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Изх. №2103/06.10.2017

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

1. Данни за възложителя.
„МАПЕИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 200807280, със седалище – гр. София, жк
Младост 4, Бизнес Парк София, сграда. 8А, ет. 6

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет (в
т.ч. на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от
приложение № 3 към ЗООС), обща използвана площ; посочва се дали е: за ново
инвестиционно предложение и/или за разширение, или за изменение на
производствената дейност, за 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.); за
предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина на изкопите, за
ползване на взрив.
Веднъж месечно камион-цистерна с 22 тона насипен продукт DYNAMON SX да
се разтоварва в 20 IBC контейнера /всеки по 1070 кг/. Основният процес е
преливане на готов продукт от камион-цистерна в еднокубикови контейнери.
Капацитет – 22 тона на месец. Обща използвана площ – около 50 м2. Не са
необходими допълнителни дейности или инфраструктура.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности
в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите
по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС – одобрени устройствени планове съгласно чл. 104,
ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени зони/територии за безопасни разстояния
до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал; необходимост
от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален
закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по
реда на специален закон.
Няма
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4. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен
имот, 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 обектите на културното наследство, очаквано
трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за
случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на
съществуваща пътна инфраструктура.
В нает от „МАПЕИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД СКЛАД №5, с площ на склада от 774.33
кв.м и ЗОНА ЗА ПАРКИРАНЕ И МАНЕВРИРАНЕ № 5, състояща се от
надземни паркоместа и зона за маневриране, разположена пред източната страна
на склада, на кота 0,00 метра, находящи се в Логистичния център „Логистика
Юнивърсал“. Логистичният център „Логистика Юнивърсал“ се намира в
поземлен имот с No 039036, в землището на с. Горни Лозен, м. Садина, гр.
София, бул. Цариградско шосе №425, идентичен с имот планоснимачен номер
3342, находящ се в гр. София, Столична община, район Панчарево, попадащ в
кадастрални листове Г-7-8-А, планоснимачен район: село Лозен (VII-37),
неурегулирана територия с площ по графични данни от 68 842 кв.м., собственост
на „МДЛ Сервиз“ ЕООД с ЕИК 131360271. В гореописания склад се съхраняват
строителни продукти и целият склад се използва от Мапеи България ЕООД.
Дейността по разтоварване ще се извършва само вътре в гореописания склад в
близост до една от входните врати. В близост няма дейности, свързани с
хранително-вкусовата промишленост.

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
съоръжения.
Няма

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители.
Няма
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7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното
третиране.
Няма

8. 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.
Няма

9. В случаите по чл. 103, ал. 1 ЗООС – очаквани количества, вид и класификация
на опасните вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС.
Няма опасни химични вещества.

Подпис:
(Пламен Петров, управител)

Производствена база: гр.Русе, бул. България №133, Тел. +359 82 512890, Факс +359 82 512894

