
О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба 
за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г.)

„Алфа Колект” ЕООД
област София-град, Столична община, гр. София, район „Студентски”, ж.к. 

Дървеница, ул. „Пловдивско поле” No 11, вх. 1, ет. 6, ап. 18

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за :

„Разширяване дейността на съществуваща площадка за отпадъци, с 
добавяне на нови отпадъци от дърво, опаковки от дървесни материали, 
биоразградими и обемни отпадъци от бита”.

Площадката е с местоположение : гр. София, р-н Слатина, ул. „Боян 
Магесник” № 100, ПИ № 757 и се ползва съгласно сключен Договор за 
преотдаване под наем. Площадката представлява открита площ която е с 
изцяло непропусклива повърхност и закрито помещение в границите на 
имота.

Площадката не попада в границите на защитени местности /ЗМ/, 
Национални паркове или в обекти включени в Натура 2000. Не се предвижда 
изграждане на нова или извършване промяна на пътната инфраструктура. За 
транспортирането на отпадъците ще се използва съществуващата пътна 
и нфрастру ктура.

На площадката ще се събират опаковки от дървесни материали, 
дървени, биоразградими и обемни отпадъци от бита, предприятия, търговски 
обекти, административни сгради и други източници.

Всички генерирани отпадъци ще се събират разделно по видове, в 
съдове предназначени за всеки вид отпадък.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти : Любомир Грънчаров, гр. София, район „Студентски”, 
ул.„Пловдивско поле” No 11, вх. 1, партер, тел. : 0886 231922

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София -  1618, 
бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-
sofia.government.bg

Приложение - информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВ0СА
е  *

Възложител:



Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

1 .Данни за възложителя :

„Алфа Колект” ЕООД, ЕИК : 201978373, седалище и адрес на управление : 

област София-град, Столична община, гр. София, район „Студентски”, ж.к. 

Дървеница, ул. „Пловдивско поле” № 11, вх. 1, ет. 6, ап. 18.

Управител : Ангел Иванов Жиров.

Точен и пълен пощенски адрес : област София-град, Столична община, гр. 

София, район „Студентски”, ж.к. Дървеница, ул. „Пловдивско поле” № 11, 

вх. 1, ет. 6, ап. 18.

Телефон -  0886 231922, e-mail: alfacolect@gmail.com 

Лице за контакти : Любомир Грънчаров

2.Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, 

капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно 

предложение и/или за разширение, или изменение на производствената 

дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни 

или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или 

необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура 

(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни 

работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив : 

Инвестиционното предложение е за разширение дейността на дружеството и 

предвижда : „Разширяване дейността на съществуваща площадка за 

отпадъци, с добавяне на нови отпадъци от дърво, опаковки от дървесни 

материали, биоразградими и обемни отпадъци от бита”.

Площадката, предмет на инвестиционното предложение на „Алфа 

Колект” ЕООД е съществуваща, и за нея има издадено Решение № СО-152- 

ПР/2011 г. от РИОСВ -  София за преценяване необходимостта от извършване 

на ОВОС и писмо изх. № 26-00-8135/29.10.2014 г. да не се извършва ОВОС.

mailto:alfacolect@gmail.com


Към настоящия момент тя е действаща и работи. Бъдещото разширение 

предвижда на площадката да се извършват дейности по събиране и 

съхраняване с „код 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 

от дейностите с кодове R 1-R 12 с изключение на временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на образуване до събирането им” на опаковки от 

дървесни материали, дървени, биоразградими и обемни отпадъци от бита, 

предприятия, търговски обекти, административни сгради и други източници. 

Исканото разширение е във връзка с предложение на Столична Община за 

сключване на договор за осигуряване на площадка по чл.19, ал. 3, т. 11 от 

ЗУО. В таблицата по долу са дадени кодовете и количествата на отпадъците.

№ Код Наименование Количество тон/год.

1 15 01 03 опаковки от дървесни материали 1000

2 17 02 01 дървесен материал 500

3
20 01 38 дървссни материали, различни от упоменатите в 20 

01 37
500

4 20 02 01 биоразградими отпадъци 100

5 20 03 07 обемни отпадъци 300

Като цяло предвидените количества, които ще се събират на 

площадката са малки. Съхраняването на опасни отпадъци е под 50 т. 

Максималното натоварване с опасни отпадъци, което площадката би могла да 

поеме в даден момент няма да надхвърля 15 т. Събраните отпадъци ще се 

съхраняват на площадката в отделни зони, отредени за целта и обозначени с 

код и наименование. Поставен е кантар където се претеглят и регистрират 

всички видове отпадъци при приемането им в пункта. Всички отпадъци ще се



предават на лица притежаващи разрешение или регистрационен документ по 

чл. 35 от ЗУО за дейности със съответните отпадъци.

Площадката за реализиране на предложението е с местоположение гр. 

София, р-н Слатина, ул. „Боян Магесник” № 100, ПИ № 757. Теренът се 

ползва съгласно сключен Договор за преотдаване под наем от 01.09.2014 г. 

Общата площ която се използва е 80 м2 открита площ и 160 м2 съществуващо 

хале.

Площадката е в близост до ул. „Боян Магесник”, от където ще се 

осъществява транспортният достъп до нея.

Теренът е покрит изцяло с трайна настилка от асфалт и е ограден с 

плътна метална ограда. От страната на входа има съществуващо хале 

разделено на клетки, което се използва за административни нужди и за 

съхраняване на получените отпадъци.. Имота е включен към 

електропреносната мрежа. Водоснабдяването и канализацията е осигурена 

чрез отклонения от селищната ВиК мрежа на гр. София.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг 

план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното 

предложение :

Няма връзка с други съществуващи дейности и няма други дейности, 

които да са одобрени с устройствен или друг план за гореописаната 

площадка. Дружеството не извършва други дейности, освен разрешените от 

РИОСВ - София дейности с отпадъци.

4. Местоположение на площадката - населено място, община, 

квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 

1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и 

територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано



трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща 

пътна инфраструктура :

Площадката за реализиране на предложението е с местоположение гр. 

София,р-н Слатина, ул.„Боян Магесник” № 100. Географските координати са:

№ X Y

1 4602429.20 8502977.61

2 4602424.48 8502962.57

3 4602430.95 8502955.62

4 4602443.56 8502963.16

Начинът на трайно ползване е за производствен и складов обект. 

Прилагаме копие на скица на имота, която дава ясна представа за 

разположението на имота. Площадката е наета с Договор за преотдаване под 

наем с фирма „НАС Метал” ООД. Съгласно одобрения Общ устройствен 

план, цитирания имот попада в устройствена категория, „терени за 

инфраструктура на ЖП транспорта” /Тжп/ - за транспортна инфраструктура -  

ж.п. и метроареали.

Площадката не попада в границите на защитени местности /ЗМ/, 

Национални паркове или в обекти включени в Натура 2000. В близост до 

имота няма територии които са обект на опазване на обекти от културното 

наследство. Най-близко разположена е защитена зона с код BG 0000113.



Трансграничен характер на въздействията -  реализирането на 

инвестиционното предложение няма да окаже трансгранично въздействие.

Не се предвижда изграждане на нова или извършване промяна на 

пътната инфраструктура. За транспортирането на отпадъците ще се използва 

съществуващата пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на 

строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, 

промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или 

друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими 

количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на 

нови :

Теренът е покрит изцяло с трайна настилка от асфалт и е ограден с 

плътна метална ограда. От страната на входа има съществуващо хале 

разделено на клетки, което се използва за административни нужди и за 

съхраняване на получените опасни отпадъци. Строителни и ремонтно -  

монтажни работи няма да бъдат извършвани. При обособяването на зоните за



съхраняване на отпадъците и времето на експлоатация на обекта, няма да 

бъдат използвани невъзстановими природни ресурси. Предвидено е 

осигуряване на контейнери за събиране и съхраняване на всички отпадъци, 

разделени по видове.

Водоснабдяването и канализацията е осигурена чрез отклонения от 

селищната ВиК мрежа на гр. София. В близост няма повърхностни водни 

обекти които могат да бъдат засегнати.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за 

тяхното третиране :

На площадката ще се събират опаковки от дървесни материали, 

дървени, биоразградими и обемни отпадъци от бита, предприятия, търговски 

обекти, административни сгради и други източници.

Всички генерирани отпадъци ще се събират разделно по видове, в 

съдове предназначени за всеки вид отпадък, след което ще се предават на 

лица притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл. 35 от 

ЗУО за дейности със съответните отпадъци.

Не се предвижда обезвреждане на отпадъци на територията на 

площадката на инвестиционното предложение

За реализацията на инвестиционното предложение и начините за 

третиране на отпадъците, ще се спазват изискванията на Закона за 

управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води 

(битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално 

пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, 

собствена яма или друго, сезонност и др.



Водоснабдяването и канализацията е осигурена чрез отклонения 

селищната ВиК мрежа на гр. София. Вода ще се ползва за битови нужди 

работниците на обекта.

Възложител:


