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Представено от общ.  Бяла, уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за “Закриване и 
рекултивация на общинско депо за битови  отпадъци“ 
          Във връзка с представено от общ.  Бяла,  уведомление за “Закриване и рекултивация на 
общинско депо за битови  отпадъци“, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за следното: 

І. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :  
 Заявеното ИП е за закриване и рекултивация на общинско депо за битови  отпадъци на 
територията на общ. Бяла, обл. Варна в поземлен имот с идентификатор 07598.82.13, м-ст 
„Турта“, по КККР на общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: Община Бяла.

Във връзка с горното приемаме внесеното от Вас уведомление за информиране на 
компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (Наредбата за ОВОС; ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.).  

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата 
за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
(Наредбата за ОС; обн. ДВ бр. 73/11.09.2007г., с изм. и доп.), Ви уведомявам, че така 
описаните намерения представляват изменение на обект, включен в  Приложение № 2,  точка 
11, буква  „Б“  от ЗООС. Предвид характера и предвижданите дейности и в съответствие с 
указанията, дадени в Ръководството на Европейската комисия относно обхвата на Анекс I  и 
Анекс II на Дерективата за ОВОС (достъпно на интернет страницата на МОСВ 
www.moew.government.bg дейност/ОВОС/Указания по прилагането), с цел изясняване 
вероятното значително въздействие върху околната среда на основание  чл. 93, ал. 1, т. 2 на 
ЗООС,  ИП подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС). 

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.  
За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят на ИП 
е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Да внесе в РИОСВ-Варна, писмено искане по образец съгласно Приложение 6 от 
Наредбата за ОВОС, придружено с информацията по Приложение № 2 на хартиен и 
електронен носител. 

2. Да извършите писмено уведомяване на засегнатото население за ИП, съгласно 
разпоредбата на чл. 95, ал. 1  от  ЗООС, с информация  съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 
3 Наредбата за ОВОС. 

При изготвяне на информацията за ИП да се представи  и обърне внимание на:  
 обхвата,  засегната площ и параметрите на ИП; 
 метода и етапите на рекултивация (предвидените в тях дейности); 
 предвидените мерки, системи и съоръжения за намаляване отрицателното 

въздействие върху околната среда и в частност върху подземните и повръхностните води, 
почвата и атмосферния въздух; 

 да се опише начина за отвеждане на атмосферните води, преминаващи по 
площадката на депото; 

 да се опише начина на третиране и отвеждане на генерирания инфилтрат от тялото 
на депото; 

 да се предвидят и опишат мерките за недопускане изтичането на инфилтрат във 
водни обекти; 

 да се представи информация на какво разстояние се намират най-близко находящите 
се обекти, подлежащи на здравна защита, съгласно изискванията на § 1, т. 3 от 
Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС. 

 да се представи работния проект на електронен носител, разработен в съответствие с 
Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците и Правила за 
подаване на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, 
финансирани по реда на ПМС № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за 
изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните 
съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общиснки 
депа за битови отпадъци. 

 да се представят всички части на проекта на електронен носител включващи: 
техническа рекултивация; третиране на сметищен газ; биологична рекултивация; система за 
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мониторинг; повърхностно отводняване; пожарна безопасност; геодезия и ВП; ВиК; геология; 
СМР; обща информация. 

ІІ.  По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР): 

Територията, предмет на ИП, попада изцяло  в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 
2000”: BG0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 
6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД-132/ 
10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-77/ 28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013 г.) на министъра 
на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във 
връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че изграждането на предвидените с  
реализацията на инвестиционното предложение обекти  не противоречи на режима на 
защитена зона за опазване на дивите птици BG0002044 „Камчийска планина”, определен със 
заповедта за обявяването й. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони ще бъде 
извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.  

    Копие на писмото е изпратено до кмета на община  Бяла

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 06.11.2019г.) 


