О Б Я ВА
От „ПЕНКОМЕРС“ ООД, ИН 103952999, седалище и адрес на управление гр.
Варна, обл. Варна, ул. „Перперикон“ 8.
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ,
бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме Инвестиционно
предложение - Изменение и допълнение на Разрешение № 03-ДО-682-00 от 02.03.2022г. за
извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ гр. Варна, което
включва:
- Допълване на дейност - „R12 (трошене/мелене) – размяна на отпадъци за подлагане на някоя
от дейностите с кодове R1 – R11“, съгласно Приложение 2 към § 1, т. 13 от ДР на ЗУО на
площадка № 1 с местонахождение гр. Варна, ул. “Перперикон” 8 закрито помещение (хале)”.
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
Инвестиционното предложение се явява разширение на дейността на фирма “Пенкомерс”
ООД, което се изразява в “Изменение и допълнение на Разрешение № 03-ДО-682-00 от
02.03.2022г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци”, издадено от РИОСВ Варна.
При настъпила необходимост от извършване на дейност „R12 – размяна на отпадъци за
подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11“ (мелене/трошене), съгласно
Приложение 2 към § 1, т. 13 от ДР на ЗУО с вече разрешените отпадъци от дърво и
пластмаса с код и наименование:
15 01 02 – пластмасови опаковки; 02 01 04 - пластмасови отпадъци (с изключение на
опаковки);
12 01 05 – стърготини, стружки и изрезки от пластмаси;
15 01 03 – опаковки от дървесни материали;
19 12 04 – пластмаса и каучук; 19 12 07 - дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06;
20 01 38 – дървесина различна от упоменатата в 20 01 37;
20 01 39 – пластмаси, съгласно Наредба за класификация на отпадъците, на територията на
площадката ще има обособена и отредена зона/място от 2 до 3 кв.м., за позициониране на
мобилната (преместваема) мелница, с която ще се извършва дейността.
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново
инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност
съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда
(ЗООС)
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 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:
Основни процеси:

Съгласно Приложение 2 към § 1, т. 13 от ДР на ЗУО, на описаната по-горе площадка
“Пенкомерс” ООД ще извършва дейност с код R12 – размяна на отпадъци за подлагане на
някоя от дейностите с кодове R1 – R11.
Дейността с код R12 ще се извършва с вече разрешени отпадъци, съгласно Разрешение № 03ДО-682-00 от 02.03.2022г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, описани погоре в точка 1 на настоящото инвестиционно предложение и по конкретно ще включва –
дейност по трошене/мелене на отпадъци от пластмаса и дърво.
Капацитет на мелницата – 700 кг. на ден. Обслужва се от работник, който подава в отвора на
мелницата пластмасовите и/или дървесни отпадъци, които се смилат. След процеса смилане,
получената пластмасова млянка и/или дървесина, преминава през тръба на изхода, на която е
закачен бекс, в който се събира. При напълване на бекса, същият се заменя с нов.
Отредена площ – мелницата за пластмаса и дърво ще заема от 2 до 3 кв.м. от общата площ на
площадката. Съоръжението е мобилно (преместваемо) и не е необходимо да се извършват
изкопни работи за неговото поставяне.
Площадката към настоящия момент е действаща.
Използва се съществуващата техническа инфраструктура (налични са пътища, улици,
електропроводи, ВиК мрежа и др.) и не се предвижда изграждане на нови такива.
Зоната (мястото) за извършване на дейността ще бъде обозначена с необходимата
уведомителна табела.
Кодовете и наименованието на вече разрешените отпадъци, за които ще се отнася по –
горе описаната дейност (мелене/трошене), съгласно Наредба за класификация на
отпадъците, са както следва:

№

Вид на отпадъка

Код

Наименование

1

2

Дейности,

Количество

Произход

кодове

(тон/год.)

3

4

5

1.

02 01 04

Пластмасови
отпадъци (с
изключение на
опаковки)

R12-размяна на отпадъци за
подлагане на някоя от дейностите с
кодове R1-R11 (предварителни
дейности преди оползотворяване –
мелене/трошене);

1000

Oт физически
и юридически
лица,
регистрирани
по ТЗ

2.

12 01 05

Стърготини,
стружки и
изрезки от
пластмаси

R12-размяна на отпадъци за
подлагане на някоя от дейностите с
кодове R1-R11 (предварителни
дейности преди оползотворяване –
мелене/трошене);

500

Oт физически
и юридически
лица,
регистрирани
по ТЗ

3.

15 01 02

Пластмасови
опаковки

1400

Oт физически
и юридически
лица

4.

15 01 03

Опаковки от
дървесни
материали

R12-размяна на отпадъците за
подлагане на някоя от дейностите с
кодове R1-R11(предварителни
дейности преди оползотворяване –
мелене/трошене);
R12-размяна на отпадъци за
подлагане на някоя от дейностите с
кодове R1-R11 (мелене/трошене);

1300

Oт физически
и юридически
лица

5.

19 12 04

Пластмаса и
каучук

R12-размяна на отпадъци за
подлагане на някоя от дейностите с
кодове R1-R11 (предварителни
дейности преди оползотворяване –
мелене/трошене);

9000

От физически
и юридически
лица,
регистрирани
по ТЗ

6.

19 12 07

Дървесина,
различна от
упоменатата в 19
12 06

R12-размяна на отпадъци за
подлагане на някоя от дейностите с
кодове R1-R11 (предварителни
дейности преди оползотворяване –
мелене/трошене);

3500

От физически
и юридически
лица,
регистрирани
по ТЗ

7.

20 01 38

Дървесина,
различна от
упоменатата в 20
01 37

1500

От физически
и юридически
лица

8.

20 01 39

Пластмаси

R12-размянана отпадъци за
подлагане на някоя от дейностите с
кодове R1-R11 (предварителни
дейности преди оползотворяване –
мелене/трошене);
R12-размянана отпадъци за
подлагане на някоя от дейностите с
кодове R1-R11 (предварителни
дейности преди оползотворяване –
мелене/трошене);

3200

От физически
и юридически
лица

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на
въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на
съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по
одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
Дружеството притежава Разрешение № 03-ДО-682-00 от 02.03.2022г. за извършване на
дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ Варна.
Необходимо е изменение и допълнение на Разрешение 03-ДО-682-00 от 02.03.2022г. за
извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ гр. Варна на
„Пенкомерс“ ООД, включващо дейност мелене/трошене на отпадъци от дърво и пластмаса.
4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват
засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни
UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на
Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и
територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично
въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)
гр. Варна, обл. Варна, ул. „Перперикон“ № 8, Пром. Зона, ж.к. „Вл. Варненчик“, имот № 83,
обособена част от „Промишлена енергетика“ АД.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез
обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на
повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения
или необходимост от изграждане на нови)

Площадката изцяло отговаря на минималните технически изисквания, съгласно Приложение №
1 към чл.12 на Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. ) и
Приложение № 9 към чл. 41, ал. 1 „Изисквания към площадките за съхраняване (включително
за предварително съхраняване) и предварително третиране на ИУЕЕО“ от Наредбата за
ИУЕЕО.
Всички сгради и помещения са с изградена трайна настилка, имат изградена и функционираща
ВиК мрежа и електрозахранване.
От дейността на „Пенкомерс“ ООД няма да се генерират отпадни води и за този вид дейност не
се използва вода за промишлени нужди. Обекта е водоснабден от ВиК мрежата на града, на
основание сключен договор между собственика на имота „Метарекс“ ООД и ВиК Варна.
Закритото помещение, отдадено под наем, в което ще се извършва дейност с отпадъци от
„Пенкомерс“ ООД е свързано към изграден на терена от собственика на имота
каломаслоуловител.
Всички съоръжения необходими за водоснабдяване, канализация и електрическа енергия са
съществуващи, които фирма „Пенкомерс“ ООД ще използва на база сключения договор за
наем със собственика на имота „Метарекс“ ООД.
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или
опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
Не се очаква.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очаква.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Генерираните потоци отпадъци от дейността по предварително третиране (сортиране,
разглобяване/ремонт, разделяне) ще се предават на дружества притежаващи разрешителни по
чл. 35 от ЗУО, същите са от група 19 и подгрупа 19 12, съгласно Наредба 2 за класификация на
отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на
здравеопазването
Генерираните потоци отпадъци от дейността по предварително третиране (мелене/трошене) ще
се предават на дружества притежаващи разрешителни по чл. 35 от ЗУО, както и същите са от
група 19 и подгрупа 19 12, съгласно Наредба 2 за класификация на отпадъците, издадена от
министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.66 от 8
Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018г., изм. и
доп. ДВ. бр.86 от 6 Октомври 2020г.)
При предварителното третиране (мелене/трошене) на отпадъци от дървесина и пластмаса се
предполага генериране, на следните отпадъци:
Отпадъка 19 12 04 е получен от сортирането на отпадък с код 15 01 06 – смесени опаковки. При
извършване на дейност трошене/мелене се генерира краен отпадък също с код 19 12 04 пластмасови гранули, които „Пенкомерс“ ООД, въз основа на сключени договори ще предава
на други фирми за по следващото им оползотворяване. Генерира се също нерециклируем
отпадък за депониране с код 19 12 12 - други отпадъци (включително смеси от материали)
от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11. Относно този
нерециклируем отпадък с код 19 12 12 подлежащ на депониране „Пенкомерс“ ООД към
настоящия момент е в процедура на издаване от РИОСВ Варна на Регистрационен документ за
извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на територията на цялата
страна, съгласно който регистрационен документ след издаването му „Пенкомерс“ ООД ще
пристъпи към сключване на договор за предаване на отпадъци за депониране с депо с. Въглен,
общ. Аксаково с цел да транспортира самостоятелно генерирания отпадък с код 19 12 12 до

депо. Също така в момента дружеството има сключен договор за извършване на транспортна
услуга от фирма „Метарекс“ ООД на основание, който договор транспорта до депо за
предаване на генерираните отпадъци може да се извършва от фирма „Метарекс“ ООД.
Друг отпадък, който може да се генерира с произход - извършване на дейност мелене/трошене
на дървесни отпадъци е с код 19 12 07 - дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06, които
отпадък „Пенкомерс“ ООД също, въз основа на сключени договори ще предава на други фирми
за по следващото им оползотворяване.
Прогнозно годишно количество за отпадъците подлежащи на дейност мелене/трошене, е както
следва:
-за код 02 01 04 – пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки) – 1000 т/годишно;
-за код 12 01 05 – стърготини, стружки и изрезки от пластмаси – 500 т/годишно;
-за код 15 01 02 – пластмасови опаковки – 1400 т/годишно;
-за код 15 01 03 – опаковки от дървесни материали – 1300 т/годишно;
-за код 19 12 04 – пластмаса и каучук (получен от сортиране на 15 01 06 – смесени опаковки) –
до 9000 т/годишно;
-за код 19 12 07 – дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 – 3500 т/годишно;
-за код 20 01 39 – пластмаси – 3200 т/годишно.
9. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени
и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна
станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен
воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
От дейността на дружеството не се генерират отпадни води. За този вид дейност
мелене/трошене не се използва вода за промишлени нужди. Закритото помещение, отдадено
под наем на „Пенкомерс“ ООД, в което се извършват дейности с отпадъци и в което ще се
извършва и дейността мелене/шредиране е свързано към изграден на терена от собственика на
имота „Метарекс“ ООД каломаслоуловител.
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на
опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно
приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на
последствията от тях)
Не се очаква.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община
Варна, Район „Владислав Варненчик“ или в РИОСВ - Варна, ул. „Ян Палах“ №4, пощенски код
9015.

