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Приложение № 2 към чл. 6 чл. 6 /  (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.,  изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.) 
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение: 

„Планирани промени в работата на „Регионално депо за неопасни отпадъци за 
общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” в поземлени 

имоти №000195 и №000198, землище на с. Богьовци, община Костинброд” 
I. Информация за контакт с възложителя: 
 1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на  възложителя - физическо лице, седалище и 
единен  идентификационен номер на юридическото лице. 
„КОСТИНБРОД ЕКО “АД, ЕИН 200 609 341 , Седалище: 2230 гр. Костинброд, ул. 
„Охрид” № 1, Управител/директор на фирмата-възложител: Иво Трингов и Теодора 
Вълчева – изпълнителни директори 
 
 2. Пълен пощенски адрес: гр. София 1404, бул. “България” № 81 А, етаж 2, офис 2 
3. Телефон, факс, е-mail: 02 489 6757, 02 489 6756, email: tvalcheva@abv.bg 
 
4. Лице за контакти/име, телефон/: Теодора Вълчева – моб. тел: 0885562635 , тел: 
02 489 6757, факс:  02 489 6756, email: tvalcheva@abv.bg 
 
II. Характеристики на инвестиционното предложение: 
1. Резюме на предложението. 
Инвестиционното намерение е за планирана промяна в „Регионално депо за 
неопасни  отпадъци  за общините  Костинброд , Своге , Сливница, 
Божурище, Годеч и  Драгоман”/Регионално депо Костинброд/ в землището на с. 
Богьовци, община Костинброд. За инсталацията е издадено Комплексно разрешително 
КР 399-НО/2011 г. с оператор „Костинброд Еко” АД. (Приложение 1 - Сертификат за 
статуса на Костинброд ЕКО – АД). 
Площадката на Регионално депо Костинброд е собственост на инвеститора – „ЕПМ” АД, 
мажоритарен акционер в „Костинброд Eко” АД, съгласно нотариални актове за 
учредяване и покупко - продажба на право на строеж № 104/14.04.2011 г. и № 
105/14.04.2011г. Местоположението на имота е в местността „Гоняреви падини” от 
землището на с. Богьовци с ЕКАТТЕ 4813 и е показано на приложения одобрен ПУП – 
ПЗ на площадката.  Общата площ на площадката е 251.5 дка.  (Приложение 2 - 
нотариални актове и одобрен ПУП-ПЗ с  координати на площадката). 
Разстоянието на  клетките на депото до най-близко разположените жилищни сгради на 
махала Белидие хан, към кметство Градец е 1000 м, до с . Богьовци  е 2500 м.  
Приложена е на следващата страница снимка 2 от Регионално депо и снимка 3 с 
генералния план на площадката на Регионално депо Костинброд / Приложение 3 – 
генерален план на площадката на Регионално депо Костинброд/.  
Планираната промяна включва: 

1. - изграждане на следващата по проект клетка 2 , съседна на изградените вече клетки 
1-1 и 2-1. Предвижда се въвеждане в експлоатация на клетка 2 след достигане на лимита във 
височина и спиране на депонирането на отпадъци в клетки  1-1 и 2-1. След достигането на 
котата отпадъци в клетка 2, равна на достигнатите коти в клетки 1-1 и 2-1, ще продължим 
съвместната експлоатация на двете клетки.  

В тази връзка молим да ни бъде разрешено приоритетно да изградим клетка 2 , за 
осигуряване на стабилитет на  клетки 1-1 и 2-1.  
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2. – Изграждане на клетки 3 и 4 на депото, съседни на клетки 1-1, 2-1 и 2 в северна 
посока,  обединяващи проектираните клетки 3, 4, 5.1 и 5.2 съгласно приложения генерален 
план на площадка.  

За клетки 2,3 и 4 и за цялата площадка на Регионално депо Костинброд има решение 
по ОВОС №1/2011 година, неразделна част от решение № 5-4/2005 година на РИОСВ –София. 

3. - Изграждане  на инсталация за сепариране на битови отпадъци с капацитет 30 000 
т/годишно на територията на регионалното депо, предвид очакваното влизане в сила  
промяната в Закона за управление на отпадъците и въвеждането на цели за рециклиране на 
битовите отпадъци за общините. За инсталацията тече процедура за преценка на 
необходимостта от ОВОС по реда на чл. 93, ал. 1 т. 2 от  ЗООС на база внесено искане и 
информация по Приложение 2 от „Костинброд Еко” АД с вх. № .060-02-1-216/06-12-2013 
година. 

4.  - Изграждане на инсталация за купово компостиране  по открит способ на зелени и 
биоразградими отпадъци с капацитет 2400 т/ годишно. За инсталацията за компостиране е 
препоръчана с писмо на РИОСВ – София с изх. № 26-00-10130/19.12.2013 година процедура 
за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, основана на  чл. 93, ал.1, т.2  от 
ЗООС.  

Промени, произтичащи от експлоатацията и годишните проверки по изпълнение на 
дейностите на КР 399-НО/2011 година, както следва:  

5. –  Обединяване на изградените клетки 1.1 и 2.1 в една клетка 1.  
6.  -  Обединяване на изливни дъждовни шахти 4 и 5 в една ДШ 5 и промяна на точката 

на заустване. 
7. – Промяна на индивидуалните емисионни ограничения при мониторинга на 

подземните води на площадката, предвид получени резултати от мониторинг и оценка на 
влиянието на съществуващото в съседство старо общинско депо на община Костинброд.  

8. – Промяна в условие Условие 8.3.1.2. „Притежателят на настоящото разрешително 
да съхранява дизелово гориво в цистерна с обем 6 m3, обвалована в бетонова вана, 
разположена под навеса за верижни машини и посочена на Приложение 1а от заявлението”  с 
„ Притежателят на настоящето разрешително да съхранява дизелово гориво в мобилна 
помпена станция с обем 900 л, разположена до гаража върху асфалтирана настилка и 
посочена в Приложение 1а от заявлението” 
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Снимка 3 – Генерален план на площадката на Регионално депо Костинброд 
(Приложение 3 - Генплан с координати на площадката) 
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І. Описание на технологията и технологична блок-схема на Регионално депо 
Костинброд  

 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧНА БЛОК - СХЕМА НА ТРЕТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ 
НА ОТПАДЪЦИТЕ  ПРЕДИ ПЛАНИРАНАТА ПРОМЯНА 
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2. Доказване на необходимостта от инвестиционното  предложение. 
I . Клетка 1-1 и 2-1 са първите изградени клетки, които предлагаме да се обединят в клетка 1, 
предвид направеното обединение на ревизия 2 на инвестиционния проект и строителното 
разрешение за изграждането им. За всяка първа клетка съществува лимит във височина за 
депонирането на отпадъците. Това налага скорошно изграждане на следващата клетка 2,  с цел 
да са запази стабилитета на депото. Експлоатацията на клетка 2 ще започне след достигането на 
лимита във височина на клетка 1, ще продължи самостоятелно, и след изравняването на двете 
клетки във височина, ще продължи съвместната им експлоатация до достигането на проектната 
кота за депониране на отпадъци.  

Една година преди достигането на проектната кота на двете клетки се предвижда 
строителството на клетка 3, която обединява проектните клетки 3 и 4. Една година преди 
прекратяването на нейната експлоатация, се предвижда изграждането на клетка 4, която 
обединява проектните клетки 5.1 и 5.2.  

Капацитетите на клетките, на които предстои изграждане са както следва: 
Клетка 2 – 147 130 тона, а при построяването й в изкоп макс. до 183 800 тона, а на клетка 3 и 
клетка 4 – по 320 000 т/годишно.  
 
ІІ.  Изграждане на инсталация за сепариране на отпадъка 
 
Втората промяна е свързана с реализацията на инвестиционно намерение за предварително 
третиране / сортиране на оползотворяем отпадък/ на постъпващите неопасни отпадъци в 
РДТБО  Костинброд. То се предприема, за да посрещне договорните ангажименти на 
акционерите на „Костинброд Еко” АД  за предприемане на дейности за третиране на 
отпадъците, водещи до намаляване на количеството отпадъци за депониране, изпълнение на 
регионалните  цели за рециклиране  и на изискванията на Закона за управление на отпадъците 
от  2013 година.  
ІІI. Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и утайка от 
пречиствателна станция на  на отпадъка 
Третата промяна е свързана с изграждане на площадка за открито компостиране на зелени и 
биоразградими отпадъци в съседство с клетка 6. Предвидената площадка за компостиране е с 
площ  на куповете от 2800 м2, на подходен и обслужващ път 1400 м2 и складове от общо 800 м2 

. – общо около 5 дка.   Предвиждаме вертикална планировка и водоупорна настилка на 
площадката, с цел събиране на отпадните площадкови води и заустването им в събирателната 
шахта на съседната на площадката клетка 6.  
Направено е проучване на утайките от пречиствателната станция от завода на Кока кола -
хеленик в гр. Костинброд със заключението, че утайката е неопасна и подходяща за 
компостиране. Предвижда се съвместно компостиране на получения на площадката зелен 
отпадък и тази утайка, както и сходни на нея утайки от пречиствателни станции.  
Предвидено е открито компостиране със следните технологични операции:  
1 – шредериране на входящия отпадък. 
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2 – оформяне на купове. 
3 – разбъркване на куповете до узряване на компоста. 
Ще се ползва съществуващата на площадката механизация, като ще се добави шредер за 
смилането на отпадъците, преди компостирането им. Не се предвижда пресяване на компоста, 
предвид че ще бъде използван при бъдещата рекултивация на клетките на депото. 
станции.  
 
ІV. Обединяване на клетки 1-1 и 2-1 в една клетка 1 
Поради факта, че клетки 1-1 и 2-1 са построени едновременно и са съседни и се експлоатират 
съвместно, предлагаме формалното им обединение  в клетка 1.   Тази промяна се планира на 
база на изводите от годишната проверка за изпълнение на условията на КР 399-НО/2011 година 
и писмо на МОСВ.  
V. Обединяване на изливни дъждовни шахти 4 и 5 в една ДШ 5 и промяна на точката 
на заустване 
Предвиждаме обединяване на изливни дъждовни шахти 4 и 5 в една изливна шахта 5. 
Причината е, че проектът за изграждане на дъждовна канализация, който е изпълнен на 
практика води до събирането на дъждовните води  от двете шахти на практика в  ИДШ 5. Тази 
промяна се планира на база на изводите от годишната проверка за изпълнение на условията на 
КР 399-НО/2011 година.  
 
VI. Промяна на индивидуалните емисионни ограничения при мониторинга на подземните 
води на площадката, предвид получени резултати от мониторинг и оценка на влиянието 
на съществуващото в съседство старо общинско депо на община Костинброд.  
 
Комплексното разрешително за експлоатация на инсталацията е издадено преди стартиране на 
строителството на регионалното депо, като условие за издаване на строителното разрешение. 
Тогава не са съществали прокарани кладенци за мониторинг  на подземните води, които са 
изградени като подобект от строителството на депото. В резултат не е правено базово 
замерване на качеството на подземните води, което е належащо, по причина, че новото 
регионално депо е разположено непосредствено до и под старото общинско сметище, което не 
е рекултивирано. Костинброд Еко АД направи две опробвания и анализа на изградените четири 
кладенеца за мониторинг на подпочвените води в моментите, когато е идентифицирано 
налично ниво като част от собствения си мониторинг и с идеята те да се използват за базово 
замерване. Същевременно Костинброд еко АД възложи обследване на влиянието на старото 
депо върху подземните води на Регионално депо Костинброд на  специализиран и опитен 
хидроложки екип ,който познава площадката. Прилагаме тяхното становище: 

„Регионалното ДТБО Костинброд е изградено върху горната част на издигнат тектонски 
блок от Софийския грабен, изграден от седиментите на неогенския комплекс, с които е 
запълнен. Общият наклон на терена е средно 100 на юг-югооизток. Релефът се оформя от 
система дерета и долове с същата юг - югозапад, които се спускат към основата на склона. 
Деретата и доловете са преобладаващо ерозионен тип и V-образен профил. През по-голямата си 
част са сухи. При водообилни периоди се формира временен отток, който обаче е незначителен 
поради малката водосборна област. Теренът за новото сметище е разположен върху десния 
долинен склон на едно от деретата развити по склона (Гоняреви падини). Остта на дерето е 
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източна и южна граници на сметището. Водосборната му площ е незначителна - пътя София – 
Видин, който се намира на около100 метра от началото на дерето е и вододел за 
повърхностните води. Поради тази причина ерозионната дейност на дерето е слабо изразена. 
Склоновете на дерето затревени, с наклон 10 - 150.  

Геоложкият строеж (преобладаващо глинести почви) и добрата дренираност на масива 
върху който е разположен проучваният терен (издигнат тектонски блок) не създават условия за 
акумулиране на естествени подземни води и формиране на издържани водоносни водоносни 
хоризонти. Възможно е при водообилни периоди в чакълесто-песъчливите прослойки на 
неогенските отложения, който се характеризират с пространствена неиздържаност да се 
формират водоносни зони с временен характер. При изграждането на мониторинговите 
сондажи в гиоложкия профил не бяха установени подземни води. Вземайки в предвид 
морфологията на терена и геоложкия профил, структурата на потока на инфилтриралите се 
враменни подземни води е по посока на склона и частично към дерето ограничаващо 
сметището от изток.  

Филтрационните свойства на литоложките разновидности са ниски в интервала 2.10-7 до 
1.10-10.  

Направените анализи на химичния състав на води от мониторинговите кладенци 
показват, че са налице отклонения от допустимите норми за стандарта за качество на 
подземните води. Всички показатели, които надхвърлят допустимите норми (амониеви йони, 
фосфати, олово, перманганантна окисляемост, нитрити, нефтопродукти) показват, че техния 
единствено възможен източник на замърсяване е старото сметище. С най-голяма замърсяване 
са подземните води в мониторинговите кладенци ТПМ 1 и ТПМ 2, които са най- близко до 
старото депо и се намират в ниските теренни части накъдето е насочен и потока на 
инфилтрираните от депото води. Наличието на замърсяване в ТПМ 4, който е разположен в 
най-високата теренна част от депото може да се обясни с временното депониране на отпадъци 
при лоши климатични условия върху естествения терен.  

В случай, че одобреният инвестиционен проект за рекултивация на старото общинско 
депо на община Костинброд не предвижда предепонирането на отпадъка, то полученото 
замърсяване може да се отчете като  дълготрайно С други думи условията за инфилтриране 
на замърсени от сметището води в земната основа ще продължи, макар и със забавено темпо 
след извършване на предвидената рекултивация, тъй като с нищо няма да се подобрят 
условията на земната основа на старото сметище. 

В случай, че РИОСВ – София издаде предписание за предепониране в рамките на 
извършването на рекултивация на отпадъка в старото депо в непосредствено съседство в 
новите клетки на Регионално депо Костинброд, то тогава полученото замърсяване няма да се 
отчита като дълготрайно и необратимо.  

В този смисъл считам, че е необходимо да бъдат коригирани минимално допустиминте 
стойности на показателите с надвишение при организацията на мониторинга на новото депо, 
поне за периода до завършване на рекултивацията на старото общинско депо, в зависимост от 
категоризацията на вида на полученото замърсяване от него. 

 
VII.  – Промяна в условие Условие 8.3.1.2.  
Промяната предвижда промяна на текста на горецитираното условие:   „Притежателят на 
настоящото разрешително да съхранява дизелово гориво в цистерна с обем 6 m3,  
обвалована в бетонова вана, разположена под навеса за верижни машини и посочена на 
Приложение 1а от заявлението”  със следния текст: „ Притежателят на настоящето  
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разрешително да съхранява дизелово гориво в мобилна помпена станция с обем 900 л, 
разположена до гаража върху асфалтирана настилка и посочена в Приложение 1а от 
заявлението”.  
Тази промяна е по предписание на екипа, осъществил годишната проверка за изпълнение на 
условията на КР 399-НО/2011 година, предвид разминаването между текста на условието и 
практиката на оператора на депото.  
 
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. 
 
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. 
Настоящото инвестиционно намерение не е свързано с други съществуващи и одобрени с 
устройствен или друг план дейности. 
За инсталацията е издадено КР №399-НО/ 2011 г. 

За реализиране на новото инвестиционното предложение е необходимо:  

� решение на РИОСВ – София, относно преценяване необходимостта от ОВОС / Решение 
по ОВОС съгласно ЗООС . 

� издаване на виза за проектиране и разрешително за строеж на планираните промени в 
работата на „ Регионално депо за неопасни  отпадъци  съгласно ЗУТ от отдел 
архитектура и благоустройство – община Костинброд. 

Площадката на Регионално депо Костинброд е с променено предназначение на земята / 
Приложение 5 – решение на КЗЗ при МЗХ/ и е след построяването на депото е включена в 
регулацията на с. Богьовци, община Костинброд / Приложение 6 – копие от удостоверение за 
идентичност, издадено от община Костинброд/  

 
 4. Подробна информация за разгледани алтернативи. 
4.1 Нулева алтернатива –  да не се реализират предвидените промени, в частност да не се 
изградят следващите клетки на депото, да не се извършва сепариране/подготовка за 
рециклиране и постигане на законовите цели/ и да не се извършва компостиране на 
разделно събраните зелени отпадъци -Това ще доведе до неизпълнение на законовите 
изисквания от страна на общините от регион Костинброд и значително увеличаване на 
отчисленията върху тон депониран отпадък и размера на такса битови отпадъци за гражданите.  
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4.2 Първа алтернатива – да се реализират планираните промени, главно инвестицинното 
допълване на площадката за интегрирано управление на неопасните отпадъци от регион 
Костинброд  
Ще се постигнат следните благоприятни последствия за гражданите на общините - осигуряване  
законово изискваното предварително третиране, намаление на отчисленията, които ще плащат 
общините за депонирания отпадък и оползотворяване на съдържащите се вторични суровини. 
чрез постигане на регионалната цел за рециклиране на битовите отпадъци  - 23.37% 
 
 5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности 
по време  на строителството. 
Районът, където ще се реализира инвестиционното намерение обект „Регионално депо за 
твърди битови отпадъци на общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и 
Драгоман” се намира 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. Предлаганата площадката отстои на 20,0 km от гр. 
София, на 12,0 km от гр. Костинброд, на 2,3 km от с. Богьовци и на 1,0 km от Белидие хан. 
Разположена е югоизточно от съществуващото сметище на гр. Костинброд  и западно от пътя 
София – Петрохан, в землището на с. Богьовци, местност „Гоняреви падини”  . 
Средната надморска височина е 670 m, а денивелацията е около 75 m. Категорията на 
земята е Х (десета) – пасища, мери. 
Най-близко разположените да площадката на Регионално депо Костинброд  защитени зони по 
смиъла 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. 
Съгласно решение 21- ПР/2009 г. за преценка на МОСВ, площадката не попада и не засяга нито 
една от двете защитени зони.  
С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат чуствителни територии, в това 
число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитароно-охранителни зони около 
воизточници.  
6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет 
Производствен капацитет и планиран обем на годишно производство 
 
По проектни данни производствените инсталации и капацитетът на Регионално депо 
Костинброд е представен в Таблица 1 и е както следва: 

Таблица 1 
Инсталация попадаща 

в обхвата на 
Приложение 4 

Проектен капацитет 
съгласно КР №416-НО/ 

2011 г. 
t/y 

Проектен капацитет 
след планираната 

промяна 
t/y 

Клетка 1.1 и 2.1, 
обединени в Клетка 1 

146 431 t/y 
143.3 t/24 h 

 

Клетка 2  - 187 800 t/y 
250  t/24 h 
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Инсталация попадаща 
в обхвата на 
Приложение 4 

Проектен капацитет 
съгласно КР №416-НО/ 

2011 г. 
t/y 

Проектен капацитет 
след планираната 

промяна 
t/y 

Клетка 3 - 320 000 t/y 
250 t/24h 

Клетка 4 - 320 000 t/y 
250 t/24 h 

Клетка 6 за неопасни (на 
гипсова основа) отпадъци 
 
 

12 150 t/y 
9 t/24 h 

12 150 t/y 
9 t/24 h 

Инсталация 
непопадаща в обхвата 
на Приложение 4 

  

инсталация за 
сепариране 

- 42 000 t/y и 
 160 t/24 h. 

инсталация за 
компостиране 

- 2400 t/y и 
11 t/24 h 

 
 

 

 

Инсталация Годишна норма за 
ефективност при 
употребата на вода, 
m3/единица продукт 

съгласно  
КР №399-НО/ 2011 г. 

m3/ед. продукт 

Годишна норма за 
ефективност при 
употребата на вода, 

m3/единица продукт след 
планираната промяна 

m3/ед. продукт 

Вода за битови нужди 0,027 0,130 
Забележка: Съгласно писмото на МОСВ, инсталацията за сепариране и инсталацията за 
компостиране не са в обхвата на Приложение 4. Предвид планирания брой работници в 
инсталацията по сеперарине следва да се предвиди повече вода за миене на халето за 
сепариране и площадката и увеличаване на консумацията за питейно-битови нужди, която 
сме отразили.  
 
 

 Проектен 
капацитет 

съгласно КР №399-
НО/ 2011 г. 

Проектен капацитет след 
планираната промяна 

Наименование Годишна норма за 
ефективност при 

Годишна норма за ефективност при 
употребата на електроенергия, 
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употребата на 
електроенергия, 
[MWh/t депонирани 
отпадъци] 

[MWh/t депонирани отпадъци] 

Регионално 
депо 

Костинброд 
0.016 0.039 

Забележка: Съгласно писмото на МОСВ, инсталацията за сепариране и инсталацията за 
компостиране не са в обхвата на Приложение 4. Инсталацията за сепариране е консуматор 
на електрическа енергия, предвид електрическото задвижване на технологичното й 
оборудване, затова сме предвидили увеличение в годишната норма. Инсталацията за 
компостиране се обслужва от машини, задвижвани с дизелово гориво и няма да доведе до 
увеличение на консумацията на електроенергия.  
 
 7. Схема на нова или промяна на съществуваща  пътна инфраструктура. 
Регионално депо Костинброд разполага със следната необходима и за работата на 
сепариращата инсталация инфраструктура:  
1 - Външна пътна връзка с шосе II – 81  София, Лом, на около 12 км от град Костинброд.  
2 – Електронна везна и КПП 
3 – Административно- битова сграда с гардеробни, бани с душове за 18 човека на смяна,  от 
които с право на душ 11 човека.  
4 - Напорен резервоар за питейно-битови и противопожарни нужди. 
5 - Площадкова мрежа за водоснабдяване и канализация 
6 - Районно площадково осветление 
7 -  Площадкова мрежа за електроснабдяване и собствен трансформатор с капацитет КТП 
1x400kVA/20/0,4kV. 
За реализацията на инвестиционното намерение не е необходимо изграждането на нова или 
промяна на съществуващата инфраструктура.   
 8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 
закриване, въз становяване и последващо използване. 
 
Предвижда се изпълнение на следните дейности:  
8.1 Корекция на съществуващото дере 
8.2 Почистване на площадката на клетки 2, 3 и 4  и площадката на халето и инсталацията за 
компостиране 
8.2 Изкопи и фундиране/ нулев цикъл/ за халето на инсталацията и площадката за 
компостиране и вертикална планировка за клетките на депото. 
8.3 Изграждане на конструкцията на халето и площадката за компостиране и долен 
изолационен екран на клетките на депото.  
8.4 Покривни работи, фасади, подови настилки, инсталации и полагане на НДПЕ тръби за 
събиране на инфилтрата и дренажен слой на клетките на депото.  
8.5 Довърщителни работи 
8.6 Доставка и монтаж на технологичното оборудване 
8.7 Сградни ВиК и електровръзки към съществуващите площадкови инсталации. 
8.8 Вертикална планировка и връзка с вътрешния експлоатационен път.  



 

                  
КОСТИНБРОД ЕКО АД 

13 
 

  
9. Предлагани методи за строителство. 
Ще се използват методите за строителство на производствени халета:  
9.1 Земни работи 
9.2  Бетонови работи 
9.3  Армировъчни и кофражни работи 
9.4  Изграждане на метална или стоманобетонна конструкция 
9.5  Монтаж на фасадни стенни панели или зидария 
9.6 Електро-монтажни работи. 
9.7  Изграждане на ВиК сградни инсталации 
9.8  Изолационни, бояджийски работи, замазки.  
 
 10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията. 
Ще се използват налични производствени сгради и технологични съоръжения/ агрегати. 
Няма да се използват природни ресурси, нито невъзстановими или в недостатъчно 
количество природни ресурси. 
По време на експлоатацията и работата, на площадката ще се изпозва свежа вода, както 
следва: 

� Вода за питейно-битови нужди чрез водопроводната мрежа 
� Вода за миене на производствените площадки и помещения чрез 
водопроводната мрежа 
� Вода за противопожарни нужди чрез наличен на площадката напорен 
противопожарен резревоар. 

За битово-фекалните отпадъчни води е изградена пречиствателна станция, осигурена и с 
резервоар за пречистената вода с обем 4 м3, която в случай на не постигане на 
емисионните показатели за заустване се обслужва по договор като септична яма за 
транспортиране на водите до шахта на пречиствателна станция Кубратово. Подписан 
договор с„В и К” ЕООД, съгласно КР №399-НО/ 2011 г. и изискванията на Наредба № 
4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на 
водоснабдителните и канализационните системи (ДВ, бр. 88/2004 г.). 
При изграждането на Регионалното депо е изграден и собствен трансформатор на площадката с 
капацитет 270 ВА, като е подписан договор с ЧЕЗ Електроснабдяване ЕАД за услугата 
електрозахранване. Към момента се консумират не повече от 50 ВА, предвид че дейностите на 
Регионално депо са горивоемки, а не електроемки и консумацията му е главно от осветление, 
захранване на водоснабдителни и дренажни помпи и отопление на помещенията.  
В чертите на халето за сепариране се предвиждат следните електроинсталации: 
- силова инсталация; 
- осветителна инсталация; 
- заземителна инсталация; 
- гръмоотводна инсталация. 
Очакваната допълнителна консумация е около 100 кВ, което означава че няма да е 
необходимо разширение на съществуващия трансформатор на площадката, който е с 
капацитет 400 кВА.  
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 11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на 
третиране. 

При изпълнение на планираните дейности в инвестиционното намерение  се очаква да се 

генерират известно количество отпадъци.Същите са  представени в следващата таблица в 

съответните кодове съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците: 

Таблица за очаквани генерирани отпадъци по време на строителство 

 

 

Код на 
отпадъка 

Наименование Количество 

/t  

1 08.01.11.* Отпадъчни бои и лакове,съдържащи 
органични р-ли или други опасни вещества  

0.05 

2 17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични изделия, различни 
упоменатите в 17 01 06* 

2 

3 17.02.01 Дървесен материал / след употреба в 
строителството  

0.2 

4 17.02.03 Пластмаса след употреба в 
строителството  

0.1 

5 17.04.05 Желязо и стомана  0.5 

6 17.04.07 Смеси от метали 0.3 

7 17.04.11 Остатъци от кабели различни от 
упоменатите в 17 04 10  

0.2 

8 17.05.04 Почва и камъни, различни от упоменатите 
в 17 05 03*. 

15000  

9 17.05.06 Изкопни земни маси, различни от 
упоменатите в 17 05 05* 

300000 

10 20.03.01 Смесени битови отпадъци 1 

 
Третиране на генерираните строителни отпадъци 
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Отпадъците с код 17, както и земните маси, почва и камъни, и смесени след генерирането 
им своевременно ще се оползотворяват съгласно КР в операциите по депониране на 
отпадъците на площадката на Регионално депо Костинброд.  
Смесените битови отпадъци от жизнената дейност на строителните работници се събират в 
съд и депонират в клетките на депото. 
Останалите отпадъци ще се събират разделно в специализирани съдове и предават на 
фирми имащи разрешение за транспортиране и по нататъшно третиране съгласно 
сключени договори.  
 

6.2. Генерирани отпадъци образувани по време на  експлоатация  и третиране 

Същите са представени в съответните кодове съгласно Наредба № 3 за класификация на 
отпадъците: 

6.2.1. Инсталация за сепариране на отпадъците 

Табл.№ 6.2.1.. Вид, количество и класификация на генерираните отпадъци по време на 
експлоатация от сепариращата инсталация и на инсталацията за компостиране 

Вид на отпадъка Количество,  
т/г , т/eд.пр. 

Място на генериране и 
последващо третиране  № 

Код Наименование   
  Производствени   
1. 19 12 12 други отпадъци 

(включително смеси от 
материали) от механично 
третиране на отпадъци, 
различни от упоменатите 
в 19 12 11 

15400 т/г, 
0.37 т/eд.пр Ще се депонират в 

клетките на регионално 
депо Костинброд  
 

2. 19 12 01-
05 

Хартия и картон, черни и 
цветни метали, пластмаса 
и каучук, стъкло  

4200 т/г 
0.65 т/ед. Пр. 

Ще се предават по 
договор за рециклиране на 
фирми, притежаващи 
разрешителен документ 

3. 19 12 09  Минерали  11 500 т/г 
0.18 т/ед.пр. 

Подситовата фракция ще 
се използва за 
запръстяване на клетките 
на депото 

4 19 12 10 гoрими отпадъци (RDF – 
модифицирани горива, 
получени от 
отпадъци) 
 

11000 т/г 
0.17 т/ед.пр. 

Продажба за 
оползотворяване на 
външни фирми, 
притежаващи 
разрешително за 
изплозване на RDF- 
гориво или 
Комплексно 
Разрешително, при липса 
на пазар - депониране 
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5. 19 05 03  
 

нестандартен компост  1200 т/г 
0.018 т/ед. 
Пр. 

Оползотворяване за 
запръстяване и 
рекултивация на клетките 
на депото 

6 19 12 04 пластмаси и каучук 
/отпадъчни 
транспортни ленти 

2.5 т/г, 
0.00003 
т/eд.пр. 

При подмяна на износени 
ленти от гумено лентови 
транспортъори.Събират се 
разделно, съхраняват на 
площадката и предават на  
фирма имаща разрешение 
за тази дейност съгласно 
договор или се депонират 
в клетките на депото 
съгласно издаденото КР.  

7. 13 01 
10* 

нехлорирани 
хидравлични масла на 
минерална основа 

6.5 т/г, 
0.00001 
т/eд.проукт. 

При подмяна на маслото 
от хидравлични системи 
на съоръжения и 
повдигателни средства 
Събират и съхраняват в 
затворени съдове на 
площадката.Предават се 
на  фирма имаща 
разрешение за тази 
дейност съгласно договор 

  
6.2.2. Образуване на отпадъци общо за площадката 

Табл.№ 6.2.2.. Вид, количество и класификация на генерираните отпадъци по време на 
експлоатацията – от поддръжка на технологичното оборудване 

Вид на отпадъка Количество,  
т/г , т/eд.пр. 

Място на генериране и 
последващо третиране  № 

Код Наименование   
  Опасни отпадъци   
1. 13.02.05* Нехлорирани моторни 

смазочни масла и масла за 
зъбни предавки на 
минерална основа код  

1. т/г, 
0.000001 
т/eд.пр. 

При подмяна на маслото 
на технологичното 
оборудване и МПС 
Събират се и съхраняват в 
затворени съдове на 
площадката и предават на  
фирма имаща разрешение 
за тази дейност съгласно 
договор. 
 

2. 13.01.10.* Нехлорирани хидравлични 
масла на минерална основа 

1 т/г, 
0.000001 

При подмяна на маслото 
от хидравлични системи 
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т/eд.пр. на съоръжения и 
повдигателни средства 
Събират се и съхраняват в 
затворени съдове на 
площадката и предават на 
лицензирана фирма имаща 
разрешение за тази 
дейност съгласно договор. 

3. 16.06.01.* Оловни акумулаторни 
батерии 

1 т/г. 
0.000001  
т/eд.пр 

При подмяна от 
амортизиране. Събират се 
и съхраняват в затворен 
съд на площадката. 
Предават се на фирма 
имаща разрешение за тази 
дейност съгласно договор. 

4. 20.01.21* Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 
съдържащи живак 

0.018 т/г. При подмяна на негодни 
осветителни табла от 
помещения и районно 
осветление.Временно се 
съхраняват в помещения 
съгласно изискванията на 
Наредбата/ДВ.бр.29/1999г.
и предават на фирма 
имаща разрешение за тази 
дейност съгласно договор. 

5 15.01.10.* Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 
вещества или замърсени с 
опасни вещества /от 
машинни масла и греси/ 

0.045 т/г. След изразходване на 
спомагателни материали. 
Събират се и съхраняват в 
затворен съд на 
площадката.Предават се н 
фирма имаща разрешение 
за тази дейност съгласно 
договор. 

6 15.02.02.* Абсорбенти, филтърни 
материали (включително 
маслени филтри, 
неупоменати другаде), 
кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, 
замърсени с опасни 
вещества 

0.5 т/г 
Събират се и временно 
съхраняват в контейнер на 
площадката и предават на  
фирма имаща разрешение 
за тази дейност съгласно 
договор. 

  производствени отпадъци   
1. 12 01 01 Стружки и изрезки от 

черни метали 
0.5. т/г При ремонт на детайли 

в ремонтната 
работилница.Събират 
се в контейнер и 
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предават на фирма 
имаща разрешение за 
тази дейност съгласно 
договор. 
 

2. 12 01 03 Стружки и изрезки от 
цветни  метали 

0.3. т/г При ремонт на детайли 
в ремонтната 
работилница.Събират 
се в контейнер и 
предават на  фирма 
имаща разрешение за 
тази дейност съгласно 
договор. 
 

3. 15.02.03. абсорбенти, филтърни 
материали,кърпи за 
изтриване и предпазни 
облекла, различни от 
упоменатите в 15.02.02* 
вещества 

0.2 т/г 
Събират се в контейнер 
и депонират в клетката 
за неопасни отпадъци 
на депото. 

4 19 12 02 Черни метали 2. т/г При ремонт и подмяна 
на оборудване Събират 
се и временно 
съхраняват в 
контейнер. Предават се 
на  фирма имаща 
разрешение за тази 
дейност съгласно 
договор. 
 

5. 19 12 03 Цветни метали 1.т/г При ремонт и подмяна на 
оборудване Събират се и 
временно съхраняват в 
контейнер.Предават се на  
фирма имаща разрешение 
за тази дейност съгласно 
договор. 

6. 15.01.02 Пластмасови опаковки 0.1 т/г От жизнената дейност на 
персонала.Събират се 
разделно в контейнер и 
предават на фирма имаща 
разрешение за тази 
дейност съгласно договор. 

7 15.01.01. Хартиени и картонени 
опаковки 

0.1 т/г  От административна 
дейност. Предават се 
периодично на фирма 
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имаща разрешение за тази 
дейност съгласно договор. 

8. 16.02.04 Излязло от употреба 
електронно и електрическо 
оборудване 

0.15 т/г По време на експлоатация 
на обекта от негодни за 
употреба натриеви лампи, 
датчици, офис оборудване 
и др. Събират се в метален 
контейнер съгласно 
изискванията на 
Наредбата за третиране и 
транспортиране ОЕЕО 
(обн. ДВ. бр. 36 от 
02.05.2006 г.). Предават се 
на фирма имаща 
разрешение за тази 
дейност съгласно договор. 
 

  Строителни отпадъци   
1. 17 01 07 Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични 
изделия, различни 
упоменатите в 17 01 06* 

10 От ремонтни дейности по 
сградите на площадката 
Предават се на фирма 
имаща разрешение за тази 
дейност съгласно договор 

  Твърди битови отпадъци   
1. 20.03.01 Смесени битови отпадъци 25 От жизнената дейност на 

персонала.Събират се в 
контейнери“Бобър“ и се 
депонират в клетките на 
депото 

 

Дейности с отпадъци предвидени с реализиране на инвестиционното предложение 
- Системи за събиране и транспорт; 

Всички генерирани отпадъци на площадката и тези от инсталациите  ще се събират 
разделно в контейнери и подходящи съдове. 
Събраните отпадъци ще се съхраняват на специално отредени площадки  в съдове съгласно 
изискванията на Наредбите за съответния вид отпадък.до предаване на фирми, имащи 
разрешение за по- нататъшно третиране ( оползотворяване /обезвреждане)съгласно договор. 
Ще се транспортират със собствен транспорт или на фирми имащи разрешение за тази дейност 
съгласно договор. 

 
- Площадки за съхраняване на отпадъци; 

Местата за временно съхраняване на опасни, производствени и строителни отпадъци са 
съгласно КР 399-НО/ 2011 година и генералния план на площадката.  
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Всички, образувани отпадъци на територията на промишлената площадка ще се събират 
при спазване изискванията на условие 11 от КР №399-НО/ 2011 г. и на Раздел І на Наредба 
за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, 
приета с ПМС № 53/19.03.1999 год. (Обнародвана в ДВ бр. 29/1999 год.). 

 
- Преработка, обезвреждане и оползотворяване на отпадъците 
Всички отпадъци, подлежащи рециклиране, посочени по горе в таблицата ща се 

предават на специализирани фирми съгласно договор. 
Всички отпадъци, подлежащи на оползотворяване, посочени по-горе в таблицата ще се 

оползотворяват в клетките на Регионално депо Костинброд.  
Неоползотворяемите неопасни отпадъци, отпадащи при технологичния процес на 

компостиране и сепариране и смесените битови отпадъци ще се депонират в клетките за 
неопасни отпадъци на депото. 

Генерираните опасни отпадъци ще се събират в разделни съдове съгласно изискванията  
посочени в съответните наредби и предават на специализирани фирми имащи разрешение за 
тези дейности съгласно сключени договори  и транспортират за обезвреждане на депото.  
 
 12. Информация за разгледани мерки за намаляване  на отрицателните въздействия 
върху околната среда. 

Дейностите по време на строителството (изграждането на халето за сепариране, 
площадката за компостиране и следващите клетки  и вертикалната планировка около тези 
съоръжения) ще се осъществяват 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 експлоатацията на инвестиционното намерение „Планирани промени в работата на 
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд,Своге, Сливница, Божурище, 
Годеч и Драгоман в поземление имоти ПИ 000195 и ПИ00198»  ще се осигури 
екологосъобразно управление на твърдите битови отпадъци на шестте регионални общини. При 
реализацията на инвестиционното намерение ще бъдат засегнати положително управлението на 
отпадъците, а отрицателно почвеното покритие, геоложката основа, растителния и 
животинския свят и непряко повърхностните води и въздуха. Към тези компоненти са 
предвидени мерки за намаляване на възможното отрицателно въздействие: 

Почвено покритие 

Почвеното покритие ще се наруши необратимо на терена под халето, площадката за 
компостиране и следващите клетки на депото. 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 
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Геоложката основа се засяга най – значително и почти необратимо. Техногенното 
въздействие при реализацията на обекта ще се изрази предимно в частично нарушаване на 
стратиграфията на геоложките отложения при провеждането на земните работи (изкопи и 
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 депото. С течение на времето ще се създадат условия и на 
постепенно самонастаняване на някои от растителните видове, които са се запазили извън 
зоната на обекта. При животинските видове е възможно да протекат процеси на 
приспособяване към новата обстановка в района. Възможно е те да се настанят в близост до 
експлоатирания обект. 

Повърхностни води 

На територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци ще 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.  

Подземни води 

При дейността на инсталацията за сепариране, на площадката за компостиране и на 
следващите клетки на депото няма да има пряко и непряко отвеждане на вредни и опасни 
вещества в подземните води. Площадките за двете инсталации 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 в последствие и подаването му в ЛПСИВ / локално пречиствателно съоръжение 
за инфилтратни води/. 

Въздух 
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Предвидено е планиране на площадките за земни маси, с цел ограничаване на 
замърсяването на околните терени по време на изкопните работи. Планирана е система за 
вентилация на работните места в халето за сепарация. Не се очаква концентиран изходен поток 
от замърсен въздух в резултат от експлоатацията.  

Шум 

В работният проект и неговото изпълнение ще залегнат положения, които способствуват 
за ограничаване на шума, излъчван в околната среда при експлоатация на съоръжението: 

- сметоизвозните коли са с добри технически параметри, вкл. акустични; 

- дейността свързана с експлоатацията ще  се извършва през дневния период;  

- В района 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.  

Направен е извода, че не се очаква  значимо отрицателно въздействие върху околната 
среда. След завършване на строителните дейности, територията на обекта ще бъде подравнена 
и рекултивирана. 

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

Не е необходимо извършването на добив на строителни материали, нов водопровод, 
добив или пренасяне на енергия или допълнително жилищно строителство, за реализацията на 
инвестиционното намерение. Необходимо е изграждането на хале за сепариране и доставка и 
монтаж на технологичното оборудване, изграждане на бетонова площадка за компостиране на 
отпадъците и свързването им със съществуващите площадкови мрежи.  
 
13.1. Производствени отпадъчни води 

При експлоатация на Инсталация за сепариране няма да се генерират 
производствени отпадъчни води, а само води от измиването на помещението. Ще се 
използва съществуващата канализационна мрежа и локално пречиствателно съоръжение 
на площадката. Локалното пречиствателно съоръжение на площадката е с капацитет от 2-3 
куб.м/ден, като към момента отпадните води към него не надвишават 1 куб. м/ден. 
Очакваното количество отпадни битово-фекални води е около 2 куб. м/ден, следователно 
очакваме локалното пречиствателно съоръжение да има достатъчен капацитет, за да ги 
поеме. Съществуващата локална пречиствателна станция е  осигурена и с резервоар за 
пречистената вода с обем 4 м3, която в случай на не постигане на емисионните показатели 
за заустване се обслужва по договор като септична яма за транспортиране на водите до 
шахта на пречиствателна станция Кубратово. 

При експлоатацията на Инсталацията за компостиране, въпреки че процесът 
изисква консумация на вода, са възможни емисии на тип инфилтратни води, за които ще е 
осигурена канализационна мрежа на площадката и ретензионен обем. Предвид 
непосредствената близост на площадката до събирателна шахта в клетка 6, която е 
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свързана с площадковия колектор за инфилтратни води, събраните води ще се заустват 
през тази шахта в системата за събиране и третиране на инфилтратните води на 
Регионалното депо.  

При експлоатацията на бъдещите клетки 2, 3 и 4 генерираният инфилтрат ще се 
събира чрез изградените в клетките НДПЕ тръбни мрежи и ще се транспортира чрез 
площадковия колектор до ретензионния басейн, а в последствие и в ЛПСИВ за 
пречистване. Ще се изгради втори изолиран ретензионен обем, в съседство със 
съществуващия ретензионен басейн, за осигуряване на аварийни обеми в случаите на 
интензивни дъждове.  
 
13.2. Охлаждащи води 

Не се използват охлаждащи води за процеса на сепариране на отпадъците, 
компостиране и депониране в следващите клетки на депото.  
 
13.3 Битови отпадъчни води 

По време на експлоатация ще се формират отпадъчни битово - фекални води от 
площадката за сепарация. Ще се заустват в изградената битова канализация и 
пречиствателно съоръжение за битово-фекални води. Последното е обезпечено с резервоар 
за съхранение на пречистените води, което в случай на неизпълнение на емисионните 
ограничения за заустване, се транспортира за пречистване към шахта на пречиствателна 
станция Кубратово чрез специализирана цистерна.  
 
13.4. Дъждовни води 

Има изградена площадкова дъждовна канализация, която се отвежда чрез отводнителни 
канавки ОК 1 и ОК 2 за заустване в дере, приток на река Блато. 
 
 14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

Площадката, на която ще се разположат планираните инсталации и новите клетки на 
депото е с променено предназначение Регионално депо.  

За планираните промени, в частност за инвестиционните такива – нови клетки за депото, 
инсталация за сепариране и инсталация за компостиране -  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-
НО/2011 година. Съгласно получената информация от компетентният орган по издаването и 
промяната на комплексното разрешително е МОСВ планирания капацитет на сепариращата 
инсталация не попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС и изграждането й и 
експлоатацията й ще са в рамките на процедура на преразглеждане и актуализиране на 
издаденото комплексно разрешително. В тази процедура ще попаднат и неинвестиционните 
планирани промени в работата на регионалното депо.  

Изграждането на инсталацията за компостиране и следващите клетка 2, 3 и 4 на депото 
попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС и тяхната експлоатация ще е в рамките на 
процедура за издаване на ново комплексно разрешително.  

 
 

 15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 
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Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, 
водите и атмосферния въздух, както по време на строителството на инвестиционните 
планирани промени, така и по време на експлоатацията.  

Изграждането на халето за сепариране, площадката за компостиране и следващите 
клетки на депото ще бъде свързано с извършване на изкопни, насипни, ВиК, конструктивни  и 
транспортни работи.  

Предвижда се използаването на строителна механизация и електричество по време на 
строителните работи.  

 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. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, 
токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.  

Не се очаква генерирането на отпадни води, за които да не съществуват системи за 
събирането, отвеждането и пречистването им на площадката. .  

От реализирането на инвестиционното намерение /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 халето.Оборудването е с очаквани 
шумови параметри под ПДН за работна среда. Предвид, че площадката на Регионалното депо е 
на достатъчно отстояние от най-близките населени места – 2.3 км от с. Богьовци и на повече от 
500 м от махала Белидие хан, не се очаква  шумов дискомфорт за жителите им.от работата на 
технологичното оборудване.  
 
 16. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти. 
Възможните източници на опасни вещества при изграждането и експлоатацията на 
халето за сепариране  са следните:  
 
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 към 
площадките за измиване на 
контейнерите. 

Периодично 
почистване 

Ауспусни газове и 
суспендиран прах 

Сметоизвозни коли  Оросяване на 
пътищата 
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Прах от битовите отпадъци  Вътрешни пътища. 
Площадки за складиране. 

Оросяване на 
вътрешните пътища, 
измиване на 
площадката.  

Дезинфектанти и детергенти Дезинфекция и измиване на 
контейнерите. 

Съществуваща 
автомивка и 
каломасло уловител и 
пречиствателно 
съоръжение 

Дезинсектанти. Родентициди Употреба на биоциди срещу 
вредни насекоми и гризачи 

Подходящо 
съхраняване и 
ползване на 
лицензирани 
дружества. 

Токсични парогазоаерозолни 
смеси от запалване на 
отпадъци 

Изпълнение на нормативно 
изискваните мерки за 
противопожарна защита 

Изпълнение на 
нормативно 
изискваните мерки за 
противопожарна 
защита 

 
Инвестиционното предложение, за което се кандидатства не подлежи на оценка на риска 

от голяма авария по реда на чл.103 от ЗООС.  
Не е необходимо да се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества или за ограничаване на последствията от тях, за живота и здравето на хората и за 
околната среда, защото такива няма да се съхраняват на територията на депото. 

Като неразделна част от работният проект ще се изготви  план за безопасност и здраве 
(ПБЗ) и част пожарна безопасност. Същите ще се съставят съответно  въз основа на Закон за 
здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба №2 на МТСП и МРРБ за 
Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
СМР (МИЗБУТИСМР) от 22.03.2004 год., в сила от 5.11. 2004 год. и НАРЕДБА № Із-1971 от 29 
октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при 
пожар 
 
 III. Местоположение на инвестиционното предложение 
 
1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)  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. 
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      Разположение на площадката на Регионално депо Костинброд  
спрямо Ломско шосе II- 81 и шосето за с. Богьовци  III-811 

„Регионално депо за твърди битови отпадъци на общините Костинброд, Своге, 
Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” се намира в западната част на Република България. 
Площадката  се намира в най – северната част на Софийската котловина, на границата на 
южните склонове на Стара планина. Предлаганата площадката отстои на 20,0 km от гр. София, 
на 12,0 km от гр. Костинброд, на 2,3 km от с. Богьовци. Клетките на депото отстоят на 1,0 km 
от махала Белидие хан,а най-близката граница на площадката – на около 0.5 км от махала 
Белидие хан. Разположена е югоизточно от съществуващото сметище на гр. Костинброд  и 
западно от пътя София – Петрохан, в землището на с. Богьовци, местност „Гоняреви падини”  . 

Средната надморска височина е 670 m, а денивелацията е около 75 m. Категорията 
на земята е Х (десета) – пасища, мери. 

 
1.1. Генплан на площадката с разположение на халето за сепариращата инсталация 
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Генерален план на площадката на Регионално депо Костинброд, в червено е предвидената локация за халето за сепариране 
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Местоположение на площадката на Рег. депо спрямо съседните населени места 
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1.2.Защитени територии и защитени зони  
Обсъжданият вариант за разположението на халето за сепариращата инсталация на площадката 
на РДТБО, както 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.  
� Съгласно новото природозащитно законодателство в България, нормативните документи 
на  Международния съюз за защита на природата IUCN и други, в обхвата на територията на 
община Костинброд няма обособени  ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ (ЗТ). 
Значително разнообразие от местообитания (хабитати) с голямо природозащитно значение са 
представени в района. 
• 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 

Като чувствителни екосистеми можем да отбележим пещерите в района на Белидие хан, 
пещерата “Мечата дупка” край с. Бучин проход и пещерата “Раздолци” в района на с. 
Дреново.  
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Карта на защитената зона Драгоман с код 0000322-граници, очертани в зелено 
 

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

“ Западна Стара планина и Предбалкан” BG0001040 – граници, очертани в зелено



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

Площадката е собственост на Костинброд Еко АД, ЕПМ 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.  
 3. Зониране или земеползване съобразно одобрени  планове. 

Теренът, предвиден за разполагане на сепариращата инсталация е в площадката на 
Регионално депо Костинброд, не е предмет на земеползване и не е зониран, съгласно 
одобрените планове.  
  
4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)  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: 
•  се очакванезначително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите 

на околната среда. 

• 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.Площадката не попада в обхвата на ЗЗ от „Натура 2000”.  

• В границите на имота и в близост да 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 

• 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. 

 4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на 
природните ресурси. 

Водите на площадката няма да бъдат влошени. Подземните води се подхранват от 
валежите и техния ресурс е ежегодно възобновим. По време на изграждането и 
експлоатацията на съоръжението ще се използва ел.енергия. Строителните работи за 
инвестиционнто предложение не включват използване, съхранение, транспорт, производство 
и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. 

При проектирането ще се спазят изискванията за рационално използване на земята, по-
добра организация на строителството и ограничаване на увреждането на ландшафта. 
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Изземването и оползотворяването на хумуса от площите засегнати от строителството ще се 
извършва по установен ред. 
 
 5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.  

Местоположението на предложените нови клетки, сепарираща инсталация и 
инсталация за компостиране е на отредена площадка за Регионално депо за неопасни 
отпадъци Костинброд съгласно Генплана на обекта, като е съобразено, че това е приемното 
място за генерираните в региона отпадъци и че предварителното третиране на отпадъците е 
на същото място, където те се депонират. Това осигурява минимум транспортни разходи, 
оползотворяване в работата на Регионалното депо на част от отпадъците и намаление на 
количеството за депониране и интегриран подход на третиране на отпадъците.Няма друга 
възможност като алтернатива за местоположение освен предложената. 
 
IV. Характеристики на потенциалното въздействие 
 (кратко описание на възможните въздействия вследствие на 
 реализацията на инвестиционното предложение): 
 1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Въздействие върху хората и тяхното здраве, 
земеползването,  материалните активи, атмосферния въздух,  атмосферата, водите, 
почвата, земните недра, ландшафта,  природните обекти, минералното разнообразие, 
биологичното  разнообразие и неговите елементи и защитените територии на  единични 
и групови недвижими културни ценности, както и  очакваното въздействие от 
естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните 
местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове,  вибрации, радиации, 
както и някои генетично модифицирани  организми. 

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, . 
Здравни рискове  за  работниците и населението. 
Те са свързани с двата основни етапа: по време на строителство и по време на 

експлоатацията. 
 
Здравни рискове за работниците по време на строителството  
  

� Независимо от механизацията на много от дейностите, във всички етапи на 
строителството съществуват работни места, където се упражнява тежка физическа работа. 
Тежкото физическо натоварване, съчетано най-често с неблагоприятна работна поза се 
извършва в условията на струпването на строителни елементи и строителна техника. Тези 
условия и развитието на обща умора са причина за повишен риск от трудови злополуки 
� Тежкото физическо натоварване води до претоварване на сърдечносъдовата система и 
може да подпомогне развитието на заболявания, като исхемична болест на сърцето, 
хипертония и др. 
�  Неблагоприятен микроклимат  - при строителните работи извършвани на открито 
работниците са изложени на влиянието на естествените климатични условия - ниски или 
високи температури на въздуха, повишена влажност и скорост на въздуха 

Преохлаждащият микроклимат и претоварването на нервно-мускулната и скелето-
мускулната система могат да са причина за повишаване честотата на заболяванията на 
периферната нервна система  
� Прах 
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На строителната площадка, прах може да се отделя при извършване на изкопните и 
товарните работи. 

� Шум  

На строителната площадка  шумови нива генерират товарните транспортни средства и 
строителна механизация. Очаква се нивата на шум по време на строителството да оказват  
по-изразено негативно въздействие предимно върху работещите на строителната площадка и 
на водачите на строителните машини. За намаляване въздействието на шума се налага 
използването от работниците на лични предпазни средства – антифони. 

� Общи и локални вибрации 
Всички машини и съоръжения с висока мощност са генератори на общи вибрации. 

Работниците, които непосредствено ги обслужват са изложени на продължителна 
експозиция на ниско и средно честотни вибрации. При тези условия е възможно увреждане 
на костно-ставната система на долните крайници, а чрез ефекта на резонанса и вътрешните 
органи на тялото, което може да доведе до вибрационна болест от общ характер. 

При много от строителните дейности се използват различни ръчни вибриращи 
инструменти, които са източник на високочестотни вибрации. Чрез локалния контакт с ръцете 
те могат да доведат до спазъм на малките кръвоносни съдове, до увреждане на сетивността и 
развитие на вибрационна болест. Този ефект се потенцира от напрежението на мускулите и 
преохлаждащия микроклимат. 

 
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  

 

• по време на експлоатация – 
 Здравни рискове за работниците 
Основният персонал са сепариращите работници, чието работно място ще е  в 

кабините за сепариране покрай  лентите за сепарация и механизаторите, чието работно място 
е в клетките на депото и площадката за компостиране. 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 очаква.  
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 и сепарирани такива за и от инсталацията  

 
1.2. 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.   
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1.3.Въздействие върху материалните активи -  инвестиционното намерение ще се 
реализира на незастроена площадка, следователно не се очаква въздействие върху 
материалните активи.  

 
1.4. 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 халето се очаква замърсяване на въздуха от 
контакта с разтоварените и сепариращи се отпадъци.  

 
1.5. 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 промишлени води, освен за 
измиване на халето. 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.  
 

1.6. 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 в затворено 

индустриално хале и обозначена площадка с вертикална планировка около него, не се очаква 
въздействие върху почвената покривка  по време на експлоатацията.  Няма и организирани 
въздушни емисии от инсталацията към съседните терени и почви.  

 
1.7. Въздействие върху земните недра – по време на строителството слоевете земни 

недра, предмет на изкопно-насипните работи в рамките на дълбочината на фундиране на 
сградата на халето ще се променят. 

По време на експлоатация няма промяна. 
 

1.8. Въздействие върху ландшафта – Изразява се във физическа намеса по време на 
строителството само в площта на халето за сепариране и 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. 
 

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

 
1.10. Въздействие върху минералното разнообразие 
 В обхвата на територията на площадката, не попадат минерални подземни богатства , 

които да представлявят екологичен или икономически интерес за експлоатация. 
 

  
1.11. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и 

защитените територии   
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• 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.  
 

1.12 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.. 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 . 
 

1.13. Въздействие от различните видове отпадъци и техните местонахождения,  
• по време на строителство –в т. 11са 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. 

• по време на експлоатация – очаква се положително въздействие върху управлението 
на отпадъците в региона. 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 технологичнот оборудване на инсталацията.  

 
1.14. 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. 

 
1.15. 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 
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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. 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 обекта на 
 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. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,  кумулативно, краткотрайно, 
средно- и дълготрайно, постоянно и  временно, положително и отрицателно). 
 
По време на строителството 
Вид на 
въздействието 

пря

ко 
неп

ряк

о 

втор

ично 
кумул

ативно 
кратко 
трайно 

сред-
но и 
дълго 
трай-
но 

полож

ителн

о 

отр

ица

телн

о 

посто

янно 
вре

ме

нн

о 

3.1Върху 
работниците 
и 
хората  
тяхното 
здраве- за 
населението 

х 
 
 
0 

      х  х 
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3.2.Върху 
земеползване

то 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

.3.3Върху 
материалните 
активи 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 Върху 
атмосферния 
въздух, 
атмосферата 

х    х   х  х 

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 
разнообразие 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.11.Върху 
биологичното 
разнообразие 
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 

 
По време на експлоатация 
Вид на 
въздействието 

пря

ко 
неп

ряк

о 

втор

ично 
кумула

тивно 
Кратко 
трайно 

Средн

о и 
дълго 
трайн

о 

полож

ителн

о 

отр

ица

телн

о 

посто

янно 
вре

ме

нн

о 

Върху хората  х   х   х   
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и тяхното 
здраве 
Върху 
земеползване

то 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Върху 
материалните 
активи 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Върху 
атмосферния 
въздух, 
атмосферата 

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 
минералното 
разнообразие 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Върху 
биологичното 
разнообразие 
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 

Очакваното въздействие  върху околната среда от генерираните отпадъци е  пряко  и 
краткотрайно по време на строителството на инвестиционното предложение и трайно по 
време на експлоатацията на инсталацията за сепариране. Но с реализацията му се осигурява  
продължително положително въздействие,  поради въвеждането на екологосъобразно 
третиране на отпадъците.  

 
 4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население;населени места 
(наименование, вид - град,  село, курортно селище, брой жители и др.). 
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Обхватът на въздействието е локален на около 25 m в рамките на строителната 
площадка от шум и прахогазови емисии отделени по време на строителни и изкопни 
работи.до приключване СМР- с временен характер.. 

По време на експлоатация шумово въздействие и запрашеност се очаква с 
незначително въздействие в халето, с постоянен характер през работния режим. 

Краткотрайно локално  въздействие на шум и прахогазови емисии под ПДН по време 
на строителство и експлоатация се очаква от преминаващите транспортните средства за и от 
обекта върху жителите живеещи в близост до пътното трасе на махала Белидие хан с 
население 41 души и село Богьовци – с  население около 200 души, както и прихождащите 
през летния сезон собственици на вили в тези две села.  

Пряко отрицателно въздействие върху почвата по време на строителните работи с 
обхват площадката на инсталацията 
          Не се очаква обхват на въздействието върху земните недра,водите, ландшафта, 
природните обекти, минералното разнообразие,растителносттта.културните ценности 

Върху животинския свят се очаква  силно ограничен, локален ,незначителен в обхвата 
на строителната площадка и в близост до обекта 

Обхват на въздействие от генерираните отпадъци локален,  незначителен в границите 
на строителната площадка и инсталацията. 

 
5. Вероятност на поява на въздействието. 

 
5.1. Вероятност на поява на въздействието върху хората и тяхното здраве.-  
По време на строителството 
Вероятност на проява за неблагоприятни здравни ефекти  върху строителите са : 
• сравнително малка - от трудови злополуки при неспазване на безопасни условия 

на труд. 

• умерена вероятност за временна нетрудоспособност от остри инфекции на 
горните дихателни пътища, поради  преохлаждащ микроклимат и  остри реакции в резултат 
на прегряващ микроклимат,като слънчев и топлинен удар.  

• умерена вероятност за заболявания на скелетно-мускулната система. 

Ефектът върху населението в близост до пътното трасе, макар и временен ще се 
изразява в: 

• дразнещо въздействие  на шума от преминаващите товарни камиони, и друга 
превозваща строителни материали транспортна техника; 

 
По време на експлоатация, 
• сравнително малка - от трудови злополуки при неспазване на безопасни условия 

на труд. 

• умерена вероятност за заболявания на скелетно-мускулната система. 
заболявания на дихателните пътища  

Ефектът върху населението в близост до пътното трасе, макар и временен ще се 
изразява в: 

• дразнещо въздействие  на шума от преминаващите товарни камиони, 

 
5.2.Вероятност на поява на въздействието върху земеползването. 
-Не се очаква, реализирането на обекта е планирано на площадката на РДТБО 
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5.3 Вероятност на поява на въздействието върху материалните активи. 
Няма 
 
5.4. Вероятност на поява на въздействието върху атмосферния въздух, 

атмосферата. 
При строителството на обекта се предвижда известно неблагоприятно въздействие 

върху чистотата и качествата на атмосферния въздух, само в района на строителната 
площадка и в близост до нея. 

По време  на експлоатация в халето на инсталацията при сортиране на отпадъците. 
 
5.5.Вероятност на поява на въздействието върху водите 
Няма вероятност за поява на въздействие върху повърхностните и подземните  води по 

време на строителството и експлоатацията на обекта 
 
5.6. Вероятност на поява на въздействието върху земите и почвата 
При строителството  на халето за сепариране се планира пряко въздействие върху 

почвите при изкопните работи в обхвата на строителната площадка 
По време на експлоатацията не се очаква поява на неблагоприятно въздействие върху 

обхвата на почвата в района на площадката на инсталацията.  
 
5.7.Вероятност на поява на въздействието върху земните недра. 
Няма вероятност за поява на въздействие по време на експлоатацията  
 
5.8. Вероятност на поява на въздействието върху ландшафта 
В процеса на строителство на обекта на Инвестиционното предложение се очаква реално 

въздействие върху ландшафта в обхвата на площадката, изразяващо се в промяна на нейното 
структурно и функционално предназначение  

В процеса на експлоатация  не се очаква поява на въздействие върху околните 
ландшафти. 

 
5.9. Вероятност на поява на въздействието върху природните обекти. 
Не се очаква. 
 
5.10. Вероятност на поява на въздействието върху минералното разнообразие.  
Не се очаква 
 
5.11. Вероятност на поява на въздействието върху флората.  
Растителен свят 
Ограничено негативно въздействие в строителния етап  в района на строителната 

площадка на сепариращата инсталация. 
По време на експлоатацията въздействие не се очаква. 
 
5.12. Вероятност на поява на въздействието върху фауната. 
Животински свят 
Ограничено негативно въздействие с напускане на местообитанията и укритията само 

в строителния етап на сепариращата инсталация 
По време на експлоатацията въздействие не се очаква. 
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5.13. Вероятност на поява на въздействието върху единични и групови 
недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и 
антропогенни вещества и процеси  

Не се очаква 
 
 5.14. Вероятност на поява на въздействието от различните видове отпадъци и 

опасни вещества 
Очакваните отрицателни въздействия от  различните видове отпадъци се определят, 

като краткотрайни по време на строителството. След приключването на СМР не се очаква 
тяхната поява.По време на експлоатация  се формират минимални количества от битови 
отпадъци и смет, които се депонират в клетките за ТБО. 

 
5.15. Вероятност на поява на въздействието от опасни вещества 
Методите на строителството и експлоатацията на сепариращата инсталация изключват 

възможността от отделянето на опасни вещества. 
 
5.16. Вероятност на поява на въздействието от рисковите енергийни източници: 

шумове, вибрации 
По време на строителството 
Шум 
Само по време на масови  изкопно - насипни работи, когато работят едновременно 

няколко машини на строителната площадка. 
 
По време на експлоатацията 
Шум – незначително от технологичното оборудване и ползвана транспортна техника . 

 
Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда при реализация 
на инвестиционното предложение, може да бъде сведена до минимум с предвидените мерки 
за предотвратяване, намаляване и ликвидиране на последствията от аварийни ситуации и по 
време на строителството и експлоатацията на обекта, които следва да се разработят под 
формата на авариен план и инструкция за експлоатация преди влизане на обекта в 
експлоатация . 
 
 6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.  
6.1. Продължителност, честота и обратимост на въздействието върху хората и тяхното 
здраве.  
По време на строителството 

• Кратковременна продължителност върху строителите., до приключване на СМР. 

•  За избягването на здравния риск за работещите по време на изграждането на 
инвестиционното предложение, е необходимо да бъдат спазвани изискванията на Закон за 
здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.; изм., изм., бр. 
114 от 30.12.2003 г., в сила от 31.01.2004 г.),  

По време на експлоатация 
• Постоянна продължителност с незначително шумово и прахово  въздействие върху 

работещите от технологичното оборудване и  сортировка на отпадъците,  но значително под 
допустимите санитарни норми. 

 
6.2. Продължителност, честота и обратимост на въздействието върху земеползването.  
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Няма въздействие върху вида на земеползването .  
6.3. Продължителност, честота и обратимост на въздействието върху материалните 
активи.  

Строителната площадка е урбанизирана територия включена в площта на РДТБО. 
 
6.4. Продължителност, честота и обратимост на въздействието върху 

атмосферния въздух, атмосферата. 
По време на строителството временна продължителност от прахогазови емисии при 

изкопни работи и от ползваните транспортни средства и механизация с обратимост 
Дълготрайно продължително въздействие върху качествата на атмосферния въздух от 

на вредните газове постъпващи в атмосферния въздух от транспорта създаващи дискомфорн 
за живущите покрай пътното трасе. 

 
6.5.Продължителност, честота и обратимост на въздействието върху водите 
По време на строителството и експлоатацията на обекта не се очаква въздействие 

върху повърхностните и подземни води. Формираните битов офекални води от персонала и 
миенето на халето постъпват в ЛПСОВ на депото. 

 
6.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието върху почвата. 
Кратковременна  продължителност до завършване на изкопните работи на 

площадката.Обратимост след почистване на замърсените площи от СМР и отпадъци. 
 
6.7. Продължителност, честота и обратимост на въздействието върху земните 

недра. 
Краткотрайна продължителност по време на строителството. 
 
6.8. Продължителност, честота и обратимост на въздействието върху ландшафта. 
Очакваните негативни въздействия върху прилежащите на площадката ландшафти са 

от строителни  дейности, чиято продължителност е в зависимост от планираните и 
реализираните срокове на строителството. 

В зависимост от интензивността на строителните дейности и транспортните курсове, 
честотата на негативните въздействия е относително висока, но за кратки периоди. 

Необратими въздействия от строителните дейности, свързани с изграждане на 
сепариращата инсталация, като следствие от процеса на урбанизация, не се очакват при 
условия, че се изпълняват своевременно всички необходими защитни,  предохранителни и 
възстановителни мерки. 

 
6.9. Продължителност, честота и обратимост на въздействието върху природните 

обекти. 
Местоположението на площадката изключва възможността от въздействие върху 

защитените територии  
 
6.10. Продължителност, честота и обратимост на въздействието върху 

минералното разнообразие. 
Не се очаква. 
 
6.11.Продължителност, честота и обратимост на въздействието върху флората и 

фауната  
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Еднократно въздействие върху растителността само в района на строителната 
площадка., изразяващо се в унищожаване на вторични тревни съобщества ,единични храсти и 
дървета. Въздействието до голяма степен е обратимо с провеждането на биологична 
рекултивация след СМР. 

          Продължителността на въздействието върху представителите на животинския свят в 
обхвата на  инсталацията е временна до приключване на СМР и ако се извършват 
рекултивационни дейности. 
 
6.13. Продължителност, честота и обратимост на въздействието върху единични и 
групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени 
и антропогенни вещества и процеси 

Продължителност на въздействието: 
В близост до обекта няма досега регистрирани. единични и групови недвижими 

културни ценности . 
Честота на въздействието: 
а) Строителство - еднократно , ако се попадне при изкопните работи на нови 

археологически ценности. 
Обратимост на въздействието  
Загубите в случай на нарушаване на физическата цялост на нови археологически и 

архитектурни ценности, независимо от малката вероятност за появаване, могат да са 
необратими, ако не се вземат своевременни мерки за тяхното предотвратяване. 

 
6.14. Продължителност, честота и обратимост на въздействието от различните видове 
отпадъци и техните местонахождения 

Краткотрайна, с  честота определяща се от продължителността на строителството. 
Обратимо въздействие след приключване на строителните работи не се очаква. 

Предвижда се при експлоатацията на сепариращата инсталация да се формират 
минимални количества битови отпадъци които се депонират в клетката за ТБО та РДТБО 

 
6.15. Продължителност, честота и обратимост на очакваното въздействие от опасни 
вещества  

 Въздействие само по време на строителството , ако се появи такова би било 
краткотрайно, слабовероятно и обратимо. 

 
6.16. Продължителност, честота и обратимост на въздействието от рисковите енергийни 
източници: шумове и вибрации 

По време на строителството 
Шум и вибрации 
При строителството не се очаква продължително и необратимо въздействие върху 

акустичната среда. Възможните натоварвания са с временен и локален ефект с възможност за 
самовъзстановяване. Честотата на въздействие се характеризира като ниска с краткотрайно 
периодично влияние.  

По време на експлоатацията 
Шум и вибрации   
Постоянно , незначително шумово въздействие върху околната среда само в района на  

инсталацията от технологичното оборудване в халето . 
 
 
7. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в ин 
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 вестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или 
компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и 
човешкото здраве. 

Въз основа на направените предложения  при анализа и оценка на отделните  
компоненти и фактори на околната среда при съставянето на Информация за  преценяване на 
необходимостта от ОВОС на Инвестиционно предложение:“Планирани промени в работата 
на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, 
Божурище, Годеч и Драгоман” в поземлени имоти №000195 и №000198, землище на с. 
Богьовци, община Костинброд” за ограничаване и предотвратяване на вредните 
въздействия върху околната среда по време на строителството и експлоатацията на 
метротрасето се приемат за задължителни по реда на изпълнение мерките посочени в 
(таблица 1). 

При прилагане на мерките за намаляване на очакваните отрицателни въздействия 
върху  околната среда задължително условие е инвеститора да обезпечи тяхното изпълнение 
при спазване изискванията на Закона за опазване на околната среда, и последващи 
нормативни актове, както и други закони имащи отношение при реализиране на 
инвестиционното предложение и неговата експлоатация. 
 
           7.1.Резултат от прилагане на мерките 

В резултат от приложените мерки може да се очаква: 
• Ще се съгласуват съвместните действия между строителя и инвеститора. 
• С прилагането на изброените мерки отрицателното въздействие върху околната 

среда и здравето на хората в обхвата на инсталацията  се включва в границите на разумния и 
допустим риск. При правилно прилагане на избраната строителна технология и спазване на 
ограниченията по време на строителство и експлоатация ще се постигне изпълнението на 
модерна инсталация за сепариране на битови отпадъци отговарящо на съвременните условия 
за строителство и екология 

7.2. Задължителни изисквания за приемане на мерките при строителство и 
експлоатация 

Въз основа на предложените в информацията за преценяване на необходимостта от 
ОВОС задължителни за строителството на инвестиционното предложение мерки  
 „ Костинброд ЕКО „ АД в качеството му на Инвеститор следва да ги съгласува с 
администрацията на община Костинброд и другите препоръчани институти, да ги одобри и 
въведе като задължително условие при избора на Главен изпълнител на обекта, както и да 
следи за тяхното стриктно изпълнение по време на строителството и следваща експлоатация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
№  

Мерки 
Етап/Фаза  на 
прилагане/реализа
ция 

Резултат от мерките 

 1 2 3 
    

 Извършваните промени ще се проектират съгласно 
всички нормативни изисквания, включително с част 
противопожарна безопасност и план за безопасност и 
здраве.  

Проектиране  Залагане на проектни решения, които 
осигуряват предпазване на здравето на 
хората и компонентите на околната среда 
от замърсяване 

 Ще се спазва последователността на строително – 
монтажните работи, съгласно изготвения проект, и да 
се упражнява строг контрол при изпълнението им 

Строителство  Предотвратяване на замърсяване на 
прилежащите на депото терени с масла от 
строителната механизация и земни маси от 
строежа 

 Ще се спазват изискванията за разделно съхранение 
(депониране) на земни маси и хумус, получени при 
изкопните работи или допълнително доставени на 
обекта 

Строителство  Предотвратяване на замърсяване на 
прилежащите на депото терени със земни 
маси от строежа 

 Временните пътища, временните депа за земни маси и 
други строителни материали да се съсредоточат 
максимално върху площта на отредения терен 

Строителство  Ограничаване на въздействието върху 
прилежащите на депото терени  

 Изготвяне на инструкция (ръководство) за 
експлоатация на площадката, пренасяне и съхраняване 
на безопасно място на открити представители на 
фауната на площадката 

Строителство  Определя начина на експлоатация , така че 
да оказва възможно най – малко 
въздействие върху компонентите на 
околната среда 

 Изпълнение по проект на елементите от проекта, 
предназначени да намалят притока на атмосферни води 
в площадката 

Строителство  Предотвратяване  на замърсняването на 
почвата, повърхностните и подземните 
води 

 Оценка на риска за всяко работно място, изготвяне на 
заповеди за трудова и противопожарна безопасност, 
обучение на персонала 

Експлоатация Предотвратяване  на врези върху здравето 
на хората, замърсяването на почвата, 
водите, въздуха 
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8. Трансграничен характер на въздействията. 
Предвид местоположението и вида на инвестиционното намерение, не се очаква 

трансграничен ефект на въздействията му върху околната среда. 
 
V. Заключение на авторския колектив 
В настоящата Информация за преценяване на необходимостта от оценка на 

въздействието върху околната среда са разгледани компонентите и факторите на околната 
среда и очакваната степен на въздействие върху тях при реализация на Инвестиционно 
предложение: “Планирани промени в работата на „Регионално депо за неопасни 
отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” в 
поземлени имоти №000195 и №000198, землище на с. Богьовци, община Костинброд”. 
 
• Предвиденото инвестиционното предложение е на съвременно технологично ниво,  
съобразено с прилагане на  най-добрите налични техники и опит в световната практика и 
този досега при изграждане на сепариращи инсталации за битови отпадъци. 
• Социалното предназначение от реализирането на инвестиционното предложение ще 
има изключително важно значение за осигуряване на трайна трудова заетост и 
специализация на местния персонал в областта на управление на отпадъците.  
• Анализът на прогнозните резултати за въздействие върху околната среда от 
изграждането на  сепариращата инсталация дава основание да бъдат направени следните 
изводи по отношение на: 

• Въздействие върху хората и тяхното здраве 

По време на строителството обхватът на здравните рискове върху работещите на 
обекта се ограничава в рамките на строителната площадка.  
Върху населението ще се ограничава до живеещите наблизо до пътното трасе главно 

дискимфорт ит шум от преминаващите строителната техника и автомобили за и от обекта.  
             При реализирането му не се очакват отклонения над допустимите хигиенни норми и 
факторите на околна и работна среда  

• Атмосферен въздух  

По време на строителството на строителните площади и по трасето се очаква да има 
локални замърсявания от отделянето на вредни прахогазови емисии вследствие работата на 
строителната техника и обслужващи автомобили до изграждане на обекта. 

• Повърхностни и подземни води 

Инвестиционното предложение е съобразено с нормативните изисквания за опазване 
на околната среда и в резултат на неговата реализация не се очаква отрицателно въздействие 
върху повърхностните и подземни води, като компоненти на околната среда. 

• Земи и почви 

Инвестиционното предложение е екологосъобразно. По време не изкопните работи, 
там където е възможно, ще се изземва разделно хумусният слой с цел рекултивация на 
нарушените терени около площадката на инсталацията. Площадката на инсталацията- извън 
халето ще бъде рекултивирана  

• Земни недра 

Инвестиционното предложение е съобразено с екологичните изисквания.  

• Минерално разнообразие 
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Инвестиционното предложение е екологосъобразно. В обхвата на  Инвестиционното 
предложение не попадат минерални подземни богатства, които да представлявят екологичен 
или икономически интерес за експлоатация. Не се очаква неблагоприятно въдействие върху 
минерални или други ресурси  

• Природни обекти 

Трасето на Инвестиционното предложение и прилежащите му целево проучени 
територии в близост до 3 км. не попада в границите на никой от природните обекти на 
територията на  община Костинброд.и района. 

• Ландшафт 

Въздействията върху ландшафтите в процеса на строителството се изявяват, като 
физическа намеса, миграция на замърсители и други вредни влияния, от работата на 
строителната механизация и транспортните средства на площадката на обекта. 

Инвестиционното предложение може да се приеме за екологосъобразно с 
подобряване ландшафта в района на инсталацията и РДТБО. След приключване на 
строителството практически не се очаква дейностите по експлоатацията да окажат 
въздействие върху ландшафта. 

 
• Биологично разнообразие 

Инвестиционното предложение е екологосъобразно и отговаря на изискванията на 
действащото нормативно законодателство.  

Не съществуват основания на базата на които да се твърди, че при строителството и 
експлоатацията на обекта ще бъдат нанесени непоправими щети на характерната за района 
флора и фауна и доведат до унищожаване на местообитанията, а от там и до изчезването на 
редки и застрашени от изчезване животински представители. 

• Културно наследство 
В близост до обекта няма досега регистрирани. единични и групови недвижими 

културни ценности .Ако се попадне при изкопните работи на нови археологически ценности. 
Строителството ще се прекраш до съгласуване на последващи действия със съответните 
компетентни органи- 

• Отпадъци 

Инвестиционното предложение е съобразено с нормативните изисквания за опазване 
на околната среда, то представлява мярка за съвременно управление на отпадъците в региона 
и в резултат на неговата реализация не се очаква отрицателно въздействие върху околната 
среда от генерираните отпадъци.  

 
• Шум 

Проектът може да се приеме за екологосъобразен. Изграждането на сепариращата 
инсталация се очаква да окаже кратковременно негативно влияние върху обитателите, които се 
намират в близост до пътното  трасе на града, по който ще става извозването на отпадъците за 
инсталацията..  

С взетите технически и конструктивни решение при реализиране на инвестиционното 
предложение се очаква снижение на съществуващото наднормено шумово ниво от транзитния 
транспортен поток  

 
В заключение: 
От подробния анализ и определяне степента на значимост на въздействията по 

компонентите и факторите на околната среда при разглеждане на Инвестиционното 
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предложение колективът за изготвяне на Информацията за преценка на необходимостта от 
извършване на ОВОС , счита че осъществяването на проекта няма да доведе до негативни 
въздействия върху околната среда и това е един екологосъобразен проект. Очакваните 
изменения в тази насока по различните критерии ще бъдат в нормативно допустимите 
граници, при спазване на предложените мерки.  

 
VІ. Приложения 
 

 1. Удостоверение за идентичност на ПИ 000195 и ПИ 000198 с УПИ 282 и УПИ 
285,издадено от община Костинброд.  

2.  Актуални скици на УПИ 282,283,284 и 285, съставляващи площадката на Регионално 
депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч 
и Драгоман”. 

3. Геодезически координати на границите на площадката на Регионално депо за неопасни 
отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман”. 


