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Достъп до Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, свързано с реализация  

на ИП за „Обособяване на площадка за приемане и временно съхраняване 

на отпадъци“ с код R 13, на площадка  с местонахождение – гр.Варна, 

южна промишлена зона, в ПИ с идентификатор №10135.5501.185, с 

възложител „ЯНИКА КЛИЙН ТРАНС“ ЕООД 

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Район „Аспарухово“ - Община Варна осигурява 

горецитирания достъп. ИП е свързано с „Обособяване на площадка за приемане и временно 

съхраняване на отпадъци“ с код R 13, на площадка  с местонахождение – гр.Варна, южна 

промишлена зона, в ПИ с идентификатор №10135.5501.185, с възложител „ЯНИКА КЛИЙН ТРАНС“ 

ЕООД, представляваща складово помещение с площ 145 кв.м. 

Инвестиционното предложение е ново за дружеството, което има намерение да извършва дейности 

по приемане и съхраняване на следните отпадъци с код R13: 

- Калциев хидроксид – 06 02 01* в количество 200 т/г. 

- Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества – 11 01 09* - 200 т/г.  

- Опаковки, съдържащи опасни вещества – 15 01 10* - 200 т/г. 

- Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), 

кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества  -  15 02 02* - 200 т/г. 

- Маслени филтри – 16 01 07* - 200 т/г. 

- Отпадъци, неупоменати другаде – 16 01 99 - 200 т/г. 

- Оловни акумулаторни батерии – 16 06 01* - 200 т/г. 

- Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти – 16 07 08* - 200 т/г. 

- Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – 20 01 21* - 200 т/г. 

- Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 

01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти – 20 01 35* - 200 т/г. 

- Пластмаси – 20 01 39 - 200 т/г. 

Във връзка с реализирането на инвестиционното намерение, ще бъдат обособени две зони: 

 ▪ зона за приемане на отпадъците с площ 10 кв. м.; 

 ▪ зона за съхраняване на отпадъците с площ 130 кв.м.; 

За реализирането на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата техническа 

инфраструктура. Площадката представлява закрито складово помещение, самостоятелно обособено 

като част от наличната постройка, с непропусклива настилка. Същата е оборудвана с 

каломаслоуловител с капацитет 1 куб.м. Отпадъците ще се приемат и съхраняват на закрито, в 

метални и пластмасови съдове – варели, касони, с вместимост 0,200 и 0,450 т., с изключение на 

ИУЕЕО, за съхраняването на което не са предвидени съдове, а участък от зоната за съхраняване на 

всички отпадъци, на площ 10 кв.м. с капацитет 0,600 т. На площадката ще се съхраняват моментно 

до 6.15 т. опасни за околната среда отпадъци. 

Документацията е на разположение в сградата на Район „Аспарухово“ - Община Варна, ул.“Народни 

будители“ №2 от 02.07.2020г. до 16.07.2020 г., всеки ден от 8:30 - 17:30 ч. стая 503, ет. 5. 

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в Район „Аспарухово“ - Община Варна от 

02.07.2020г. до 16.07.2020 и/или в РИОСВ-Варна. 

За повече информация тел. 052/ 370 130 – отдел „Екологичен контрол“ 
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