уплътняване;
• доставка и транспорт до строителната площадка на вода за овлажняване;
• изпълнение на стъпала при стръмни терени;
• лабораторни тестове за качеството на насипа.

6.5 Изолационни работи – при изпълнение на дейностите рекултивация чрез саниране на
клетка 6 и изграждане на нова клетка за неопасни производствени отпадъци чрез
обединяване на клетки 6 и 7. Те ще се състоят от  полагане на геосинтетични
материали - Геосинтетични материали -  Геомембрана - 2,0 мм HDPE, UV и геотекстил
800 гр/м2 за нейна защита .

6.6 Връщане на отстранения дренажен слой от временно депо в клетка 2 в новата клетка 6+7 и
добавяне при необходимост на нов дренажен слой.
6.7 Полагане на дренажни тръби в новата клетка за неопасни производствени отпадъци и
свързването им със съществуващите шахти и система за събиране на инфилтрата на
площадата- Тръбите са HDPE, агресивоустойчиви.
6.8 Електричарски работи- монтаж електростълбове, монтаж Лед лампи, доставка и монтаж на
електрически ремонтни табла при дейност 1.2.
6.9  Водопроводни работи  - траншеен изкоп, полагане на водопровод, монтаж на
противопожарни хидранти – при дейност 1.3
6.10 - Асфалтови настилки на пътищата за достъп от приемната зона и подовете на двете
площадки на РЦСОН Костинброд – при дейност 3 – изграждане на РЦСОН Костинброд.
6.11 Полагане на отводнителна система от бетонови канавки за повърхностни води, част от тях
с решетки със заустване в стоманобетонов резервоар - при дейност 3 – изграждане на РЦСОН
Костинброд.
6.12 изграждане на Ст.бетонов резервоар с размери 4.40/3.70 м за събиране и временно
съхранение на замърсените   води от двете площадки, ситуиран между тях в  близост (източно)
до изгребната яма - при дейност 3 – изграждане на РЦСОН Костинброд.
6.13 изграждане на навеси от метална конструкция на двете площадки на РЦСОН Костинброд

7. ДОКАЗВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

С реализацията на инвестиционното предложение, операторът на РДНО Костинброд,
осигурява превръщането на депото в инсталация за третиране – подготовка за рециклиране и
оползотворяване на отпадъците и изпълнение на законовата йерархия за тяхното третиране,
както следва:
С дейност 3 – изграждане на РЦСОН Костинброд – се осигурява изпълнението на дейности за
подготовка за повторна употреба и рециклиране на необхванати досега отпадъци от регион
Костинброд.
С дейност 2 – разширяване на кодове за оползотворяване – се създава възможност за
оползотворяване, вместо обезвреждане чрез депониране на кодове отпадъци от група 17 и



група 19.
С дейности 1,3,4 и 5 се осигурява изпълнението на следните най-добри налични техники при
третирането на отпадъците:

1 Осигуряване на разделянето на отпадъците -  Отпадъците се съхраняват поотделно в
зависимост от техните характеристики, за да се даде възможност за съхранение и
третиране, които са по- лесни и по-безопасни за околната среда. За разделянето на
отпадъците се разчита на физическото отделяне на отпадъците и на процедури, които
определят кога и къде да се съхраняват отпадъците.

2 Оптимизирано място на съхранение на отпадъци -— мястото за съхранение е
разположено така, че да се елиминира или сведе до минимум ненужното боравене с
отпадъците на територията на инсталацията (напр. с един и същ отпадък се борави
два или повече пъти или транспортните разстояния в обекта са ненужно дълги).

3 Подходящ капацитет за съхранение -  оптимизиране на заетата от отпадъци площ, като
аксималният капацитет за съхранение на отпадъците е ясно установен и не се
надвишава, вземайки предвид характеристиките на отпадъците (напр. по отношение
на риска от пожар) и капацитета за третиране;

4 Осигуряване на оборудване, с цел понижаване на риска от пожар и аварии – пожарни
хидранти, система за осветление и видеонаблюдение.

5 Минимизиране на заетата площ за депониране чрез повишаване на коефициента на
компактиране и оптимизиране на капацитета на отпадъчното тяло.

7. ПЛАН, КАРТИ И СНИМКИ, ПОКАЗВАЩИ ГРАНИЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДАВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ, ПРИРОДНИТЕ И

АНТРОПОГЕННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КАКТО И ЗА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ
ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА И НАЙ-БЛИЗКО

РАЗПОЛОЖЕНИТЕ ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА, И ОТСТОЯНИЯТА
ДО ТЯХ.

В Приложение 1 е представен генерален план на площадката на РДНО Костинброд, на
който са обозначени местоположението и границите на всяка една експлоатационна
промяна, предмет на това инвестиционно намерение.

8. СЪЩЕСТВУВАЩО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ ПО ГРАНИЦИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА ИЛИ ТРАСЕТО
НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Площадката е собственост на Костинброд Еко АД и община Костинброд, като изцяло е
предназначена за дейността на Регионално депо Костинброд и няма други ползватели
на земи, както и не се очакват бъдещи ползватели до закриването и рекултивацията му.
Терените, предвидени за реализация на инвестиционното предложение са  в
площадката на Регионално депо Костинброд, не са предмет на земеползване и не са
зонирани, съгласно одобрените планове.

9. ЧУВСТВИТЕЛНИ ТЕРИТОРИИ, В Т.Ч. ЧУВСТВИТЕЛНИ ЗОНИ, УЯЗВИМИ ЗОНИ,
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ

И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОКОЛО
ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ,
ПРОФИЛАКТИЧНИ, ПИТЕЙНИ И ХИГИЕННИ НУЖДИ И ДР.; НАЦИОНАЛНА

ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА.
С реализацията на инвестиционното предложение:
• не се засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии,

планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, както и защитени територии



на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за
паметниците на културата и музеите..

• не се засягат чувствителни територии и уязвими зони. Инвестиционното предложение не
засяга защитени зони за опазване на дивите птици  и за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие.

• В границите на имота и в близост до него няма учредени санитарно-охранителни зони на
водоизточници за питейни води и водовземни съоръжения. В района няма източници на
минерални води за лечебни, профилактични и хигиенни нужди.

• Площадката не попада в обхвата на ЗЗ от „Натура 2000”.
• На територията на инвестиционното предложение няма досега регистрирани и

декларирани  индивидуални  културни ценности; Не се засягат защитени територии на
единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за
паметниците на културата и музеите.

Всички гореописани промени ще се извършват в границите на одобрената площадката на
РДНО Костинброд. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат
чуствителни територии, в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони,
санитароно-охранителни зони около воизточници. Тя и самото депо не е в близост и не засяга
защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии и не попада в границите на
защитени зони по смисъла на Закона за  биологичното разнообразие.

10. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (НАПРИМЕР
ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, НОВ ВОДОПРОВОД, ДОБИВ ИЛИ

ПРЕНАСЯНЕ НА ЕНЕРГИЯ, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО).
Водоснабдяването на обекта (за битови и технологични нужди, и пожарна безопасност)
е вече изградено и се извършва по договор с ВиК Софийска област. За отделните
обекти, предмет на ИП, ще се изградят само връзки към площадковата система за
водоснабдяване.
Електрозахранването на площадката  е вече изградено и се извършва по договор с ЧЕЗ
Електроснабдяване България АД. Отделните обекти, предмет на ИП, ще се
присъединят към нея.
Изградена е външна пътна връзка към площадката и вътрешни експлоатационни
пътища до всяка една точка от нея, вкл. и до обектите, предмет на инвестиционното
предложение.
Изградена е система за събиране и отвеждане на попадналите повърхностни води от
площадката, за цялата площадка. За отделните обекти, предмет на ИП, ще се изградят
само връзки към нея.
Изградена е система за събиране, отвеждане и съхранение на отпадъчните битово-
канализационни и производствени, включително  и инфилтратни води. Отделните
обекти, предмет на ИП, ще се присъединят към нея.
Не е необходимо изпълнението на други дейности за реализацията на това
инвестиционно предложение.

11. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДРУГИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Площадката,  на която ще се разположат планираните инсталации и обекти на ИП е с
влязъл в сила ПУП-ПЗ и с променено предназначение Регионално депо.



За планираните промени, които са от вид строителство,  е необходимо издаване на
виза за проектиране, одобрение на изготвения инвестиционен проект и издаване на
разрешение за строителство.
За дейността на цялата площадка е издадено комплексно разрешително КР 399-
Н1/2016 година. Съгласно получената информация от компетентният орган по
издаването и промяната на комплексното разрешително е МОСВ планираната
актуализация на капацитетите на клетките на депото ще попадне в обхвата на
Приложение № 4 на ЗООС и изграждането й и експлоатацията им ще са в рамките на
процедура на издаване на ново комплексно разрешително.

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА
ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО:

1. СЪЩЕСТВУВАЩО И ОДОБРЕНО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ;
При реализиране на плануваните промени в работата на инсталацията не се налага временно
ограничаване и ползването на съседни имоти, тъй като техническата инфраструктура на
инсталацията е изградена. Инвестиционното предложение няма да засегне ползватели или
собственици на земи, разположени в съседство с разглеждания имот. В съседство няма
съществуващи обекти и дейности, които да влизат в конфликт с осъществяването на
предвидените в инвестиционното предложение дейности.

2. МОЧУРИЩА, КРАЙРЕЧНИ ОБЛАСТИ, РЕЧНИ УСТИЯ;

Инвестиционното предложение не засяга пряко или косвено мочурища, крайречни
области, речни устия, тъй като такива не са налични в границите на разглежданата
територия.

3. КРАЙБРЕЖНИ ЗОНИ И МОРСКА ОКОЛНА СРЕДА;
Териториалния обхват на инвестиционното предложение е извън границите на
крайбрежни зони и морска околна среда.

4. ПЛАНИНСКИ И ГОРСКИ РАЙОНИ;

Инвестиционното предложение не засяга планински и горски райони.
5. ЗАЩИТЕНИ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ;

Инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона
за защитените територии.

6. ЗАСЕГНАТИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА;
Най-близките до площадката зони от Националната екологична мрежа са следните:

· Защитена зона “Драгоман” BG0000322 - обявена с решение № 122 от 02.03.2007г.
на Министерски съвет обнародвано, ДВ, бр. 21 от 09.03.2007г., на основание чл. 10, ал. 4
от Закона за биологичното разнообразие, която представлява Защитена зона хабитати

· Защитена зона “Раяновци” BG0002001 - обявена със заповед № РД – 569 от
05.09.2008г., на основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал 1, т. 3 и 4 от Закона за
биологичното разнообразие и т. 1 от Решение № 122 от 02.03.2007г. на Министерския съвет
(ДВ, бр. 21 от 2007г.), която представлява Защитена зона Птици

· Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
“Западна Стара планина и Предбалкан” BG0001040 – приета с Решение №
661/16.10.2007г. на Министерски съвет - Защитена зона хабитати



Фиг.3 - Карта на защитената зона Драгоман с код 0000322-граници, очертани в
зелено

Фиг. 4- Карта на защитената зона Раяновци с код 0002001- границите й са очертани в
червено



Карта на защитената зона
Фиг. 5 - “Западна Стара планина и Предбалкан” BG0001040 – граници, очертани в зелено



7. ЛАНДШАФТ И ОБЕКТИ С ИСТОРИЧЕСКА, КУЛТУРНА ИЛИ АРХЕОЛОГИЧЕСКА СТОЙНОСТ;
В границите на разглежданата територия, не е установено наличие на уникални или естествени
ландшафти, както и наличие на обекти с историческа, културна или археологическа стойност и с
реализиране на настоящото инвестиционно предложение не се засягат такива обекти

8. ТЕРИТОРИИ И/ИЛИ ЗОНИ И ОБЕКТИ СЪС СПЕЦИФИЧЕН САНИТАРЕН СТАТУТ ИЛИ
ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА.

Съгласно §1, т.З от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС, „Обекти,подлежащи на
здравна защита“ са жилищните сгради, лечебните заведения, училищата,детските градини и ясли,
висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, мотели,
общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и
развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони,
атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от
допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни.

Най-близко разположените обекти на здравна защита са на разстояние от 2,5 км от депото.
Реализацията на ИП не предполага въздействия, които биха повлияли неблагоприятно на
обитателите на района, тъй като не се увеличават дневният и годишният капацитет на депото.
IV. ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА,
КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Направена е оценка на възможните въздействия на всяко една от предвидените дейности в ИП
върху компонентите на околната среда, както и за факторите на това въздействие, по време на
строителството и експлоатацията им.
Таблица 7 – възможни въздействия от отделните дейности на ИП

Дейност : Съдържание на дейността
Характер на
дейността

Възможни
въздействия в/у
компоненти на

околната среда по
време на

строителството

Възможни
въздействия в/у
компоненти на

околната среда по
време на

експлоатацията

разглеждани компоненти на околната среда: въздух, почвена покривка, геоложка основа, подземни
води, повърхностни води, растителен и животински свят
разглеждани фактори за околната среда: шум, отпадъци, опасни вещества и лъчения

1

Доизграждане на следните
подобекти от площадковата
инфраструктура: строителство

1.1

Изграждане на охранителна
ограда фаза 2 – покрай
изградената клетка 2, зад старото
общинско депо до приемната зона
на РДНО Костинброд. Дължина на
оградата около 1200 метра. строителство

въздух, почва,
растителен и
животински свят,
шум

растителен и
животински свят

1.2

Изграждане на площадково
осветление и ел захранване фаза
2 –покрай изградената клетка 2 за
нейното електрозахранване и
осветление. строителство

въздух, почва,
растителен и
животински свят,
шум

растителен и
животински свят



1.3

 Изграждане на система за
оросяване на клетките за
отпадъци с технологична и
противопожарна цел –
продължение на водопровода от
приемната зона покрай клетки 4, 3
и 2, за осигуряване на вода за
противопожарни цели чрез
монтиране на противопожарни
хидранти. строителство

въздух, почва,
растителен и
животински свят,
шум не се очакват

2

Добавяне на следните кодове
отпадъци за приемане и
третиране:

2.1

Добавяне на  отпадъци с кодове
07 02 13-отпадъци от пластмаси  и
19.12.04 -  пластмаса и каучук, към
списъка на разрешените кодове за
приемане на площадката и за
депониране на площадката на
РДНО Костинброд. организационна не се очакват не се очакват

2.2 Добавяне на отпадъци с кодове: организационна не се очакват не се очакват
19 05 01,19 05 02-некомпостирани
фракции от битови, животински и
растителни отпадъци и сходни с
тях,
19 05 03 Нестандартен компост,
19 05 99 – отпадъци, неспоменати
другаде и
 19 12 09 – минерали
19-12-10 - запалими отпадъци
(RDF - модифицирани горива,
получени от отпадъци),получени
от дейности на механично
сортиране и компостиране на
отпадъци от община Костинброд и
други инсталации за дейностите за
приемане на площадката на
депото и за оползотворяване с код
R10 - обработване на земната
повърхност, водещо до
подобрения за земеделието и
околната среда, чрез изграждане
на газовите кладенци,
покриващите слоеве, временните
пътища за достъп и рампите и
системата за повърхностно
покритие, както и при
рекултивацията на Регионално
депо за неопасни и инертни
отпадъци за общините
Костинброд, Своге, Сливница,
Божурище, Годеч и Драгоман в
землището на е. Ботьовци,
местност “Гоняреви падини”.

3

Изграждане и експлоатация на
Регионален събирателен център
за отпадъци от населението“ –
РСЦОН регион Костинброд за
приемане,складиране и третиране
на разделно събрани отпадъци от
гражданите на регион Костинброд. строителство

въздух, почва,
растителен и
животински свят,
шум

шум, отпадни води
от измиване



4

Саниране на вече запълнената
клетка 6 и изграждане на клетка за
неопасни производствени
отпадъци чрез обединяване на
съществуващите клетка 6 и клетка
7- досегашна клетка за инертни
отпадъци, празна“ строителство

въздух, почва,
растителен и
животински свят,
шум

въздух, отпадни
инфилтратни води

5

“Актуализация на капацитетите на
клетките на Регионално депо
Костинброд, след запълване на
клетка 1 и извършване на
дейностите по техническа
рекултивация по време на
експлоатацията й” организационна не се очакват не се очакват

Дейностите по време на строителството (изграждането на ограда, ел захранване, водопровод за
оросяване, изграждането на площадките на  РЦСОН Костинброд, рекултивация на клетка 6, както и
изграждане на клетка за неопасни отпадъци)  ще се извършват само върху площадката на
регионално депо Костинброд и няма да засегнат съседните имоти. Всички строителни материали
ще бъдат транспортирани готови за ползването им на обекта. Ще има подготвен план за
безопасност и здраве, в който ще се предвидят и мерките за ограничаване на отрицателните
въздействия върху околната среда по време на строителството.

При реализацията на инвестиционното намерение ще бъдат засегнати положително управлението
на отпадъците, а отрицателно почвеното покритие, геоложката основа, растителния и животинския
свят, както и шумовия фон. Към тези компоненти са предвидени мерки за намаляване на
възможното отрицателно въздействие:
Почвено покритие

Почвеното покритие ще се наруши необратимо единствено на терена на площадките на РЦСОН
Костинброд, които са новопланирани. Хумусният слой се изземва, депонира се на подходящо
избрана площадка и след това се използва при последващо озеленяване. След изграждането на
обекта ще се възстанови напълно почвеното покритие.

При коректно изпълнение на всички мерки към изграждането и експлоатацията на съоръжението,
което подлежи на контрол,  не следва да се очакват неблагоприятни въздействия върху почвите от
съседните територии.

Геоложка основа
Геоложката основа се засяга най – значително и почти необратимо само на площадките на РЦСОН
Костинброд. Техногенното въздействие при реализацията на обекта ще се изрази предимно в
частично нарушаване на стратиграфията на геоложките отложения при провеждането на земните
работи (изкопи  насипи), което е неизбежно.

Растителен и животински свят
При изграждане на обекта се ликвидира необратимо възникналият биотоп върху терените,
попадащи в границите на площадката на обекта. Растителността се отстранява заедно с
отстраняване на почвеното покритие. Заедно с това се разрушават местобитанията на
животинските видове в района на тези малки новопланирани площадки. Предвид, че целият терен е
вече регионално депо в експлоатация, не се очаква допълнително въздействие върху животинския
свят.  С течение на времето на вече действащата експлоатация на РДНО Костинброд са се създали
условия и на постепенно самонастаняване на някои от растителните видове, които са се запазили
извън зоната на обекта. При животинските видове е възможно да са протекли процеси на
приспособяване към новата обстановка в района.
Повърхностни води
На територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци понастояще се формират следните
потоци отпадъчни води:



1- повърхностни води от цялата площадка на депото, които се събират от системата на
отводнителните канавки и отвеждат чрез 4 точки на заустване в съседното на площадката дере
2-  битово-фекални канализационни води и води от измиването на транспортните средства и
площадките за сепариране и компостиране. Предвид, че ще се събират от съществуващата
канализационна мрежа и ще се пречистват от съществуващото пречиствателно съоръжение и ще се
заустват сами при спазване на емисионните допустими ограничения, не се очаква замърсяване на
повърхностните води.
3- Инфилтратни води, генерирани в клетките на депото, които ще се събират от проектираните
системи от дренажни НДПЕ тръби чрез площадковия колектор и заустват в съществуващия
ретензионен басейн. Ще се изгради допълнителен ретензионен басейн, в съседство със
съществуващия, за да се осигури допълнителен ретензионен обем. На площадката съществува
помпена станция, която връща инфилтрата в оборот към клетки 1 и 2. При стартиране на
експлоатацията на клетка 3, ще си изгради ЛПСИВ за пречистване на ретензираните инфилтратни
води.
Реализацията на ИП не предполага генерирането на други потоци отпадни води, за които да не
съществува вече изградена мрежа за събирането, транспортирането ,складирането им и
пречистването им. Предвид малките площи на новопостроените обекти, предмет на ИП, не се
очаква и генерирането на допълнителни значителни количества отпадни води, които да не може да
се поемат от вече изградената система на площадката за третирането им.
Подземни води
При дейността на новопостроените обекти на ИП на депото няма да има пряко и непряко отвеждане
на вредни и опасни вещества в подземните води. Площадките за РЦСОН Костинброд ще са
бетонирани, с предвидена площадкова канализационна мрежа, а проектите за клетки за отпадъци
предвиждат монтаж на събирателни НДПЕ тръби за събиране и отвеждане на инфилтрата в
ретензионен басейн на площадката, а при нужда, транспортирането му от там в ПСОВ Кубратово за
пречистване.

Въздух
Предвидено е планиране на площадките за земни маси, с цел ограничаване на замърсяването на
околните терени по време на изкопните работи, както и оросяване на експлоатационните пътища
Не се очаква концентиран изходен поток от замърсен въздух в резултат от реализацията на ИП.
Шум
Възможен допълнителен източник на шум е работата на шредера за строителни отпадъци на
площадка на РЦСОН Костинброд.
В работният проект на шредера  и неговото изпълнение ще залегнат положения, които
способствуват за ограничаване на шума, излъчван в околната среда при експлоатация на
съоръжението:
- доставеният шредер да е с добри технически параметри, вкл. акустични;
- дейността свързана с експлоатацията да се извършва през дневния период;

- Благоприятно обстоятелство е, че в района на тази площадка не се намират други
предприятия, които са източници на шум.
Опасни материали и вещества
Не се използват суровини и материали или продукти, в обхвата на Наредбата за опасни химични
вещества, препарати и продукти подлежащи на забрана при търговия и употреба.



1. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, МАТЕРИАЛНИТЕ
АКТИВИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ВЪЗДУХА, ВОДАТА, ПОЧВАТА, ЗЕМНИТЕ

НЕДРА, ЛАНДШАФТА, КЛИМАТА, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ
ЕЛЕМЕНТИ И ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ.

Здравни рискове за населението
Поради отдалечеността на строителната площадка от населените места  възможността за
отрицателно здравно въздействие върху населението не се очаква и не се налага вземане на
специални предпазни мерки за обитателите на района.
Здравни рискове за работниците
Основният персонал са служителите на РДНО КОстинброд, чието работно място е в рамките на
площадката му. Там те ще са изложени на шум от страна на монтираното технологично оборудване
, замърсяване на  въздуха от контакта с отпадъците и потенциален риск от индустриален пожар.
Здравни рискове за населението
Не се очакват, поради отделечеността на площадката на РДНО от обекти на здравна защита.
Известен дискомфорт от шум, за живеещите покрай пътното трасе на града, но под пределно
допустимата норма ще се очаква от преминаващите транспортните автомобили превозващи
отпадъци. Предвид, че не се увеличава денонощния и годишния капацитет на РДНО Костинброд, то
не се очаква увеличението му над сегашното ниво.

Въздействие върху земеползването
Предвид, че теренът на площадката е част от Регионалното депо Костинброд с предназначение
третиране на отпадъци - не се очаква въздействие от реализацията на инвестиционното намерение
върху земеползването.

Въздействие върху материалните активи -  обектите на инвестиционното намерение ще се
реализират на незастроена площ, следователно не се очаква негативно въздействие върху
материалните активи.
Въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата
• по време на строителство – очакват се неорганизирани прахогазови емисии   от изкопни
работи и ползваната строителна механизация.

• по време на експлоатация – в рамките на експлоатацията се очаква замърсяване на въздуха
от контакта с разтоварените отпадъци.

Въздействие върху водите
• по време на строителство – не се очаква въздействие върху водите по време на
строителството предвид изградената инфраструктура на площадката и много ниското ниво на
подпочвените води на площадката съгласно геоложките доклади.
• по време на експлоатация – за процеса не се ползват допълнителни промишлени води, освен
за измиване на площадките. Не се очакват въздействия върху водите по време на експлоатация,
поради факта, че на площадката е изградена система за събиране, пречистване и мониторинг на
водите.
Въздействие върху почвата
• по време на строителството – ще има нарушаване на почвената покривка в границите на
строителната площадка .
• по време на експлоатация – предвид, че експлоатацията ще се изпълнява обозначени
площадки с вертикална планировка около тях, не се очаква въздействие върху почвената покривка
по време на експлоатацията. Няма и организирани въздушни емисии от инсталацията към
съседните терени и почви.

Въздействие върху земните недра – по време на строителството слоевете земни недра, предмет



на изкопно-насипните работи в рамките на новопланираните площадки на РЦСОН Костинброд,
както и новите електропровод, водопровод и ограда ще се променят.
По време на експлоатация няма промяна.

Въздействие върху ландшафта – Изразява се във физическа намеса по време на строителството
само в площта на площадките на РЦСОН Костинброд и новите електропровод, ограда и
водопровод, като миграция на завърсители  - шум,  запрашаване, изнасяне на  отпадъци и земни
маси.

Не се очаква дейностите в неговата  експлоатация  да окажат вредно въздействие върху
ландшафта.

Въздействие върху природните обекти
Не се очаква въздействие върху природните обекти  в района.

Въздействие върху минералното разнообразие
 В обхвата на територията на площадката, не попадат минерални подземни богатства , които да
представлявят екологичен или икономически интерес за експлоатация.

Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените
територии
• по време на строителство - по време на строителството растителността и биобитателите на
площадката на строителството ще бъдат повлияни необратимо при реализацията на
инвестиционното намерение.
• по време на експлоатация - не се очаква значимо негативно  изменение в беоразнообразието
на района по време на експлоатацията на променената инсталация .
 Поради значителното отстояние на площадката от границите на защитените зони, не се очаква
въздействие върху тях при реализацията на инвестиционното намерение.

Въздействие върху на единични и групови недвижими културни ценности, както и
очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества  и процеси
Площадката е разположена на 12 км северозападно от град Костинброд. Досега на нея не са
регистрирани културно исторически паметници и ценности
Културно-историческото наследство на територията на община Костинброд включва два антични
паметника – късно-римската Резиденция Скретиска на Константин Велики и Пътна станция
Скретиска (първата спирка западно от Сердика по античния трансбалкански диагонален път), както
и ранно-византийското селище Кратискара в м. Градището край гр. Костинброд, намираща се на 1,5
км. югоизточно от гара Костинброд и много далеч от площадката. Освен посочения културно-
исторически обект културното наследство на общината включва още поредица от култови сгради и
места (църкви, манастири и оброчни места, района на Белидие хан и архитектурни обекти като
сгради на училища и читалища, разположени  в различни населени места.
• по време на строителство и експлоатация – не се очаква въздействие върху недвижими
културни ценности предвид отделечеността на площадката от населените места .

Въздействие от различните видове отпадъци и техните местонахождения
• по време на строителство –в издаденото комплексно разрешително са описани всички
генерирани по време на строителството отпадъци. Предвид създадената организация  на тяхното



събиране, съхраняване и обезвреждане съгласно изискванията на комплексното разрешително за
площадката, не се очакват значителни въздействия. Възможно е краткотрайно отрицателно
въздействие, в случай , че не се спазват предвидените мерки за събиране, временно съхранение и
обезвреждане на генерираните отпадъци от поддръжката на технологичното оборудване на
инсталацията.

• по време на експлоатация – очаква се положително въздействие върху управлението на
отпадъците в региона, предвид въвеждането на допълнителното им третиране, в резултат на ИП..

Въздействие от опасни вещества
• по време на строителство – не се очаква генериране на опасни вещества по време на
строителството, освен отпадъците от поддръжка на ползваната механизация, за които съществува
установен ред и място за събиране ,временно съхранение и предаване за по-нататъшно
обезвреждане.
• по време на експлоатация – не се ползват опасни вещества в процеса на сепариране на
отпадъците и съществува ред и определени площадки за генерираните от дейността опасни
отпадъци от поддръжката на технологичното оборудване, поради което не се очакват значителни
въздействия.

Въздействие от рисковите енергийни източници - шумове,  вибрации, радиации, както и
някои генетично модифицирани  организми.
По време на строителство и експлоатация.обекта не е източник на вредни лъчения и ГМО
• вибрации
Вибрационно въздействие ще се оказва върху водачите на тежката механизация и автотранспорт.-
• шум.
Шумово въздействие се очаква върху строителния  персонал от ползваната строителна
механизация и транспорт на строителната площадка, но под ПДН.Допълнително въздействие се
очаква да окаже шредера за строителни отпадъци, но не се очаква ползваното технологично
оборудване да е с наднормено ниво на шум.
Ше се използват лични предпазни средства-антифони от персонала.
•  Поради  отдалечеността на площадката от най-близките населени места, не се очаква
наднормено въздействие на шум в тях.
• Шумово натоварвате  и дискомфорт ще се създава от преминаващите автомобили
превозващи  суровина и сепарирани отпадъци по пътното  трасе на града.

2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО НА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ДО ИНВЕСТИЦИОННОТО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Най-близко разположените да площадката на Регионално депо Костинброд  защитени зони по
смисъла на закона за биологичното разнообразие са както следва:
• Защитена зона “Раяновци” с код BG 0002001 за опазване на дивите птици;
• Защитена зона “Драгоман” с код BG0000322 за опазване на природните местообитани и на
дивата флора и фауна.

• Защитена зона “Западна Стара планина и Предбалкан” BG0001040 за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
Съгласно картите на одобрените граници за горните защитени зони и решение 21- ПР/2009 г.
преценка на МОСВ за разширение на площадката на Регионално депо Костинброд , площадката не
попада и не засяга нито една от трите защитени зони.



Въздействие на инвестиционното предложение (ИП) върху защитени територии на околната среда
не се очаква - тъй като то има локален обхват в границите на площадката на РДТБО –Костинброд.
С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат чуствителни територии, в това
число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитароно-охранителни зони около
водоизточници.

3. ОЧАКВАНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ

БЕДСТВИЯ.
В обекта няма да се използват и съхраняват опасни химични вещества и смеси в количества над
пределните в Приложение 3 към ЗООС. Обектът не се класифицира като обект с нисък или висок
рисков потенциал.

4.  ВИД И ЕСТЕСТВО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (ПРЯКО, НЕПРЯКО, ВТОРИЧНО,
КУМУЛАТИВНО, КРАТКОТРАЙНО, СРЕДНО- И ДЪЛГОТРАЙНО, ПОСТОЯННО И

ВРЕМЕННО, ПОЛОЖИТЕЛНО И ОТРИЦАТЕЛНО).

На база извършения анализ в т. IV.1 от настоящата информация, може да се даде следната обща
оценка на въздействието от реализарането на инвестиционното предложение:
БЕЗ ВЪЗДЕЙСТВИЕ - въздействие върху земеползването, ландшафт, почвата,  минералното
разнообразие,биологичното разнообразие,  единични и групови паметници на културата.

НЕПРЯКО, НЕЗНАЧИТЕЛНО, ПОЛОЖИТЕЛНО, ДЪЛГОСРОЧНО, ОБРАТИМО въздействие върху
материалните активи и земните редра.

НЕПРЯКО, НЕЗНАЧИТЕЛНО, ОТРИЦАТЕЛНО, ДЪЛГОСРОЧНО, ОБРАТИМО въздействие върху
работещите в обекта, атмосферният въздух  и .въздействие от рисковите енергийни източници -
шумове, вибрации върху хората и тяхното здраве

ПРЯКО, ЗНАЧИТЕЛНО, ПОЛОЖИТЕЛНО, ДЪЛГОСРОЧНО, ОБРАТИМО въздействие за различните
видове производствени отпадъци и техните местонахождения.
Очакваното въздействие е допустимо, пряко, краткотрайно по време на строителството и
продължително по време на експлоатацията, локално, в границите на избраната площадка и
непосредствено до нея, без отрицателен кумулативен ефект.
Таблица 8 – характеристика на въздействията по време на строителството
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но

кратк
о
трай
но

сред
-но и
дълг
о
трай
-но

положител
но

отрицател
но

постоян
но

времен
но

3.1Върху
работниците
и
хората
тяхното
здраве- за
населението

х

0

х х

3.2.Върху
земеползван
ето

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.3.3Върху
материалнит
е активи

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Върху
атмосферни

х х х х



я въздух,
атмосферата
3.5.Върху
водите

0 0 х х

3.6.Върху
почвите

х х х

3.7.Върху
земните
недра

х х х

3.8.Върху
ландшафта

х х

3.9.Върху
природните
обекти

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10.Върху
минералното
разнообрази
е

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.11.Върху
биологичнот
о
разнообрази
е и
защитените
райони

х х х х

3.12.Върху
недвижими
културни
ценности

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.13.От
отпадъци

х х х х

3.14.От
шумове,
вибрации

х 0 0 0 0 0 0 х 0 х

3.15.От
опасни
вещества

х х х

Таблица 9 – характеристика на въздействията по време на експлоатация
Вид на
въздействие
то

пря
ко

непря
ко

втори
чно

кумулатив
но

Крат
ко
трай
но

Сред
но и
дълго
трай
но

положите
лно

отрицате
лно

постоян
но

времен
но

Върху
хората и
тяхното
здраве

х х х

Върху
земеползван
ето

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Върху
материални
те активи

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Върху
атмосферни
я въздух,
атмосферат
а

х х х

Върху
водите

0 0 0 0



Върху
почвите

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Върху
земните
недра

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Върху
ландшафта

0 0

Върху
природните
обекти

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Върху
минералнот
о
разнообрази
е

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Върху
биологично
то
разнообрази
е и
защитените
райони

х х 0 0 0

Върху
недвижими
културни
ценности

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

От
отпадъци

х х х х

От шум за
населението

х 0 0 х 0 х 0 0 0

От опасни
вещества

х х

5. СТЕПЕН И ПРОСТРАНСТВЕН ОБХВАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - ГЕОГРАФСКИ РАЙОН;
ЗАСЕГНАТО НАСЕЛЕНИЕ; НАСЕЛЕНИ МЕСТА (НАИМЕНОВАНИЕ, ВИД - ГРАД, СЕЛО,

КУРОРТНО СЕЛИЩЕ, БРОЙ НА НАСЕЛЕНИЕТО, КОЕТО Е ВЕРОЯТНО ДА БЪДЕ
ЗАСЕГНАТО, И ДР.).

Засегнати общини/райони/кметства от дейността на инсталацията са селата Градец / с махала
Белидие хан/ и Богьовци. Няма да има пряко засегнато население, тъй технологичната зона на
площадката се намира на 1000 м от най-близкото населено място, а здравния риск за работещите и
пребиваващите в близост до площадката не е значителен, поради съществуващата организация и
мерки за трудова и аварийна безопасност. Обхватът на въздействие е много малък, в рамките на
площадката.

6. ВЕРОЯТНОСТ, ИНТЕНЗИВНОСТ, КОМПЛЕКСНОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО.
Вероятността от поява на неблагоприятни въздействия се определя като малка, имайки в предвид
характера на терена, неговото разположение и наличието на установени регулативни практики за
контрол на планираните дейности. Не се очакват вторични и кумулативни въздействия от
реализацията на инвестиционното предложение, предвид че то се интегрира в разрешена вече
дейност за третиране на отпадъци, която се осъществява под разрешителен режим.

7. ОЧАКВАНОТО НАСТЪПВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА, ЧЕСТОТАТА И
ОБРАТИМОСТТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО.

Вероятността от поява на отрицателните въздействия върху околната среда се оценява на ниска, с



незначителна интензивност и без комплексност.Въздействието се оценява като дългосрочно,
периодично, обратимо.

8. КОМБИНИРАНЕТО С ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ ОДОБРЕНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Понастоящем РДНО Костинброд е единствената производствена площадка в района, следователно
не се очаква кумулативен ефект с въздействия на други съществуващи производствените дейности.
Възможен кумулативен ефект може да се търси с одобреното ИП за реализация на община
Костинброд за изграждане на сепарираща и компостираща инсталация в съседство на приемната
зона на РДНО Костинброд. Може  да се осъществи кумулиране на въздействие от шум и повече
прахови емисии от транспортирането и приема на отпадъците, за което са предвидени мерки в
точка 11 по-долу.
.

9. ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЕФЕКТИВНО НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА.

Възложителят ще спазва нормите и изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.,изм. и доп., бр.
13 от 7.02.2017 г.) .
Възложителят ще създаде организация за  спазването на правилата и нормите за здравословни и
безопасни условия на труд на площадката чрез вземане на следните мерки за:
-предотвратяване на риска
 -оценка на риска, който не може да бъде предотвратен;

-своевременно отстраняване на възникналия риск и породилите го причини;
-премахване на вредното влияние на условията на труд;
-оптимално използване на машини и съоръжения и замяна на опасните дейности, работно
оборудване, инструменти, вещества, суровини и други с по-безопасни;
-използване на средства за защита-оборудване, лични предпазни средства, облекло и др.

-предоставяне на работещите на необходимата информация за здравословни и безопасни условия
на труд.
В зависимост от характера на изпълняваната работа ще се провежда задължителен инструктаж от
длъжностните лица с техническо образование и подходящ стаж за спецификата на опасностите при
полевите работи. Инструктажите се провеждат преди и по време на работа и се документират в
Книга за инструктаж съгласно   НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Целта на инструктажа е спазване на основни правила и изисквания по безопасност, охрана на труда
и противопожарна опасност на територията на проучвания обект.

Възложителят ще разполага със служители, които да преминат през процес на възприемане на
всички аспекти на контрол и намаляване на емисиите. Изричните инструкции / брифинги за
експлоатация на съоръжението  с ниски емисии, трябва да включват:

• всички необходими инструкции за свеждане до минимум на емисиите на миризми по време на
работа (например: управление на въздуха, ефекти на управлението на процеса , недопускане на
неорганизирани източници на емисии на миризми и т.н.);

• спецификации за отстраняване на проблемите, включително инструкции за ремонтна дейност,
както и
• при необходимост, обучение и инструкции за провеждане на аналитични измервания в
вътрешна лаборатория.
При обучението на персонала трябва ще се спазват следните принципи:



• на базата на практическия опит и обучението, работният персонал трябва да бъде в състояние
да управлява цялото оборудване в съоръжението, в съответствие с установените правила. Това
изисква наличието на най-малко един отговорник по време на работния процес. Аварийният план
трябва да гарантира, че съответен екип ще посети съоръжението за своевременно решаване на
проблема;

• план за поддръжка трябва да гарантира поддържането на ключовите елементи на
съоръжението на редовни интервали .Трябва да се вземат под внимание, инструкциите на
производителя, както и да се осигури подходяща доставка на резервни части при нужда;

• да се разпише илюстративна процедура за входящ контрол отпадъци, подлежащи на
третиране във всяка зона на съоръжението;

9. ТРАНСГРАНИЧЕН ХАРАКТЕР НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО.

Не се очаква трансгранично въздействие върху околната среда, предвид местоположението на
инсталацията.
11. МЕРКИ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ,

СВЪРЗАНИ С ИЗБЯГВАНЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ КОМПЕНСИРАНЕ НА
ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И

ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ.
Освен съществуващата система за минимизиране на емисиите към околната среда на площадката,
осигуряване на трудова и аварийна безопасност, е предвидено да се въведат допълнителни мерки
за минимизиране на възможното въздействие от допълнителен шум от РЦСОН Костинброд,
възможни разливи и допълнителни прахови емисии от транспортираните към него отпадъци, както и
осигуряване на пожаробезопасност в него.
Таблица 10 – предвидени допълнителни мерки за намаляване на възможните допълнителни въздейстивя
върху околната среда в резултат на ИП

Вид рисково вещество Източник Мерки

Нефтени горива за сметоизвозните коли
и тежките машини.

Дизелово гориво от сметоизвозни коли,
компактор, булдозери, самосвали. .

Използване на качествено
дизелово гориво

Смазочни моторни масла.

Отпадъчни моторни масла.

Сметоизвозни коли, компактор,
булдозер, самосвали. Гараж .

Поддържане на двигателите в
изправност

Утайки съдържащи нефтопродукти Калозадържатели от измиване към
площадките на РЦСОН.

Периодично почистване

Ауспусни газове и суспендиран прах Сметоизвозни коли Оросяване на пътищата

Прах от битовите отпадъци Вътрешни пътища. Площадки за
складиране.

Оросяване на вътрешните
пътища, измиване на
площадката.

Дезинсектанти. Родентициди Употреба на биоциди срещу вредни
насекоми и гризачи

Ползване на лицензирани
дружества, без съхраняване.

Токсични парогазоаерозолни смеси от
аварийно запалване на отпадъци

Изпълнение на нормативно
изискваните мерки за противопожарна
защита

Изпълнение на нормативно
изискваните мерки за
противопожарна защита

Шум Шредер за строителни отпадъци Поръчка на оборудване с ниско
ниво на технологичен шум,
преградни стени около
площадката му



V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.З от 5 Януари 2018г.)
Костинброд Еко АД е информирала засегнатата общественост чрез публикуване на обява в сайта
на ЕПМ АД – www.epm-bg.com.
До момента на подаване на настоящата информация по Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, на адреса ни за
кореспонденция не са постъпили запитвания и възражения относно инвестиционното ни
предложение.
Желаем прилагане на чл.6, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, поради което към настоящата информация по Приложение 2
към чл. 6 от същата наредба не прилагаме Оценка по чл.99а, ал.1 от Закона за опазване на
околната среда.

Дата: 14-01-2020 година ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Т. Вълчева

Изп. директор


