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Уведомление 
за класификация на предприятието/ съоръжението 

в съответствие с критериите по Приложение №3 и разпоредбите по  чл. 103, ал. 
1 на ЗООС.

1. Обща   информация  за   оператора  и  предприятието,  за  което  се  подава 
уведомлението

Предметната  дейност  на  дружеството  е  строителство  на  автомагистрали,  пътища, 
мостове,  водоснабдителни  и  канализационни  системи,  хидротехнически  и 
благоустройствени  инфраструктурни  съоръжения,  текущо  и  зимно  поддържане  на 
пътища;  проектантска,  инженерингова  и  търговска  дейност  в  страната  и  чужбина; 
всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари;

1.1. Име и търговско наименование на  оператора, единен идентификационен 
номер на оператора:
Възложител: ВИДАПЪТСТРОЙ АД
Адрес: ул. „Бесарабия“ №114, 1517, гр. София, район „Подуяне“

Наемател: АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ ЕООД
Пълен пощенски Адрес: ул. „Московска“ №47, ет. 3, гр. София, район „Оборище

1.2. Пълен адрес на седалището на оператора
адрес: ул. „Московска“ №47, ет. 3, гр. София, район „Оборище

1.3. Адрес за кореспонденция (ако е различен от този по т.1.2)
адрес: ул. „Московска“ №47, ет. 3, гр. София, район „Оборище

1.4. Телефон, факс и електронна поща на оператора
Е-мail: i.achkov@highwaysf.com

1.5.Наименование на предприятието/съоръжението и когато е приложимо - 
на холдинговото дружество/дружеството майка;
АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ ЕООД

1.6. Пълен  адрес  на  предприятието/съоръжението  (наименование  и 
пощенски  код  на  населеното  място,  име  и  номер  на  улицата,  района, 
общината, връзка към интернет страницата на предприятието);
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ул. „Московска“ №47, ет. 3, гр. София, район „Оборище

1.7. местоположение  на  площадката  на  предприятието/съоръжението, 
номер/номера  на  поземления  имот/имотите,  представляващи  площадката  на 
предприятието/съоръжението,  и  географски  координати  на 
предприятието/съоръжението  (географска  ширина  и  географска  дължина  в 
градуси, минути и секунди);
Площадката предвидена за реализация на инвестиционното предложение е обособена 
в поземлен имот с идентификатор № 14489.65.4 по КККР на землище, с. Гара Орешец, 
община  Димово,  област  Видин  с  обща  площ  от  31  302  м2.  В  административно 
отношение с. Гара Орешец се намира на 4 км североизточно от гр. Белоградчик, на 8 км 
южно  от  общинския  център  гр.  Димово  и  на  48  км  от  областния  център  Видин. 
Съседен на е имота е имот с идентификатор № 14489.65.1, с начин на трайно ползва: 
Пасище, зeми категория 9.

В имота предвиден за реализация на инвестиционното предложение, съществуват 
две  сгради  с  идентификатор  №14489.65.4.1,  с  предназначение  складова  база  и 
14489.65.4.2,  с  предназначение  промишлена  сграда.  Ситуирането  на  новите 
съоръжения, инсталации и инфраструктура се предвижда да бъдат съобразени с 
разположението на съществуващите сгради и инфраструктура.

Географски координати на площадката:

№ на 
точка

Координати
Y X

296 276548.8708 4838007.8968
297 276550.1911 4837994.9170
298 276560.5605 4837995.6440
299 276560.0703 4838008.3296
300 276548.8699 4838007.9049
301 276537.0900 4837952.6411
302 276521.5196 4837952.6411
303 276509.5356 4837940.0210
304 276511.9477 4837893.4053
305 276524.6333 4837882.0459
306 276535.5704 4837882.6865
307 276546.8317 4837895.6083
308 276544.5499 4837924.5760
309 276544.1718 4837929.3767
310 276541.1811 4837932.1411
311 276533.5752 4837932.1411
312 276533.5752 4837949.6411
313 276541.0752 4837949.6411
314 276541.0752 4837952.6411
315 276537.0900 4837952.6421
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370 276583.6985 4838105.1554
371 276584.0520 4838096.1584
372 276583.3328 4838096.1086
373 276572.1701 4838083.6739
374 276574.8376 4838014.6415
375 276573.6562 4838008.9674
376 276572.4772 4838003.2350
377 276574.4333 4837958.2785
378 276586.4219 4837946.8001
379 276589.9196 4837946.8001
380 276589.9196 4837934.8001
381 276560.5818 4837934.8001
382 276550.6127 4837924.0149
383 276555.6692 4837859.8224
384 276488.9460 4837855.9148
385 276487.9814 4837872.3866
386 276501.0206 4837873.1502
387 276506.6618 4837879.4500
388 276503.5436 4837939.7110
389 276521.5196 4837958.6411
390 276536.9404 4837958.6411
391 276542.9404 4837964.6411
392 276542.9404 4837984.6087
393 276542.6837 4837989.6687
394 276537.2661 4838042.9270
395 276555.1737 4838044.7486
396 276556.2864 4838033.8103
397 276559.0782 4838034.0061
398 276558.5713 4838047.1233
399 276557.3505 4838051.9515
400 276556.3370 4838054.0145
401 276555.1162 4838058.8427
402 276553.4050 4838103.1281

1.8. наименование  и  пълен  адрес  на  собственика  (собствениците)  на 
поземления имот, върху който са изградени или ще се изградят съоръженията;
Имота е собственост на „Видапътстрой“ АД, съгласно нотариален акт №110, том XVIII, 
рег. №4573, дело №3593/2007 г. и отдаден под наем на наемателя – „Автомагистрали 
София“ ЕООД;

Адрес на собственика: ВИДАПЪТСТРОЙ АД
Адрес: ул. „Бесарабия“ №114, 1517, гр. София, район „Подуяне“

1.9. наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на сградите 
в  поземления  имот,  в  който  се  осъществява  или  ще  се  осъществява 
дейността/дейностите;
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Адрес на собственика: ВИДАПЪТСТРОЙ АД
Адрес: ул. „Бесарабия“ №114, 1517, гр. София, район „Подуяне“

1.10. данни  за  контакт  на  лицето,  отговорно  за  експлоатацията  на 
предприятието/съоръжението:
Васил Коналиев, тел: 0889 433 472

1.11. Данни за контакт и длъжност на лицето,  отговорно за изготвяне на 
класификацията на преприятието
Игор Ачков, тел: 087 969 7733

1.12. уникален  идентификационен  номер  (E-PRTR  ID)  за  докладване  към 
Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) съгласно 
чл. 22а от ЗООС, ако предприятието напълно или частично попада в обхвата на 
приложение I  към Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и 
преноса на замърсители и за изменение на директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на 
Съвета (ОВ, L 33 от 4.02.2006 г.). 

- неприложимо

2. Кратко  описание  на  дейността  или  на  планираните  дейности  в 
предприятието/съоръжението.

Настоящият обект е предвиден да бъде изграден  в землището на с. Гара Орешец, общ. 
Димово, обл. Видин, включвайки следната етапност на реализация: 

Първи етап - поставяне на Мобилна инсталация за производство на бетонови 
смеси - „контейнерен тип” с всички необходими за  функционирането му допълващи 
обекти и функционални връзки.

През  първия  етап,  за  осигуряване  нормалната  работа  на  площадката,  се 
предвиждат   да  бъдат  обособени  два  вход-изхода  от  изток,  което  гарантира  не 
пресичане на потоците от суровини и готова продукция. Към всеки вход се предвижда 
поставянето на кабина за обслужващ персонал - “контейнерен тип”, действаща като 
контролно  пропусквателен  пункт.  Непосредствено  след  главния  вход  се  предвижда 
поставяне на автомобилна електронна везна “B60000M”, която ще обслужва товарните 
МПС  от  мобилната  инсталация  за  производство  на  бетонови  смеси  и  мобилната 
инсталация за производство на асфалтови смеси. Ситуирането на везната е съобразено 
с  предоставените  предписанията  и  техническите  характеристики.  Към  везната  се 
поставя кабина за обслужващ персонал - “контейнерен тип”.

Предвижда  се  поставянето  върху  бетонна  площадка  на  модулна  станция  за 
дизелово гориво “MSSG-30-D” в близост до главния вход, като се спазват инструкциите, 
предписанията и схемите, предоставени от производителя. Към станцията се поставя 
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кабина за обслужващ персонал - “контейнерен тип”.

През първия ще бъде осъществено поставянето и на мобилна инсталация за 
производство  на  бетонови  смеси  -„контейнерен  тип”  -  “Constmatch  Stationary”,  с 
капацитет  100  m3/h.   За  монтажа на  мобилната  станция за  производство  на  бетон, 
съгласно предоставената техническа документация от производителя и в съответствие с 
изискванията  дадени  в  нея,  ще  се  изпълни  стоманобетонна  подпорна  стена  и 
фундаментна плоча към нея със стоманобетонни колони, както и система от единични 
фундамети със съответните закладни части. Стената ще се изпълни за да се оформи 
рампата за зареждане на металните контейнери със съответните инертни материали за 
производство  на  бетон.  Рампата  ще  се  изпълни  от  земните  маси,  които  ще  се 
формират от изкопите за изпълнение на другите съоръжения от първи етап.

Предвижда се изграждането на функционални връзки между съоръженията за 
придвижване на товарни автомобили, съобразени с организацията на движението в 
имота.  Мобилната  инсталация за  производство  на  бетонови смеси  се  разполага  по 
начин, който ще осигури свободното му функциониране, което включва: избягване на 
пресичания на пътища (товарни и обслужващи) с тези на мобилната инсталация за 
производство на асфалтови смеси, осигуряване на кратък и лесен достъп до главния 
вход и автомобилната везна и осигуряване на зона за изчакване на товарни МПС, с 
капацитет 4  места.

За  осигуряване  на  нормалната  дейност  на  площадката  ще  бъде  обособена 
спомагателна битова зона, изградена на базата на преместваеми контейнери, в която да 
се предвидят контейнери със следните предназначения:  офис,  с  4бр.  работни места, 
лаборатория, офис за охрана, кухня, санитарно-хигиенна зона и тоалетни.  Към офис 
сградата  се  проектира  паркинг  за  леки  автомобили  с  7бр.  паркоместа  и  вътрешна 
пътна инфраструктура, съобразена с организацията на движението в имота. За всички 
контейнери – за охрана, офиси и контролни кабини ще се монтират единични бетонни 
фундаменти, предварително заготвени.

През първия етап се  обособява зона за  временно съхранение на фракции в 
непосредствена близост до мобилната инсталация за производство на бетонови смеси 
и мобилната инсталация за производство на асфалтови смеси, за зареждането им с 
материал. Размерите на зоната за временно съхранение на фракции са съобразени с 
броя и количеството нужни фракции, за да не се допусне смесването им.

Поради  липса  на  уличен  водопровод  в  близост  до  имота,  както  и  собствен 
водоизточник  за  захранване  на  имота  с  вода  за  питейно-битови,  технологични  и 
противопожарни нужди, водоснабдяването на имота е осигурено чрез съществуващи в 
имота два броя стоманени резервоара за чиста вода с обем по 50м³ всяка, или общ обем 
от   100м³.  Местоположението  им  ще  позволява  лесен  достъп  до  съоръженията  за 
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ревизирането им, както и възможност за зареждането им с цистерна. 

В близост до имота няма изградена канализационна мрежа, както и подходящ 
водоприемник  за  заустване  на  формираните  от  площадката  отпадъчни  води. 
Предвижда  се  изграждането  на  вкопани  помпена  станция  (осигуряваща,  както 
производствените,  хигиенно битовите,  така и противопожарните необходими водни 
количества от съществуващите два метални резервоара, всеки с обем 50м³), два броя 
черпателни ями -  за производствени нужди с обем 18м³ и за хигиенно битови нужди с 
обем 10м³  и  наземно площадково  съоръжение  за  филтриране  на  производствените 
водни количества. Ямите ще се почистват периодично, като иззетите при почистването 
отпадъчни води и утайки, ще се извозват и заустват в място, определено от действащия 
в района ВиК оператор- „ВиК-Видин“ЕООД. 

Захранването  с  електричество  в  имота  ще  се  осигурява  непосредствено  от 
прилежащата електроснабдителна мрежа. Предвижда се изграждането на трафопост в 
имота с мощност 20/0,4 кV

Втори етап - поставяне на мобилна инсталация за производство на асфалтови 
смеси - „контейнерен тип”.

Инвестиционното предложение предвижда поставяне на мобилна инсталация 
за производство на асфалтови смеси - „контейнерен тип”- “Eco 4000”, като се спазват 
инструкциите,  предписанията  и  схемите,  предоставени  от  производителя,  както  и 
изграждане  на  рампа  към  бункерите  за  челен  товарач  с  максимален  наклон  10%. 
Инсталацията  е  със  съответните  конструктивни  елементи,  служещи  за  основи,  а 
именно  метални  греди  по  спецификация.  Дадени  са  два  варианта  за  монтаж  –  с 
бетониране на металните греди и с открит монтаж върху чакълирана площадка.

За нуждите на мобилна инсталация за производство на асфалтови смеси, ще 
бъде  монтирано  присъединително  табло  за  подвижно  ремарке  с  газови  бутилки. 
Присъединително табло е ситуирано близо да мобилната инсталация за производство 
на асфалтови смеси, като за избора на неговото местоположение са съобразени и се 
спазени необходимите сервитути, с което да се осигури необходимата безопасност и 
функционалност.

Трети етап - засаждане на висока растителност.

Територията предмет на инвестиционното предложение е обходена и в нея не 
са установени дълготрайни декоративни дървета. Асфалтовата база е временна и в тази 
връзка проекта за озеленяване е минималистичен. Предвидени са само дълготрайни 
дървета за покритие със зелена маса по контура на площадката.

Четвърти етап - демонтиране и премахване на обектите, предмет на първия и 
втори етап, почистване на имота и въвеждане в първоначален вид.
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3. Вид отрасъл съгласно класификацията на дейностите в базата данни еSPIRS 
и/или код по NACE (код на дейността по Класификацията на икономическите 
дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт):
3.6. Посочва се видът на отрасъла в съответствие с кодовете в еSPIRS, както следва:

(1) Селско стопанство;
(2) Развлекателни и спортни дейности (например ледени пързалки);
(3) Минни дейности (хвостов отпадък и физикохимични процеси);
(4) Обработка на метали;
(5) Обработка на черни метали (леярни, топилни пещи и др.);
(6) Обработка на цветни метали (леярни, топилни пещи и др.);
(7) Обработка на метали чрез електролитни или химически процеси;
(8) Нефтохимическа/нефтени рафинерии;
(9) Производство на електроенергия, електроснабдяване и електроразпределение;
(10) Съхранение на гориво (включително за отопление, продажба на дребно и др.);
(11) Производство, унищожаване и съхранение на взривни вещества;

(12) Производство и съхранение на фойерверки;
(13) Производство, бутилиране и разпространение в насипно състояние на 
втечнени нефтени газове (ВНГ);
(14) Съхранение на ВНГ;
(15) Съхранение и разпространение на втечнен природен газ (ВПГ);
(16) Съхранение и разпространение на едро и на дребно, с изключение на ВНГ;
(17) Производство и съхранение на пестициди, биоциди, фунгициди;
(18) Производство и съхранение на торове;
(19) Производство на фармацевтични продукти;
(20) Съхранение, третиране и обезвреждане на отпадъци;
(21) Водоснабдяване и канализация (събиране, водоснабдяване, пречистване);
(22) Химически инсталации;
(23) Производство на основни органични химически вещества;
(24) Производство на пластмаси и каучук;
(25) Производство и изработка на целулоза и хартия;
(26) Дървообработване и мебели;
(27) Производство и обработка на текстил;
(28) Производство на хранителни продукти и напитки;
(29) Общо машиностроене, производство и монтаж;
(30) Корабостроене, демонтиране на кораби, ремонт на кораби;
(31) Сгради и строителни съоръжения;
(32) Керамични изделия (тухли, керамика, стъкло, цимент и др.);
(33) Стъкларска промишленост;
(34) Производство на цимент, вар и гипс;



8

(35) Електроника и електротехника;

(36) Центрове  за  обработка  и  транспорт  на  товари  (пристанища,  летища, 
паркинги за камиони и товари, разпределителни гари и др.);

(37) Медицински  грижи,  изследвания,  образование  (включително  лечебни 
заведения за болнична помощ, университети и др.);

(38) Производство на химически вещества с  общо предназначение (които не са на 
друго място в списъка);

(39) Друга дейност (непосочена в списъка).

Когато предприятието/съоръжението е  свързано с  повече  от един код по NACE,  се  прави 
разграничение между основна дейност и второстепенни дейности.

4. Планирана  дата  за  начало  на  строителните  работи  на 
предприятието/съоръжението 
Април 2022 г.

5. Планирана дата за пускане на предприятието/съоръжението в експлоатация. 
– след съгласуване с РИОСВ и приключване на СМР

6. Информация  за  връзките  на  площадката  с  инфраструктурата  на  областта 
и/или общината.
В административно отношение обекта ще се реализира в границите на поземлен имот 
с идентификатор № 14489.65.4 по КККР на землище, с. Гара Орешец, община Димово, 
област Видин с обща площ от 31 302 м2. 

Имота не се намира в близост до лечебни заведения, висши учебни заведения, места за 
настаняване, училищата, детските градини и ясли както и до обекти за производства на 
храни, стокови борси и тържища за храни.
При реализация на  обекта  няма да  се  напуска  сервитута  на  съществуващият имот, 
няма да се изграждат нови пътни връзки и да се отчуждават земи.

7. Информация за вида и начина на ползване на съседните площи.
Имота предвиден за реализация на инвестиционното предложение граничи с имот с 
идентификатор  №14489.56.1,  област  Видин,  община  Димово,  с.  Орешец,  местност 
Първака,  вид  собственост  „Общинска  публична“,  вид  територия:  „земеделска“, 
категория 9.

8. Описание  на  технологичните  процеси  и  съоръжения,  в  които  ще  са 
налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Инвестиционното предложение предвижда производство на асфалтови смеси и бетон. 
Производство на асфалтови смеси се предвижда да се осъществява  с асфалтосмесител 
Benninghoven ЕСО 4000. Капацитетът на предвидените съоръжения за получаване на 



9

асфалтови  смеси  е  320  тона  на  час.  Процесът  на  производство  се  осъществява  по 
следния начин:
Каменни  фракции  с  различна  зърнометрия  се  транспортират  посредством 
събирателен конвейер от 6 бункера, с вместимост на всеки от по 12 m³, до сушилния 
барабан. В сушилния барабан фракциите биват подгрети до температура от около 190º 
-  200ºС  от  горелка,  работеща  на  природен  газ.  Нагорещените  в  сушилния  барабан 
фракции  се  транспортират  с  помощта  на  горещ  елеватор  до  ситото  с  5  пресевни 
повърхности,  където се сепарират по размер и попадат в  отделните секции на 6-те 
горещи  бункери  с  обща  вместимост  55  t.  Горещите  минерали  са  дозират  според 
рецептата на асфалта във везната за минерали, посредством дозиращи цилиндри, след 
което се изпразват в мешалката с вместимост 4000 кг. В мешалката допълнително се 
подават  едновременно  вече  претеглените  собствен  прах,  каменно  брашно  и  битум. 
Собственият  прах  бива  отделен  във  филтърната  инсталация  и  съхранен  в  силоз  за 
собствен прах. Каменното брашно се подава от отделен силоз във везната за собствен 
прах и каменно брашно. Битумът се подава от 4 битумни цистерни с вместимост всяка 
от  60  m³,  където  бива  подгрят  с  електричество  до  около  180º  С.  Претеглените 
компоненти  се  смесват  в  4-тонната  мешалка.  Готовият  асфалт  се  разтоварва  от 
мешалката в чакащия под него камион. Асфалтосмесителя е оборудван с дозираща 
инсталация за подаване на целулозни добавки за производство на асфалт тип сплит 
мастик. Инсталацията за дозиране на течни слепващи добавки в битумната везна се 
използва за подобряване адхезията между битума и инертните материали.
За осигуряване на необходимото за работата на асфалтосмесител Benninghoven ЕСО 
4000  гориво  –  природен  газ,  се  предвижда  монтаж  на  присъединително  табло  за 
подвижно  ремарке  с  бутилкови  батерии  за  природен  газ.  Предвидено  е  място  за 
разполагане  на  подвижното  ремарке  за  газови  бутилки.  Съхраняваното  количество 
втечнен компресиран природен газ  на  площадката  се  предвижда да  бъде  до 50  м3. 
Посредством  присъединителното   табло  природния  газ  ще  бъде  подаван  към 
асфалтосмесителя за осигуряване на дейността му.

Производство на бетонови смеси се предвижда да се осъществява посредством 
мобилна инсталация за производство на бетонови смеси „CONSTMACH“, с капацитет 
100 m³/h - „контейнерен тип”.

Процесът на производство на бетоновите смеси се осъществява чрез следната 
последователност на технологични процеси:

Каменните фракции се съхраняват в 4 бункера за инертни материали всеки от по 
25 m³. Материалите с помощта на 4 бр. вибратора през клапите монтирани на дънното 
на  бункерите,  падат  върху  кантар  за  измерване  на  инертни  материали,  със 
съвместимост  3  m³.  Каменните  фракции с  различна зърнометрия се  транспортират 
посредством транспортна лента до изчакващият бункер за инертни материали.
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До изчакващият бункер за инертни материали са монтирани кантар за цимента 
със съвместимост 1200кг, кантар за вода 600 литра и  2бр. кантар за химически добавки - 
30л. Така претегленото количество инертни материали и добавки се спускат в двувалов 
миксер  с  гресираща  система  със  съвместимост  2  m³.  В  миксера  допълнително  се 
подават едновременно вече претеглените вода, цимент и добавки. От буферния силоз 
за цимент с вместимост 100 тона, чрез шнек за цимент се доставя цимента до кантара за 
цимент,  след  което  до  миксера.  Силозът  за  цимент  е  оборудван  с  филтър  24.5  m² 
филтърна повърхност. Целият процес е автоматичен и се управлява от компютърно 
управление на български език.

Готовата продукция бетонова смес от миксера, чрез долно изпускане се доставя в 
чакащият бетоновоз.

Инвестиционното предложение, предвижда монтиране на модулна станция за 
дизелово гориво “MSSG-30-D”. Модулната станция за дизелово гориво е предназначена 
за  монтаж  на  открито,  като  експлоатацията  и  е  свързана  със  задоволяване  на 
собствените нужди на площадката за осигуряване на доставка на получените бетонови 
и асфалтови смеси до  строящите се участъци на скоростен път I-1.  Модулната станция 
за светли горива се състои от резервоар с обем 30 м3. На рама са монтирани колонка за 
зареждане на  гориво,  пълнеща точка  и  пожарогасителна уредба.  По отношение на 
конструкцията на модулна станция за  дизелово гориво “MSSG-30-D” са  приложени 
изискванията на българските и европейски нормативи  и стандарти от гледна точка на 
безопасна  експлоатация,  пожаро-  и  взривозащита  и  др.  При  експлоатацията  на 
станцията за дизелово гориво се използва затворена система за зареждане с горива от 
автоцистерна, резервоар с двойни стени, дихателна система за улавяне на пари, като 
предвидените съоръжения за контрол минимизират възможността за замърсяване на 
околната среда,  възникването на пожар и други аварии. Въвеждането на модулната 
станция в експлоатация се осъществява на основание на удостоверение за качество и 
паспорт на съоръжението.

9. Кратко описание на:
9.6. околната  среда,  заобикаляща  предприятието  и/или  съоръжението,  в  т.ч. 
населените  места  и/или  защитени  територии  в  близост  до 
предприятието/съоръжението;
Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор № 
14489.65.4 по КККР на землище, с. Гара Орешец, община Димово, област Видин с обща 
площ от 31 302 м2 (фигура №2).  В административно отношение с.  Гара Орешец се 
намира на 4 км североизточно от гр. Белоградчик, на 8 км южно от общинския център 
гр.  Димово  и  на  48  км  от  областния  център  Видин.  Съседен  на  е  имота  е  имот  с 
идентификатор № 14489.65.1, с начин на трайно ползва: Пасище, зeми категория 9.
В имота за реализация на инвестиционното предложение, съществуват две сгради с 
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идентификатор  №14489.65.4.1  с  предназначение  складова  база  и  14489.65.4.2  с 
предназначение промишлена сграда. Ситуирането на предвидените с настоящото ИП, 
новите съоръжения, постройки, инсталации и инфраструктура се предвижда да бъдат 
съобразени с тяхното разположение 
 

Фигура 1 Местоположение на площадката предвидена за реализация на 
инвестиционното предложение – ПИ с идентификатор № 14489.65.4

 Поземлен  имот  с  идентификатор  №  14489.65.4  по  КККР  на  землище  на  с.  Гара 
Орешец,  общ.  Димово  попада  в  границите  на  защитена  зона  BG0002002  „Западен 
Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-119 от 09.02.2012 г. на 
министъра на околната среда и водите.
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Фигура 2 Местоположение на ИП спрямо границите на ЗЗ „Западен Балкан“ с код BG 002002

Имотът  е  територия  на  транспорта  и  с  начин  на  трайно  ползване  „За  ремонт  и 
поддръжка на транспортни средства“. Предвидените дейности са допустими спрямо 
режима на защитената зона, поставен със Заповед №РД-119 от 09.02.2012 г. и променен 
със Заповед № РД-68 от 28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.
Реализацията на обекта няма да предизвика сукцесионни процеси, водещи до промяна 
на видовия състав в  защитената зона или в  условията на средата –  хидрогеоложки, 
геоложки, климатични или други промени. Не се очакват ограничения или такива с 
бариерен ефект,  които да  представляват  сериозни препятствия за  видовия състав  в 
защитената зона. 

9.7. природните  или  антропогенните  фактори,  които  могат  да  доведат  до 
възникване на голяма авария или да утежнят последствията от нея (например: 
земетръсни райони, опасност от наводнения, обледявания и др. и/или близост 
до  натоварена  транспортна  инфраструктура  -  пътища,  жп  линии, 
тръбопроводи, летища и др.);
Площадката  предвидена  за  реализация  на  инвестиционното  предложение  не  се 
намира в земетръсен район, както и в близост до тръбопроводи, летища и др. 

9.8. съседните  предприятия  и  обектите,  районите  и  строежите,  които  не 
попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но могат да са източник на 
или  да  увеличат  риска  или  последствията  от  голяма  авария  в 
предприятието/съоръжението и ефекта на доминото.
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Площадката предвидена за реализация на асфалтов и бенов възел ще се реализира в 
поземлен имот с идентификатор № 14489.65.4 по КККР на землище, с. Гара Орешец, 
община Димово, област Видин с обща площ от 31 302 м2. 

Имотът  е  собственост  на  „Видапътстрой“  АД,  съгласно  нотариален  акт  №110,  том 
XVIII, рег. №4573, дело №3593/2007 г.

- Площ на имота 31 302 м2;
- Вид собственост: частна;
- Вид територия: територия на транспорт
- Начин на трайно ползване: за ремонт и поддръжка на транспортни средства
- Имота се намира в землището на с. Гара Орешец, община Димово

Имотът предвиден за реализация обект граничи с имот с идентификатор №14489.56.1, 
област  Видин,  община  Димово,  с.  Орешец,  местност  Първака,  вид  собственост 
„Общинска публична“, вид територия: „земеделска“, категория 9.

10. Описание на опасните вещества, които са или се планира да са налични в 
предприятието/съоръжението:
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Таблица №1 Класификация, съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 и Приложение №3 на ЗООС

Химично 
наименовани

е
CAS № ES №

Категория на опасност съгласно 
Регламент (EO) № 1272/ 2008 за 

класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси

Класификация 
съгласно 

Приложение №3 към 
чл. 103, ал. 1 от ЗООС

Капацитет на 
технологичното 
съоръжение за 
съхранение /м3/

Налично 
количеств
о в тонове

Физични 
свойства 

Горива, 
дизелови

68334-30-5 269-822-7 Физически опасности
Запалими течности, Категория 3, 
H226 – Запалими течности и пари;
Опасности за здравето
Остра токсичност, инхалационна, 
категория 4, Н322 – вредни при 
вдишване;
Корозивност, дразнене на кожата, 
категория 2, Н315 – предизвиква 
дразнене на кожата;
Канцерогенност , категория 2, Н351 – 
предполага се, че причинява рак.
Специфична токсичност за определени 
органи, категория 2, Н373 – може да 
причини увреждане на органи;
Опасност при вдишване, категория 1, 
Н304 – може да бъде смъртоносен 
при поглъщане и навлизане в 
дихателните пътища.
Опасности за околната среда
Опасност за водната среда, категория 
2, Н411 – Токсичен за водните 
организми , с дълготраен ефект.

Поименно изброено 
в част 2 от 
Приложение № 3 
към ЗООС - т.34 
нефтопродукти и 
алтернативни 
горива

Нисък рисков 
потенциал, съгласно 
приложение №3– 
2500 т
Висок рисков 
потенциал, съгласно 
приложение №3 – 25 
000 т.

1 бр. модулна 
бензиностанция 
с обем 30 м3

25,8 т Течно вещество;
Цвят: 
тъмнокехлибаре
н;
Точка на 
запалване >56,oC
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Втечнен 
пропан 
-бутан

Физически опасности
Запалими газове (включително 
химически, нестабилни газове), 
Категория 1; Н220 – изключително 
запалим газ;
Газове под налягане, втечнен газ
Н280 – Съдържа газ под налягане; 
може да експлодира при нагряване.

Опасности за здравето
Мутагенност на зародишните клетки, 
Категория  1В;  H340  -  Може  да 
причини генетични дефекти
Канцерогенност, Категория 1А
Н350 – Може да причини рак;

Поименно изброено 
в част 2 от 
Приложение 3 към 
ЗООС – т. 18 - 
„Втечнени 
запалими газове, 
Категория 1 или 2 
(включително 
втечнен нефтен газ) 
и природен газ“

Нисък рисков 
потенциал, съгласно 
Приложение №3 – 50 
т.
Висок рисков 
потенциал, съгласно 
Приложение №3 – 
200 т.

Съхранява се в 
присъединителн
о табло за 
подвижно 
ремарке с 
батерия  с газови 
бутилки, с обем 
1бр. х 50 м3 

27,5 т
Втечнен газ под 
налягане;
Цвят: Безцветно;
Мирис: Сладък;
Точка на 
запалване: -104 ÷ 
- 60 оС
Температура на 
самозапалване: 
287-537 оС
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Съобразно забележка №4 от приложение №3 на ЗООС, когато предприятието или 
съоръжението,  в  което  никое  отделно  опасно  вещество  не  присъства  в  количество, 
равно  или  над  съответните  прагови  количества  се  прилага  емпирични  формули,  с 
които  се  определя  дали  предприятието/съоръжението  е  обхванато  от  съответното 
изискване на глава седма, раздел I.
 
Предприятия с нисък рисков потенциал:
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … е по-голяма или равна на 1,

където  qx  =  количеството  опасно  вещество  х  (или  категория  опасни  вещества), 
попадащо в част 1 или част 2,
и QLX = съответното прагово количество за опасно вещество или категория х от част 1, 
колона 2 или част 2, колона 2.

25,8/2500  +  27,5/50  =  0,010  +  0,55  =  0,56  <  1  не  се  класифицира  като 
предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал

Предприятия с висок рисков потенциал:
q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + … е по-голяма или равна на 1,

където 
qx = количеството опасно вещество х (или категория опасни вещества), попадащо в част 
1 или част 2, и 
QUX = съответното прагово количество за опасно вещество или категория х от част 1, 
колона 3 или от част 2, колона 3.

25,8/25000  +  27,5/200  =  0,0010  +  0,14  =  0,14  <  1  не  се  класифицира  като 
предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал

11. Класификация на предприятието/съоръжението:

11.1. Предприятие с нисък рисков потенциал: Да/Не

11.2. Предприятие с висок рисков потенциал: Да/Не

11.3.  Подробно  описание  на  извършената  класификация  на 
предприятието/съоръжението по чл. 5, ал. 1
Както беше посочено в информацията по Приложение №2 към чл. 6, ал.2 от Наредбата 
за ОВОС, за нуждите на настоящото инвестиционното предложение ще се използва 1 
бр.  модулна  бензиностанция  за  светли  горива  и  1  бр.  присъединително  табло  за 
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съхранение  на  газови  бутилки  на  втечнен  природен  газ  за  технологични  нужди. 
Предивдено е модулната бензиностанция да бъде с обем до 30 м3. Втечнения природен 
газ ще се съхранява в газовови бутилки с общ обем до 50 м3.

Съгласно   Регламент  (ЕО)  №1272/2008  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета, 
веществата  и  смесите  се  класифицират  като  опасни,  когато  за  тях  се  изпълнени 
критериите  по  отношение  на  физичните  опасности,  опасностите  за  здравето  или 
опасностите за околната среда, определени в част 2-5 от Приложение №I на Регламент 
(ЕО) №1272/2008г. 

За веществата, които ще бъдат съхранявани на площдката са налице гореописаните 
критерии, попадайки в обхвата на таблица №2, част 2,  т.  18 от Приложение №3 на 
ЗООС,  поименно изброени опасни химични вещества  и  смеси:  „Втечнени  запалими 
газове,  Категория  1  или  2  (включително  втечнен  нефтен  газ)  и  природен  газ.“  и  т.34  от 
таблица 2, част 2 -  „нефтопродукти и алтернативни горива“.

Количествата,  които са взети предвид при прилагането на Глава Седма,  Раздел I  са 
максималните  количества,  които  са  налични  или  има  вероятност  да  са  налични  в 
предприятието във всеки един момент. Съгласно, Приложение №3 към чл. 103, ал. 1 от 
ЗООС, когато дадено вещество или група вещества, изброени в част 2 (т.е. поименно 
изброени вещества), попадат и в класификацията от част 1 ( по категории на опасност) 
трябва да се прилагат праговете за количества опасни вещества, към част 2 . 

Съгласно направената класификация, в съответствие с критериите към Таблица 2, на 
Част  2,  колона  2  и  3  от  Приложение  №3  от  ЗООС,  следва  да  бъде  направено 
заключението,  че  максималните  съхранявани  количества  опасни  вещества  (дизелво 
гориво и втечнен природен газ) са по-малки от праговите количества, в колоните 2 и 3 
на таблицата №2 към част 2 на Приложение №3. По тази причина предприятието не 
може да бъде класифицирано като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

Съобразно забележка №4 от приложение №3 на ЗООС, когато предприятието или 
съоръжението,  в  което  никое  отделно  опасно  вещество  не  присъства  в  количество, 
равно  или  над  съответните  прагови  количества  се  прилага  емпирични  формули,  с 
които  се  определя  дали  предприятието/съоръжението  е  обхванато  от  съответното 
изискване  на  глава  седма,  раздел  I.  Извършените  сумарни изчисления  показват,  че 
площадката за реализация също не  може да се класифициката като предприятие с 
висок и/или нисък рисков потенциал.

Заключение:
На  площадката,  собственост  на   „ВИДАПЪТСТРОЙ“  АД,  с  наемател 
„АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ“ ЕООД ще бъде налично и ще се съхранява дизелово 
гориво  и  пропан  бутан.  Съгласно  направената  класификация  в  съответствие  на 
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Приложение  №3  и  разпоредбите  на  чл.  103,  ал  1  на  ЗООС,  следва  да  се  направи 
заключението, че предприятието НЕ се класифицира като предприятие с висок или 
нисък рисков потенциал.

12. Наличие на поверителна информация: Да/Не

12.1. Производствена или търговска тайна:   Не

Вид на информацията по т. 1 - 12 и мотиви:
.....................................................   Н.п.

12.2. Държавна или служебна тайна:   Н.п
Вид на информацията по т. 1 - 12 и мотиви:
.....................................................     Н.п

12.3. Лични данни:    Не

Описание на данните:

13.  За  предприятия/съоръжения,  които  не  попадат  в  обхвата  на 
приложение  №  1  или  приложение  №  2  към  ЗООС  -  номер  и  дата  на 
становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III  от 
ЗООС,  че  планираното  изграждане  или  изменение/разширение  на 
предприятието/съоръжението  или  на  части  от  тях  не  е  предмет  на 
процедура по глава шеста, раздел III от ЗООС.

14.  Декларация от оператора/възложителя за достоверност на данните.

Приложения:

1. Копия на актуалните информационни листове за безопасност на 
опасните вещества в предприятието/съоръжението.

2. Декларация за достоверност на данни 

Дата: …………………….                                             Подпис: ……………………


