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Представено от „Он енерджи“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) 
“Площадка за събиране и временно съхранение на неопасни отпадъци, преди предаване за 
оползотворяване” в ПИ с идентификатор № 55110.60.84, площ 20 000 кв.м,  НТП  - депо за 
индустриални отпадъци,  трайно предназначение на територията - урбанизирана,  м. Средния 
сакар,  с. Падина,  община Девня, област Варна, стар номер 55110.6068, с възложител: „Он 
енерджи“ ЕООД

Във връзка с представено от „Он енерджи“ ЕООД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) “Площадка за събиране и временно съхранение на неопасни отпадъци, 
преди предаване за оползотворяване” в ПИ с идентификатор № 55110.60.84, площ 20 000 кв.м,  
НТП  - депо за индустриални отпадъци,  трайно предназначение на територията - 
урбанизирана,  м. Средния сакар,  с. Падина,  община Девня, област Варна, стар номер 
55110.6068, с възложител: „Он енерджи“ ЕООД, 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:

I.   По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС: 

Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-Варна, се 
установи следното:  
1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда “Площадка за събиране и временно 

съхранение на неопасни отпадъци, преди предаване за оползотворяване” в ПИ с 
идентификатор № 55110.60.84, площ 20 000 кв.м,  НТП  - депо за индустриални отпадъци,  
трайно предназначение на територията - урбанизирана,  м. Средния сакар,  с. Падина,  
община Девня, област Варна, стар номер 55110.6068, с възложител: „Он енерджи“ ЕООД. 

2. Настоящото ИП касае приемане на неопасни отпадъци и подготовката им за временно 
съхранение; групиране на отпадъците за съхранение, според физичните им свойства; 
предаване на отпадъците за последващо третиране на лица притежаващи съответното 
разрешително за дейности с отпадъци; капацитета на площадката за събиране и временно 
съхраняване на неопасни отпадъци ще е  350 000 тона/годишно - временно съхранение на 
неопасни отпадъци, преопаковане и прегрупиране; 

3. Настоящото намерение има взаимовръзка с издадени: 
-   Решение № ВА 92 -ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва“ за 
„Площадка за сепариране на смесени битови отпадъци и подобни на тях отпадъци, в 
т.ч. подготовката им с други видове неопасни отпадъци, с последващо 
оползотворяване с производства на алтернативна енергия“ в поземлени имоти с №№ 
55110.60.83 и 55110.60.84, землище село Падина, община Девня, област Варна 
възложител: „ЕкоСейф”ООД. 

-   Решение № ВА - 22 /ЕО/2017 год. за преценяване на необходимостта от извършване 
на екологична оценка с характер „да не се извършва“ екологична оценка за Подробен 
устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) с цел разделяне на 
два нови урегулирани поземлени имота за „изграждане на инсталация за 
предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на 
биоразградими и/или зелени отпадъци”, в поземлен имот № 55110.60.68, с общ площ 
94,919 дка, начин на трайно ползване – депо за индустриални отпадъци, трайно 
предназначение на територията – земеделска, вид собственост - частна общинска 
собственост  в землището на село Падина, община Девня с възложител: Община 
Девня. 

-  За ИП „отпадане на дейности по сепариране на входящи отпадъци чрез инсталация за 
въздушно сепариране и отпадане на необходимостта от извършване на дейности код 
20 03 01- смесени битови отпадъци“  в  поземлени имоти с №№ 55110.60.83 и 
55110.60.84, землище село Падина, община Девня, област Варна възложител: 
„ЕкоСейф”ООД с писмо с изх. №26-00-1471/А24/13.05.2019г. на директора на 
РИОСВ-Варна, че гореописаното намерение не попада в никоя от позициите на 
Приложение №1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на 
регламентираните по реда на глава шеста процедури. В тази връзка на основание чл. 
2, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо провеждане на процедура. 
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Във връзка с изложеното, заявеното инвестиционното предложение е разширение и 
изменение, което самостоятелно попада в т. 11, буква “б”  от Приложение № 2 на Закона за 
опазване на околната среда и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна на 
основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят 
на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложениeтo по 
чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за 
таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и 
водите и внася писмено искане по образец съгласно приложение 6 до компетентния 
орган, към което прилага един екземпляр от информацията по приложение 2 на 
хартиен и електронен носител /който да съдържа цялата налична и приложена 
документация към процедурата/; 

   Към искането да се приложат: 
- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 500 лв., 

съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на 
МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.),  преведена по банков път: IBAN: BG17 
SOMB 9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при Общинска банка АД. Основание: по 
преписка с вх. №26-00-1471/2019 г.  

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да бъде 
описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно разгледани следните 
въпроси : 

    Да се посочат дейностите с техните кодове, съгласно Приложение 1 и/или 2 на 
Закона за управление на отпадъците, за всеки вид отпадък. Дейностите следва 
да бъдат прецизирани съобразно вида,  характеристиките и състава на всеки 
конкретен отпадък. 

    Да се посочат количествата на всеки вид отпадък, който ще се съхранява и/или 
третира на площадката. 

    Да се посочат всички отпадъци, които се очаква да се формират през 
строителния и експлоатационния период. 

    Да се посочат методите и технологиите за извършване на дейностите по 
преопаковане и прегрупиране, в т.ч. да се посочат съоръженията/инсталациите 
за осъществяване на тези дейности, както и техния капацитет. 

    Да се представи информация по отношение съоръженията на площадката, в 
т.ч. съдове, използвани опаковки и техния капацитет. 

 Начина на съхранение на отпадъците; 
 Предвижда ли се на площадката изсушаване на отпадъците; 
 Как ще бъдат третирани и къде ще бъдат заустени атмосферните води 

постъпващи на площадката за събиране и  временно съхранение  на неопасни 
отпадъци;

 Къде ще се заустват водите от измиване на площадките;
 За транспортните средства, превозващи отпадъците предвижда ли се измиване 

на гуми и др.  
 Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 132 от Закона за водите, 

когато на съответната територия няма изградена канализационна система е 
необходимо да се избере подходяща алтернатива, свързана с третирането и 
мястото на отвеждане на производствените отпадъчни води, тъй като лицата от 
стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води, са длъжни да 
изграждат необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с 
изискванията за заустване във воден обект.

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 
интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице  

- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като 
поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-
малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от 
заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 
електронен носител на  Община Девня и село Падина, община Девня. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 
Община Девня и село Падина, община Девня: 
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 осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, 
като поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) 
и на общественодостъпно място за достъпа до информацията и за 
изразяване на становища от заинтересувани лица; 

 в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат на 
компетентния орган резултатите от обществения достъп, в т.ч. по 
начина на осигуряването му по образец съгласно приложение № 7. 

3.  Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които за 
инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се 
извършва преценка: 

- по искане на възложителя; 
- при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното 

разнообразие; 
- в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 

ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие: 

Имота предмет на ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии. 

       ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000”. Най-близките защитени 
зони: ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000635 
„Девненски хълмове”, приета с Решение на Министерски съвет № 223/24.04.2014 г. (ДВ бр. 37 
от 29.04.2014 г.) и ЗЗ BG0000622 “Варненско – Белославски комплекс”, приета с Решение на 
Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (ДВ бр. 107 от 18.12.2007 г.), без заповеди за 
обявяване и ЗЗ за опазване на дивите птици BG0000191 “Варненско-Белославско езеро”, 
обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 22/2012 г.) на министъра на околната 
среда и водите.         

   На основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 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, ДВ. 
бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите 
на опазване на защитените зони (ЗЗ).

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

ІІІ. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 

 Съгласно информацията представена в т. 10 на уведомлението за ИП, на площадката не 
се предвижда съхранение на опасни вещества, предвид което изискванията на глава седма, 
раздел първи от ЗООС не са приложими. 

ІV. По отношение на изискванията на глава седма, раздел втори от ЗООС: 

ИП предвижда обособяване на площадка с капацитет  от 350 000 тона/годишно за 
приемане, преопаковане, групиране и временно съхраняване на неопасни отпадъци до 
последващото им предаване за третиране на фирми с лицензи за дейности по третиране на 
отпадъци.  На площадката не се предвижда временно съхраняване на опасни отпадъци.  

Дейностите по оползотворяване - временно съхраняване на неопасни отпадъци, не 
попадат в обхвата на Приложение № 4, към  чл.117, ал.1 от Закона за опазване на околната 
среда и за реализацията на инвестиционното предложение  не е  необходимо провеждане на 
процедура по КПКЗ. 

               Копие на писмото е изпратено до кметoвете на Община Девня и село Падина, община 
Девня. 

                                                                                    (отговорено от РИОСВ на 13.12.2019г.) 


