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I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище 

„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ AД, ЕИК: 831643461, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 128, ет. 8 

2. Пълен пощенски адрес 

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 128, ет. 8 

3. Телефон, факс и e-mail 

тел. (+359) 889 622922, електронна поща: head_office@amhemus.eu  

4. Лице за контакти 

Христин Савов, тел.: +359 888 735748, savov@amhemus.eu 

 

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 
 

Дружеството „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ AД експлоатира кариера за добив на 
строителни материали с местонахождение община Ботевград, с. Скравена, м. Креща, съгласно 
Решение№ 889 на МС от 10.11.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства 
по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи 
изключителна държавна собственост, от находище „Скравена“, разположено в землището на с. 
Скравена, община Ботевград, Софийска област.  

Върху прилежащия до кариерата имот № 66860.12.126 с площ 167084 кв. м (производствена 
база „Скравена“) са разположени обслужващата дейността инфраструктура и сграден фонд – КПП, 
автокантар, административна сграда, складово стопанство, автомивка, трошачно-сортировъчна 
инсталация, мелница за каменно брашно и др. Имотът е собственост на „АВТОМАГИСТРАЛИ 
ХЕМУС“ AД на основание Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 10, том VI, рег. № 
7066, дело № 931 от 2008 год. 

Във връзка с необходимостта от допълване и разширяване на цялостния си предмет на дейност 
в сферата на строителството, дружеството възнамерява да обособи площадка за извършване на 
дейности (събиране, съхраняване и рециклиране) на строителни отпадъци с площ 17503 кв. м. На 
площадката ще бъдат разположени две мобилни роторни трошачки и мобилна пресевна инсталация, 
чрез които ще се извършват дейностите по рециклиране на строителните отпадъци. За съхраняването 
на отпадъците ще се използват съществуващи стоманобетонови клетки, които преди това са били 
използвани за съхранение на продуктите от добива на строителни материали. 
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Предвиденият за обособяване на площадката терен, в по-голямата си част, е покрит с 
непропусклива асфалтобетонова настилка, като такава настилка ще бъде положена и върху 
останалата част, след като бъде почистена и подравнена. По контура на терена ще бъде изградена 
ограда. 

Площадката ще се експлоатира в съответствие изискванията на Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и Наредба № 7 за 
изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране 
на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. ), и по-конкретно: 

- На терена ще бъдат обособени три основни функционални зони – зона за разполагане на 
съоръженията за рециклиране, спомагателна зона за подготовка на отпадъците и складова зона със 
стоманобетонови клетки за разделно съхраняване на предварително сортираните отпадъци по вид на 
материала: бетон, керамика, асфалтобетон, смесени фракции, скални материали и др. В складовата 
зона ще бъдат разположени и контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, като метали, 
хартия, пластмаси, дървесина и др., попаднали сред основните потоци; 

- Приемането и измерването на отпадъците ще се извършват на съществуващия контролно-
пропускателен пункт и съществуващата автовезна; 

- Широчината и организацията на съществуващите вътрешни пътища осигуряват 
безпрепятствено разминаване на транспортните средства, транспортиращи входящите потоци СО и 
изходящите потоци рециклирани материали; 

- За административната дейност, свързана с отпадъците, както и за почивката и обслужването 
на персонала ще се използва съществуващата административно-битова сграда; 

- За измиване на автомобилите преди напускане на площадката ще се използва съществуващата 
автомивка; 

- С цел ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, образувани при товарене, 
разтоварване, складиране, преработка и транспорт на строителни материали на територията на 
производствена база „Скравена“ се извършва регулярно оросяване и се предприемат всички 
необходими мерки в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 за норми за допустими 
емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 
неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.). Предвидените дейности със строителни 
отпадъци ще бъдат включени в обхвата на гореизброените мерки. 

Площадката, на която ще се извършват дейностите със строителни отпадъци ще бъде 
обособена с обща площ 17503 кв. м. Техническите параметри на съоръженията, които ще се използват 
за третиране на отпадъците са: 

- Два броя роторни трошачки – съответно 320 т/час и 400 т/час; 
- Пресевна инсталация – 400 т/час. 
Детайлните спецификации на съоръженията са представени в Приложение № 1 – Техническа 

характеристика на съоръженията. 
Предвид технически заложения максимален капацитет на съоръженията и съобразно 
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предвидената площ на площадката, максималният годишен капацитет за третиране, в т.ч. 
рециклиране на строителни отпадъци, при двусменен режим на работа и 252 работни дни в годината, 
е 1 200 000 т/годишно. Тъй като не може да бъде прогнозирано конкретното количество от всеки вид 
отпадъци, подлежащи на третиране чрез разтрошаване и пресяване, в таблиците по-долу е заложен, 
като индикативна стойност, максималния капацитет за всеки код поотделно, като трябва да се има 
предвид, че тези количества не следва да бъдат сумирани. Същото се отнася и за отпадъците, 
подлежащи само на съхраняване (дейност с код R13) или на съхраняване и предварително третиране 
(дейност с код R12). 

Видовете отпадъци, с код и наименование съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация 
на отпадъците, и индикативните количества, с които ще се извършва дейност са представени в 
таблици II.1-1 и II.1-2. 

Таблица II.1-1 – Неопасни строителни отпадъци 
Код на отпадъка  Наименование  Количество 

т/год. 
Предвидени дейности* 
 

Група 17 01 Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия: 
17 01 01 бетон 1 200 000 R5 - рециклиране чрез 

трошене и пресяване, 
подготовка за повторна 
употреба; 

R10 - оползотворяване в 
обратни насипи; 

R12 - сортиране, 
трошене, разделяне, 
подготовка за 
последващо 
оползотворяване;  

R13 - съхраняване; 

17 01 02 тухли 1 200 000 

17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични 
изделия 

1 200 000 

17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични изделия, различни 
от упоменатите в код 17 01 06 

1 200 000 

Група 17 02 Дървесен материал, стъкло и пластмаса:  

17 02 01 дървесен материал 5000 R12 - сортиране, 
трошене, разделяне, 
подготовка за 
последващо 
оползотворяване;  

R13 - съхраняване; 

17 02 02 стъкло 5000 

17 02 03 пластмаса 5000 

Група 17 03 Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти:  
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17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други 
вещества, различни от упоменатите в код 
17 03 01 

1 200 000 R5 - рециклиране чрез 
трошене и пресяване; 

R10 - оползотворяване в 
обратни насипи; 

R12 - сортиране, 
трошене, разделяне, 
подготовка за 
последващо 
оползотворяване; 

R13 - съхраняване; 

Група 17 04 Метали, включително техните сплави: 
17 04 01 мед, бронз, месинг 5000  

 
R12 - сортиране, 
разделяне, подготовка за 
последващо 
оползотворяване;  
R13 - съхраняване; 

17 04 02 алуминий 5000 

17 04 03 олово 5000 

17 04 04 цинк 5000 

17 04 05 желязо и стомана 5000 

17 04 06 калай 5000 

17 04 07 смеси от метали 5000 

17 04 11 кабели, различни от упоменатите в код 
17 04 10 

5000 

Група 17 05 Почва, включително изкопана почва от замърсени места, камъни и изкопани 
земни маси: 

17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите 
в код 17 05 03 

1 200 000 R5 - рециклиране чрез 
трошене и пресяване; 
R10 - оползотворяване в 
обратни насипи; 
R12 - сортиране, 
трошене, разделяне, 
подготовка за 
последващо 
оползотворяване  
R13 - съхраняване;  

17 05 06 драгажна маса, различна от упоменатата 
в код 17 05 05 

1 200 000 

17 05 08 баластра от релсов път, различна от 
упоменатата в код 17 05 07* 

1 200 000 

Група 17 08 Строителни материали на основата на гипс 

17 08 02 строителни материали на основата на 
гипс, различни от упоменатите в код 17 
08 01 

1 200 000 R5 - рециклиране чрез 
трошене и пресяване 

R10 - оползотворяване в 
обратни насипи; 

R12 - сортиране, 
сортиране, трошене, 
разделяне, подготовка за 
последващо 
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оползотворяване; 

R13 - съхраняване; 

Група 17 09 Други отпадъци от строителство и събаряне: 
17 09 04 смесени отпадъци от строителство и 

събаряне, различни от упоменатите в код 
17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

1 200 000 R5 - рециклиране чрез 
трошене и пресяване; 

R10 - оползотворяване в 
обратни насипи; 

R12 - сортиране, 
сортиране, трошене, 
разделяне, подготовка за 
последващо 
оползотворяване; 

R13 - съхраняване;  

* Дейност с код съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО 
 

Таблица II.1-2 – Отпадъци, които са подобни на строителните или могат да попаднат в 
потока на строителните отпадъци 

Код на отпадъка Наименование  Количество 
т/год. 

Предвидени дейности* 

Група 10 12 отпадъци от производство на керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и 
строителни материали  

10 12 08 отпадъчни керамични изделия, тухли, 
керемиди, плочки и строителни 
материали (след термично обработване) 

1 200 000 R5 - рециклиране чрез 
трошене и пресяване; 

R10 - оползотворяване в 
обратни насипи; 

R12 - сортиране, 
сортиране, трошене, 
разделяне, подготовка за 
последващо 
оползотворяване; 

R13 - съхраняване;  

Група 15 01 опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита) 

15 01 01 хартиени и картонени опаковки 1000  R12 - сортиране, 
разделяне, подготовка за 
последващо 
оползотворяване; 

R13 - съхраняване; 

15 01 02 пластмасови опаковки 1000 

15 01 03 опаковки от дървесни материали 1000 

15 01 04 метални опаковки 1000 
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Група 19 12 отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, 
трошене, уплътняване, пелетизиране), неупоменати другаде 

19 12 09 минерали (например пясък, камъни) 1 200 000 R5 - рециклиране чрез 
трошене и пресяване; 

R10 - оползотворяване в 
обратни насипи; 

R12 - сортиране, 
сортиране, трошене, 
разделяне, подготовка за 
последващо 
оползотворяване; 

R13 - съхраняване 

Група 20 02 отпадъци от паркове и градини (включително отпадъци от гробищни паркове) 

20 02 02 почва и камъни 1 200 000 R5 - рециклиране чрез 
трошене и пресяване; 

R10 - оползотворяване в 
обратни насипи; 

R12 - сортиране, 
сортиране, трошене, 
разделяне, подготовка за 
последващо 
оползотворяване; 

R13 - съхраняване; 

 
* Дейност с код съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО 

 
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 
предложения; 

Съгласно представената в Таблица II.1-3 справка от публичния регистър с данни за извършване 
на процедурите по ОВОС, в землището на с. Скравена не са идентифицирани съществувуващи и/или 
одобрени следните инвестиционни предложения с подобен предмет на дейност (дейности с 
отпадъци): 

Таблица II.1-3 – Справка от публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС 

№ на 
досие 

Входящ 
номер 

Наименование на инвестиционното 
предложение Възложител Статус 

МОСВ-
ОВОС-5-
2019 

ОВОС-22 
"Изграждане на нова въздушна линия 
110 kV от п/с "Мездра до п/с 
"Ботевград" 

"Електроенергиен 
системен 
оператор" ЕАД 

Приключила 
с решение 
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№ на 
досие 

Входящ 
номер 

Наименование на инвестиционното 
предложение Възложител Статус 

№ 7-
ПР/2019 г.  

СО-
ОВОС-
114-2017 

9634 

Инвестиционно предложение за 
"Рибарник и обществено обслуждащи 
сгради" в ПИ 080011, землището на 
с.Скравена, община Ботевград 

Станослав 
Геровски 

Приключила 
с решение 
№ СО-26-
ПР/2018  

СО-
ОВОС-
248-2013 

26-00-4275 

Инвестиционно предложение за 
"Газификация на с. Скравена, 
подобект: Разпределителен 
газопровод за "Автомагистрали 
Хемус" АД - клон Ботевград", 
община Ботевград, Софийска област 

Балкангаз 2000 
АД 

Приключила 
с решение 
№ СО-257-
ПР/2013  

МОСВ-
ОВОС-
70-2008 

ОВОСУ-
4248 и 
НСЗП-4249 

Модернизация и ново строителство 
на Път І-1(Е-79) Мездра-Ботевград от 
км 161+367 до км 197+108,31 

Национална 
агенция "Пътна 
инфраструктура" 

Приключила 
с решение 
№ 16-
7/2011  

 
Цитираните инвестиционни предложения не са взаимосвързани с настоящото ИП и предвид 

различния обхват на дейността, не се предполага кумулиране с отрицателен ефект. 
 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните 
недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

Площадката е осигурена чрез съществуващата инфраструктура на Производствена база 
„Скравена“. Производствена база „Скравена“ разполага със собствен водоизточник – съоръжение за 
водовземане от подземни води, за което дружеството притежава разрешително за водовземане от 
подземни води № 11530391/25.07.2013 г. и Решение за продължаване на срока на действие и 
изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 2685/17.07.2019 г., издадени от 
Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“. Съгласно издаденото разрешение, разрешения 
годишен воден обем е 3468 куб. м/годишно. При реализацията на инвестиционното предложение 
няма да възникне необходимост от допълнителни водни количества, тъй като предвидения терен се е 
използвал за съхраняване, товарене и разтоварване на строителни и добити от кариерата материали и 
е включен в плана за оросяване от началото на експлоатацията на производствената база. 

Няма да бъдат използвани други природни ресурси. 
 

 
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; 
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 Отпадъци 

В процеса на третиране на строителните отпадъци ще се генерират неопасни отпадъци от 
подгрупа 19 12 (отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, трошене, 
уплътняване, пелетизиране), неупоменати другаде) на Наредба № 2 за класификация на отпадъците, 
като в т.ч. следните отпадъци: черни и цветни метали, пластмаса, стъкло, дървесина, минерали и др., 
включително малка част неоползотворима фракция. 

В периода на експлоатация на съоръженията за третиране на отпадъци, ще се образуват 
отпадъци от тяхната поддръжка, както и при смяната на амортизирани части и компоненти от 
машините с нови. Обслужването им ще се прави извън границите на площадката за третиране на 
отпадъци на предвидени ца тази цел сервизни места, от оторизирани лица, представители на 
дружеството и/или от фирмата, отговорна за поддръжка и обслужване на съоръженията, на база 
сключен договор за поддръжка. 

Битовите отпадъци от жизнената дейност на персонала ще се предават в общинската система 
за събиране и транспортиране на отпадъци.  

Образуваните от дейността на площадката отпадъци ще бъдат класифицирани, съгласно 
изискванията на наредбата по чл. 3 от ЗУО, като съответните работни листове за класификация на 
отпадъците ще бъдат подадени за утвърждаване пред РИОСВ – София. 

Генерираните отпадъци ще се предават за оползотворяване, рециклиране или обезвреждане на 
лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от 
ЗУО за съответните дейности и видове отпадъци.  

 Отпадъчни води 

Очаква се формиране на смесен поток от условно чисти води в резултат от валежите и 
регулярното оросяване на площадката. За улавянето им е предвидено изграждане на отводнителна 
система и утаителна шахта. Пречистената чрез утаяване вода ще се използва за оросяване на 
площадката, а натрупаната утайка ще се предава на лицензирана фирма. 

За нуждите на персонала ще се използват санитарните възли на съществуващата 
административна сграда и/или ще бъде поставена химическа тоалетна, която периодично се обслужва 
от доставчика по договор за абонамент.  

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

Във връзка с предвидените дейности по товарене, разтоварване, складиране, преработка и 
транспорт на строителни отпадъци се очакват емисии прахообразни вещества, поради което ще се 
предприемат всички необходими мерки в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 за 
норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и 
дейности с неподвижни източници на емисии. Теренът е включен в режима за оросяване на цялата 
производствена база. Съоръженията за третиране на отпадъци (роторни трошачки и пресевна 
инсталация) са капсуловани, като трошачките са снабдени с вътрешна система за оросяване с цел 
недопускане на прахови емисии. Транспортирането на отпадъците ще се извършва със 
специализирани превозни средства, снабдени покривала, предотвратяващи отделянето на прах от 
насипните товари. 
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Нивата на шум от новите съоръжения нама да се различават от тези на съществуващата 
трошачно-сортировъчна инсталация, разположена в непосредствана близост и нормите за 
еквивалентно ниво на шума в производствено-складови територии и зони (70 dB(A)) няма да бъдат 
превишавани. 
 
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение; 

Технологията на предвидените дейности и естеството на оборудването не предполагат риск от 
големи аварии по смисъла на Приложение № 5 от ЗООС.  

Дейностите на площадката за третиране на отпадъци не е свързана със съхраняване на 
площадката на опасни вещества по приложение № 3 от ЗООС и не подлежи на класификация по чл. 
103, ал. 1 от ЗООС.  

Производствена база „Скравена“ е проектирана съгласно изискванията Наредба № Iз-1971 от 
29 Октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар (обн. ДВ бр. 96 от 4 декември 2009г., посл. изм. бр. 63 от 31.07.2018 г., в сила от 1.10.2018 г.) 
и се експлоатира при спазване изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (издадена от МВР и 
МИП обн. ДВ бр. 89 от 28 октомври 2014 г., попр. ДВ бр. 105 от 19 декември 2014 г., изм. и доп., бр. 
37 от 7.05.2021 г., в сила от 8.06.2021 г.) 

Мерките за безопасност и превантивните мерки, които се предприемат при аварийна ситуация, 
се извършват съгласно и са в съответствие с:  

1. Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.; 
2. Национален план за защита при бедствия; 
3. Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане 

на запасите от индивидуални средства за защита;  
4. Закон за защита при бедствия; 
5. Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 
6. Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112; 
7. Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване. 
 

На територията на площадката ще бъде създадена добра организация за ефективно прилагане 
на заложените в технологичния процес схеми за дейности с отпадъци, за което е налице необходимата 
техническа обезпеченост. 

По отношение на трудовия риск е задължително спазване на технологичната дисциплина и 
инструкциите за безопасна работа. Ще се предприемат следните мерки за сигурност:  

- Задължителен начален и периодичен инструктаж; 

- Задължително ползване на работно облекло и лични предпазни средства; 

- Задължително хигиенизиране, обезопасяване и логистично обезпечаване на 
площадката с необходимите материали за действия при пожарна и аварийна опасност, както и за 
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предотвратяване и отстраняване на замърсявания на околната среда.  

- Задължително спазване на изискванията за периодични прегледи и контрол над 
наличната инструментална екипировка. 

- Спазване изискванията на законодателството за екологосъобразно управление на 
отпадъци, генерирани от дейността на дружеството.  

 
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. 

Естеството на дейността не поражда рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно 
въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните 
разпоредби на Закона за здравето, а именно: 

- води, предназначени за питейно-битови нужди, води, предназначени за къпане, минерални 
води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди 
– площадката не е разположен в близост до източници на води, предназначени за питейно-битови 
нужди, за къпане или минерални води.  

- шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии – площадката се 
намира в производсвена база, разположена на значително разстояние от жилищни, обществени 
сгради и урбанизирани територии; 

- йонизиращи и/или нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените 
сгради – дейността не включва използване източници на йонизиращи и/или нейонизиращи лъчения; 

- химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение – 
площадката не се намира в близост до обекти с обществено предназначение и дейността не включва 
химични фактори и биологични агенти; 

- курортни ресурси – в близост до кариерата за добив на строителни материали където е 
разположен площадката няма налични курортни ресурси, които да бъдат засегнати; 

- въздух – с цел ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, образувани при 
товарене, разтоварване, складиране, преработка и транспорт на строителни материали на територията 
на производствена база „Скравена“ се извършва регулярно оросяване и се предприемат всички 
необходими мерки в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 за норми за допустими 
емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 
неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.). Предвидените дейности със строителни 
отпадъци ще бъдат включени в обхвата на гореизброените мерки. 

 

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

Площадката е разположена в землището на с. Скравена, община Ботевград, част от ПИ с 
идентификатор № 66860.12.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скравена. 
Общата площ на ПИ № 66860.12.126 (Производствена база „Скравена“) е 167084 кв. м, а частта 
от него, върху която се предвижда обособяването на площадката е 17503 кв. м. Географските 
координати по контура на обособената площ от 17503 кв. м са представени в Таблица II.2-1.  

Таблица II.2-1. – Географски координати на границите на точките на площадката 
№ на точката B [°,',''] L [°,',''] 

1.  42°58'25.32310'' 23°46'20.89465'' 
2.  42°58'25.97434'' 23°46'21.37485'' 
3.  42°58'26.00936'' 23°46'22.97197'' 
4.  42°58'24.89819'' 23°46'26.08498'' 
5.  42°58'25.82240'' 23°46'30.88475'' 
6.  42°58'26.41404'' 23°46'32.15825'' 
7.  42°58'25.65820'' 23°46'34.53614'' 
8.  42°58'23.53247'' 23°46'33.64939'' 
9.  42°58'24.18591'' 23°46'31.72796'' 
10.  42°58'22.66751'' 23°46'28.54449'' 
11.  42°58'23.89536'' 23°46'24.30570'' 
12.  42°58'23.99142'' 23°46'23.97390'' 
13.  42°58'24.48834'' 23°46'23.11917'' 

Разположението на имот с идентификатор № 66860.12.126 спрямо съседните поземлени имоти 
е представено на Фигура II.2-1. 

 
Фиг. II.2-1 – разположение на ПИ № 66860.12.126 спрямо съседните поземлени имоти 
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Разположението на частта от имота, предвидена за обособяване на площадка за третиране на 
строителни отпадъци е представено на Фигура II.2-2. 

 
Фиг. II.2-2. – Разположение на частта от ПИ № 66860.12.126, предвидена за площадка за СО 

 
Не е необходима допълнителна площ за строителни дейности. 

3. 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 

 Приемане и измерване на отпадъците 

Измерването на отпадъците ще се извършва на наличната в производствената база автовезна. 
Отпадъците ще се разтоварват в складовата зона, в участъците, предвидени за съхранение на 
конкретния вид отпадъци. На базата на първоначалното измерване, разделяне и окачествяване се 
оформя съответната документация. 

 Съхраняване на отпадъците (дейност, определена съгласно Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО, обн. ДВ, бр. 53/2012 г.): R 13 – Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.) 

Отпадъците се съхраняват разделно в обособени зони на площадката, в съответствие с 
изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали. Всички видове отпадъци, приемани от физически и юридически лица, както 
и образуваните от дейността на площадката се съхраняват в зависимост от техния произход, вид, 
състав и свойства – в складови клетки, контейнери или на обособени за конкретния вид отпадък части 
от площадката, до последващото им третиране или до предаването им на фирми, притежаващи 
разрешения за тяхното последващо третиране – оползотворяване и/или обезвреждане. 
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 Предварително третиране на отпадъците (дейност, определена съгласно Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО, обн. ДВ, бр. 53/2012 г.): R 12 – Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11)  

Третирането на отпадъците може да включва предварителни дейности преди 
оползотворяването, вкл. предварителна обработка, сортиране, трошене, разделяне, преди подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11. В настоящото инвестиционно предложение са предвидени 
основно дейности по подготовка преди рециклиране/оползотворяване в обратни насипи на 
строителните отпадъци – дейности с код R 5 (Рециклиране или възстановяване на други неорганични 
материали) и R 10 (Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или 
околната среда) 

 

 Рециклиране (дейност, определена съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО, 
обн. ДВ, бр. 53/2012 г.): R 5 – Рециклиране или възстановяване на други неорганични 
материали) 

Рециклирането на строителните отпадъци ще се осъществява основно чрез натрошаване в 
специализирани мобилни съоръжения (роторни трошачки) и пресяването на разтрошения материал 
до постигане на еднороден зърнометричен състав, отговарящ на техническите спецификации за 
влагането им като рециклирани строителни материали. Съоръженията, които ще се използват са 
мобилни, с автономно захранване (дизелово гориво) – два броя роторни трошачки (за едната се 
предвижда да изпълнява основно резервна функция) и една високопроизводителна триплощна 
пресевна инсталация. Детайлните технически спецификации на съоръженията са представени в 
Приложение № 1 – Техническа характеристика на съоръженията.  

Съгласно Приложение № 2 на ЗУО (обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., посл. изм. и доп., бр. ДВ 
19 от 5.03.2021 г., в сила от 5.03.2021 г.) в дейностите по рециклиране е включена и подготовката за 
повторна употреба – проверка, почистване или ремонт на строителните отпадъци, с оглед на тяхното 
влагане в строежи съгласно предвидената им първоначална употреба. Дейностите по подготовка за 
повторна употреба ще бъдат извършвани от квалифициран персонал на обособено за това място.  

 Оползотворяване в обратни насипи (дейност, определена съгласно Закона за управление 
на отпадъците (ЗУО, обн. ДВ, бр. 53/2012 г.): R 10 – Обработване на земната повърхност, 
водещо до подобрения за земеделието или околната среда;  

„Оползотворяване в обратен насип“ е дейност по оползотворяване, при която инертни 
отпадъци се използват за възстановяване на терени в изкопни зони и/или за инженерни приложения 
при ландшафтно оформление, в случаите, когато строителни отпадъци се използват като заместители 
на неотпадъчни материали. 

Оползотворяването чрез влагане в обратни насипи на инертните отпадъци, включващи и 
органична компонента, напр. отпадъците, класифицирани в подгрупа 17 05 - Почва, включително 
изкопана почва от замърсени места, камъни и изкопани земни маси, съгласно Наредба № 2 за 
класификация на отпадъците ще се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за 
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управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, а именно: 

- Строителните отпадъци трябва да отговарят на изискванията в инвестиционния проект на строежа 
и на всички изисквания, които са приложими за съответната дейност; 

- Строителните отпадъци да са инертни, и по-конкретно: 

а) не претърпяват съществени физични, химични и биологични изменения; 
б) не са разтворими, не горят и не участват в други физични и/или химични реакции; 
в) не са биоразградими и/или не оказват неблагоприятно въздействие върху други вещества, с които 

влизат в контакт, по начин, който води до увреждане на човешкото здраве или до замърсяване на 
околната среда над допустимите норми; 

г) според общата им способност за излужване, съдържанието на замърсяващи вещества в тях и 
екотоксичността на инфилтрата са незначителни и не оказват вредно въздействие върху качеството 
на повърхностните и/или на подземните води. 

- Строителните отпадъци да са преминали през процес на подготовка преди оползотворяването 
и/или подготовката за повторна употреба. 

- Строителни отпадъци, които са с произход от площадки, попадащи в обхвата на приложение № 10 
на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали, се подлагат на задължителни изпитвания съгласно Наредба № 6 за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за доказване на тяхната инертност. Резултатите от 
изпитванията за инертност се документират с протоколи за изпитване, издадени от акредитирани 
лаборатории. 

- Когато на площадката са налични отпадъци, които ще се оползотворяват в обратни насипи, те 
трябва да се съхраняват отделно от продуктите от оползотворени СО. 

 Капацитет  

Техническите параметри на съоръженията, които ще се използват за третиране на отпадъците 
са: 

- Два бр. роторни трошачки – съответно 320 т/час и 400 т/час; 
- Пресевна инсталация – 400 т/час. 

Предвид технически заложения максимален капацитет на съоръженията и съобразно 
предвидената площ на площадката, максималният годишен капацитет за третиране, в т.ч. 
рециклиране на строителни отпадъци, при двусменен режим на работа и 252 работни дни в годината, 
е 1 200 000 т/годишно. 

Към опасните химични вещества и смеси (ОХВС) на територията на площадката за третиране 
на отпадъци попадат единствено максимално възможните налични работните количества дизелово 
гориво в резервоарите на съоръженията за рециклиране, необходимо за тяхната работа. Те ще се 
доставят до съоръженията чрез бус, оборудван с малка цистерна за зареждане. Общото количество в 
съоръженията е до 2 тона. 
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Дизеловото гориво попада в т. 34, буква „в“ от част 2 на Приложение № 3, към чл. 103, ал. 1 
от ЗООС. Праговите количества, съответно за нисък и висок рисков потенциал, са 2500 и 25000 тона, 
което на практика означава, че съоръженията не се класифицират като такива с нисък или висок 
рисков потенциал. 

Поради горното максималните количества на опасни химични вещества и смеси, които ще са 
налични в съоърженията на площадката, не надвишават съответния количествен праг за висок или 
нисък рисков потенциал, съгласно Приложение № 3 към чл. 103, глава VII на Закона за опазване на 
околната среда, и съответно съорженията не се каласифицират като такива с нисък или висок рисков 
потенциал. 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

За реализацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или 
промяна на съществуващата такава.  

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

5.1. Строителство  
Ще се извърши почистване и подравняване на терена, както и полагане на асфалтобетонова 

настилка на местата, където липсва такава. Ще бъде изградена утаителна шахта и отводнителна 
система за площадковите води. 

5.2. Експлоатация  
Експлоатацията на съоръженията ще се извършва в съответствие с техническите изисквания, 

както и в съответствие с изискванията на ЗБУТ. 
 
5.3. Закриване, възстановяване и последващо използване 

При закриване на площадката, съоръженията ще бъдат изведени, а складовите площи ще бъдат 
почистени от наличните отпадъци. Производствената площ, ведно с прилежащата инфраструктура е 
подходяща за последващо използване за други производствени нужди. 

6. Предлагани методи за строителство. 

Предвидените строителни дейности се състоят от изпълнение на вертикална планировка, 
полагане на настилка и изграждане на стоманобетонова утаителна шахта. Съоръженията за 
рециклиране на отпадъци са мобилни и разполагането им на площадката не е свързано със 
строително-монтажни работи. 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

С реализацията на инвестиционното предложение се цели намаляване на депонираните 
строителни отпадъци и постигане на националната цел за повторна употреба, третиране и/или 
рециклиране на СО, съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали. 
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8. 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. 

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии и зони. Най-
близко разположенaта защитена зона е ЗЗ „Бебрешп” (Код в регистъра: BG0000374) за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1048/17.12.2020 г. 
на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 21/2021), чиято граница е на около 640 м от терена, 
предвиден за обособяване на площадка за третиране на СО. Съобразно обхвата и естеството на 
предвижданите дейности, не се очаква защитената зона да бъде засегната 

Разположението на инвестиционното предложение спрямо най-близко разположената 
защитена зона е представено на Фигура II.8-1. 

 

Фиг. II.8-1 – Разположение на ИП спрямо най-близките защитена зона 

Отстоянията до най-близките обекти на здравна защита – жилищни сгради в с. Скравена и 
вилната зона на с. Скравена са съответно 1360 м и 850 м (Фигура II.8-2 и Фигура II.8-3). 
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Фиг. II.8-2 – Отстояние на ИП от селищната граница на с. Скравена 

 

Фиг. II.8-3 – Отстояние на ИП от вилна зона Скравена 
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Физическите, природните и антропогенните характеристики на територията на, на която ще 
се осъществява ИП са представени на Фигура II.8-4. 

                

Фиг. II.8-4 – Общ изглед на кариера и Производствена база „Скравена“ 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 
инвестиционното предложение. 

Площадката е разположена в землището на с. Скравена, в границите на производствена база 
„Скравена“, която, съгласно проекта на ОУП на община Ботевград, е определена като устройствена 
зона за производствени дейности. 

Имотите, разположени по границите на площадката са с начин на трайно ползване, както следва: 
- Поземлен имот № 66860.20.29 – вид територия Горска, НТП Широколистна гора, площ 7652 

кв. м; 
- Поземлен имот № 66860.20.30 – вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 737 

кв. м; 
- Поземлен имот № 66860.20.207– вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 

96789 кв. м 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 
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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. 

Площадката не засяга 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 както и елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ). Най-близко 
разположенaта защитена зона е ЗЗ „Бебреш” (Код в регистъра: BG0000374) за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-1048/17.12.2020 г. на 
Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 21/2021), чиято граница е на около 640 м от терена, 
предвиден за обособяване на площадка за третиране на СО. Съобразно обхвата и естеството на 
предвижданите дейности, не се очаква защитената зона да бъде засегната. 

 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 
строителство) 

Реализацията на ИП може да се разглежда като допълваща на основната дейност по добив на 
строителни материали, развивана от дружеството в района. Не се предвижда нов водопровод, добив 
или пренасяне на енергия, жилищно строителство.  

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

За извършване на дейностите – предмет на настоящото инвестиционно предложение 
дружеството ще проведе процедура по реда на глава пета, раздел I от ЗУО за издаване на разрешение 
за извършване на дейности с отпадъци, като компетентен орган за издаване на документа е РИОСВ – 
София. 
 

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 

Имотът, в който ще се развива ИП е с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, 
складов обект“ и е разположен в непосредствена близост до действаща кариера за добив на 
строителни материали – имот с НТП „За добив на нерудни полезни изкопаеми“, отдадена на концесия 
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на дружеството с Решение№ 889 на МС от 10.11.2004 г. Имотът представлява обслужваща зона на 
кариерата и на неговата територия е разположена трошачно-сортировъчната инсталация за 
преработка на добитите варовици и мелница за каменно брашно. Предвид естеството на дейността – 
рециклиране на строителни отпадъци чрез разтрошаване и пресяване, реализацията на 
инвестиционното предложение практически не предполага съществена промяна по отношение на 
настоящия режим на производство, установен в границите на имота. В тази връзка, следва да се счита, 
че осъществяването на ИП е съответствие със съществуващото и одобрено земеползване и няма 
определени нестабилни екологични характеристики, върху които може да окаже отрицателно 
въздействие. 
 

2. Мочурища, крайречни области, речни устия 

Неприложимо – площадката не попада в границите на мочурища, крайречни области, речни 
устия; 
 

3. Крайбрежни зони и морска околна среда 

Неприложимо – площадката е разположена замлището на с. Скравена, община Ботевград.  
 

4. Планински и горски райони 

Съществуващото земеползване в района на ИП е основно земи за земеделски нужди и отчасти 
горски територии. Доколкото предвидената дейност технологично не се отличава по същество от 
понастоящем извършваната, както и поради значително по-малкия ѝ мащаб, не се очаква 
реализацията на ИП да доведе до отрицателно въздействие върху разположените в близост горски 
масиви. 

5. Защитени със закон територии 
Неприложимо – площадката не попада и не е в близост до защитени със закон територии. Най 

близко разположената защитена територия е защитена местност „Висока могила“ (Код в регистъра: 
461), отстояща на около 4 км източно от площадката. 
 

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа 

Предвидените в ИП дейности не могат да засегнат елементи от Националната екологична 
мрежа. Най-близко разположенaта защитена зона е ЗЗ „Бебрешп” (Код в регистъра: BG0000374) за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, чиято граница е на около 640 м 
от терена, предвиден за обособяване на площадка за третиране на СО. Доколкото предвидената 
дейност технологично не се отличава по същество от понастоящем извършваната, както и поради 
значително по-малкия ѝ мащаб, не се очаква реализацията на ИП да доведе до отрицателно 
въздействие върху разположените в близост елементи на НЕМ. 
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7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност 

Предвидените в ИП дейности не засягат ландшафтните характеристики на района, както и 
обекти с историческа, културна или археологическа стойност.  
 

8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 
здравна защита. 

В близост до площадката няма зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи 
на здравна защита. 

 

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 

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. 

Вследствие от реализацията на ИП не се очаква отрицателно 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.  

 Население и човешко здраве – не се очаква въздействие върху здравето на хората. Спазени са 
всички необходими изисквания за здравна защита. При експлоатацията на ИП не се очаква 
увеличаване на шумовото натоварване и вибрациите, които ще са с локален характер. Нивата на шум 
няма да надвишават граничните стойности, заложени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за 
показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните 
части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 
методите за оценка на стойностите на показателите за шума и на вредните ефекти от шума 
върху здравето на населението (обн. ДВ бр. 58 от 18.07.2006 г.). 

 Материални активи – не се засягат частни и публични материални активи. Въздействието 
върху материалните активи може да бъде само положително, тъй като се рециклират отпадъци, които 
изискват високи разходи за депониране и се превръщат в продукти, генериращи приходи. 

 Културно наследство – ИП не е в близост до обекти на културното наследство и реализацията 
му не може да окаже въздействие върху такива. 

 Атмосферен въздух – в процеса на рециклиране на строителни отпадъци, заложен в ИП, се 
очакват праховите емисии, изпускани в атмосферния въздух да са с локален характер и в значително 
по-ниски концентрации от ПДК. Друг източник на емисии на територията на производствената 
площадка са транспортните средства – челен товарач (осъществява вътрешноплощадковия транспорт 
на СО) и самосвали (доставящи СО, на територията на производствената площадка). Транспортните 
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средства са периодично действащи и могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни 
източници.  

Дружеството ще предприеме мерки за максималното ограничаване на изпусканите в 
атмосферния въздух прахови емисии, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 за 
норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от 
обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.), както и такива 
отнасящи се конкретно за дейности със строителни отпадъци, а именно: 

- Почистване на изходите на площадката и на превозните средства; 
- Редовно оросяване на площадката; 
- Спазване на изискването за стъпково увеличаване на скоростта; 

 Води – дейността на обекта няма да засегне режима на повърхностните и подземните води. Не 
се предвижда заустване на отпадъчни води във водни обекти; 

 Почви – реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до унищожаване или 
увреждане на почва. Площадката ще бъде покрита с непропусклива настилна, предотвратяваща 
възможността от проникване на замърсители в почвата.  

 Земни недра – ИП не е свързано с експлоатация на земните недра и не се очаква да окаже 
въздействие. 

 Ландшафт – ИП ще се реализира на територията на действаща кариера за добив на строителни 
материали, като обособяването на площадката чрез почистване и подравняване на терена няма да се 
отрази допълнително върху ландшафните характеристики на района. 

 Климат – при изграждането и експлоатацията на площадката няма да се отделят парникови 
газове. 

 Биоразнообразие – Инвестиционното намерение няма да окаже негативно въздействие върху 
флората и фауната в района. Частта от имота, в която се предвижда да се осъществи инвестиционното 
предложение е разположена на възможно най-голямо разстояние от най-близката защитена зона ЗЗ 
„Бебреш” и не се очаква да засегне природните местообитания и дивата флора и фауна – предмет на 
опазване в нея. Най близко разположената защитена територия е защитена местност „Висока могила“ 
(Код в регистъра: 461), отстояща на около 4 км източно от площадката.  

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

Предвидените в ИП дейности не могат да засегнат елементи от Националната екологична 
мрежа. Най-близко разположенaта защитена зона е ЗЗ „Бебрешп” (Код в регистъра: BG0000374) за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-
1048/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 21/2021), чиято граница е на 
около 640 м от терена, предвиден за обособяване на площадка за третиране на СО. Най близко 
разположената защитена територия е защитена местност „Висока могила“ (Код в регистъра: 461), 
отстояща на около 4 км източно от площадката. Предвид отстоянията от площадката и естеството на 
дейността, не се очаква въздействие върху елементите на НЕМ. 
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3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение 
от риск от големи аварии и/или бедствия. 

Инвестиционното предложение не е уязвимо от риск от големи аварии по смисъла на 
Приложение № 5 от ЗООС.  

Предвидените дейности на площадката за третиране на отпадъци не са свързани със 
съхраняване на площадката на опасни вещества по приложение № 3 от ЗООС и не подлежи на 
класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС. 

Последиците в случай на природно бедствие се очаква да бъдат преди всичко материални 
загуби за дружеството. 
 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 
отрицателно) 

Изграждането на нова мощност за рециклиране на строителни отпадъци ще окаже пряко 
положително въздействие върху околната среда по отношение на фактор „Отпадъци“ чрез 
предотвратяване на депонирането на значителен обем отпадъци и превъръщането им в продукти за 
строителната индустрия. Очаква се това въздействие да има дълготраен ефект. 

Възможно е инвестиционното предложение да предизвика известно увеличение на 
интензитета на трафика в района, като резултат необходимостта от доставка на суровини и износ на 
готова продукция чрез тежкотоварни превозни средства.  

 

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.) 

Община Ботевград е разположена в северната част на Софийска област (района на Западна 
Стара планина и Западния Предбалкан) и е с обща площ 518,951 кв. км. Общината се състои от 13 
населени места с общо население 33 175 души (по данни от преброяването 2011 г.). Очаква се 
капацитетът на площадката да осигури рециклирането на основната част от строителните отпадъци, 
генерирани на територията на общината, и така да се предотврати депонирането им на регионалното 
депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Етрополе и Правец. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието 

Вероятността за оказване на положително въздействие върху управлението на отпадъците на 
местно ниво е значителна. Тъй като реализацията на ИП не се отразява на качеството на компонентите 
на околната среда чрез вредни отделяния и влияния за сметка на положителния си ефект, както и 
предвид специфичния обхват на дейността, не може да се каже въздействието от реализацията на ИП 
ще бъде комплексно и/или интензивно. 
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7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 
въздействието 

Предвижда се дейността по рециклиране на строителни отпадъци да започне веднага след 
монтажа на оборудването, назначаването на работна ръка и първите доставки. Останалите аспекти 
като продължителност и натовареност, свързани с производствената дейност зависят от 
икономически фактори. 

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 
предложения 

По отношение на инвестиционните предложения, идентифицирани в раздел II, т. 1, буква „б“ на 
настоящата информация за ИП, предвид броя им и различния обхват на дейността, не се предполага 
кумулиране и комбиниране на въздействия с отрицателен ефект. 
 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията 

Не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, за което да бъдат 
предвиждани мерки за намаляване.  
 

10. Трансграничен характер на въздействието 

Реализацията на ИП не е свързана с трансгранично въздействие. 
 

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 

Предвид това, че първоначалните условия в които ще се реализира ИП не предполагат възникване 
на значимо отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве, за което да бъдат 
предвиждани мерки, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране, няма 
необходимост от включването на такива. Дейността ще съответства изцяло на всички изисквания на 
законодателството, свързано с опазване на околната среда и човешкото здраве. 

 

V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В хода на процедурата по Глава шеста на ЗООС – етап уведомление за инвестиционно 
предложение, вх. № 12428/24.06.2021 г. – не са постъпвали становища, мнения или възражения от 
заинтересованата общественост. 


