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Представено от „Провадсол” ЕАД уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 
“изграждане на два броя експлоатационни сондажи, с прилежащи съоръжения и комуникации“ в 
поземлен имот с идентификатор №58503.171.229, площ от 427 243 кв. м, вид на територията – 
урбанизирана, НТП-други промишлени територии, стар номер 000229, землище на град 
Провадия, община Провадия“ 

Във връзка с представено от „Провадсол” ЕАД уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за “изграждане на два броя експлоатационни сондажи, с прилежащи 
съоръжения и комуникации“ в поземлен имот с идентификатор №58503.171.229, площ от 427 243 
кв. м, вид на територията – урбанизирана, НТП-други промишлени територии, стар номер 
000229, землище на град Провадия, община Провадия“, 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 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 “Изграждане на два броя 

експлоатационни сондажи, с прилежащи съоръжения и комуникации“ в поземлен имот с 
идентификатор №58503.171.229, площ от 427 243 кв. м, вид на територията – 
урбанизирана, НТП-други промишлени територии, стар номер 000229, землище на град 
Провадия, община Провадия, възложител: „Провадсол” ЕАД. 

2. Добивът на разсол се осъществява по метода на подземното разтваряне на сол чрез 
сондажи от повърхността на земята. Системата на разработване е чрез единични сондажи, 
разположени в мрежа, на разстояние 200 m от устие до устие на сондаж. Мрежата от 
сондажи е разположена на площ 130 хектара. 

3. Настоящото инвестиционно предложение се основава на метода на подземно разтваряне 
на сол чрез сондажи от повърхността на земята. Този метод се използва от групата 
"SOLVAY" в техните находища в Торалавега - Испания и Епе – Германия и се нарича 
"метод на дълбокопотопена водоподаваща колона". Той не променя регламента в 
първоначалния проект и "Регламент за размив и експлоатация на сондажите" на ВННИГ-
Русия от 1975 година. 

4. Инвестиционното предложение предвижда новите сондажи да са с производителност 
средно по 50м³/час всеки. Очаква се продължителността на добива от сондажите да е 50-
60 години. След приключване на експлоатацията сондажа ще се консервира по изработен 
проект. 

5. Разглежданото инвестиционно предложение има взаимовръзка, с постановени и 
издадени от МОСВ и РИОСВ-Варна, Решение по ОВОС и Решение за преценяване 
необходимостта от извършване на ОВОС, с характер „да не се извършва ОВОС“. Към 
момента на стартиране на настоящата процедура за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, има проведени процедури и издадени:  
А/ Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер „да 
не се извършва ОВОС“ - ВА-171/ПР/2012г. за ИП „изграждане на три броя 
експлоатационни сондажи с прилежащи съоръжения и комуникации в землището на гр. 
Провадия и с. Бозвелийско, общ. Провадия, област Варна”, в поземлени имоти с № 
000229 и 000232 в землището на гр. Провадия и № 034013 в землището на с. 
Бозвелийско, общ. Провадия; 

Б/ Решение по ОВОС №32-7/2000 г. на МОСВ. 
        Във връзка с изложеното, заявеното ИП е изменение и разширение на ИП от Приложение 
№ 1 на ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 3 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 
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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. №26-00-10033/2019 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 : 

 Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и 
дейности, които са свързани с настоящото намерение; 

 Подробно описание на всички технологични дейности и процеси; 
 Избрана алтернатива за третиране на атмосферните води. 
 Анализ на кумулативното въздействие по компоненти и фактори - Оценката на 

въздействията следва да се направи на база характеристиките на ИП, предвижданията с 
него; 
Да  се направени анализ на кумулативното въздействие с отчитане на сегашното 
състояние на територията с всички минали процедури по реда на ЗООС и ЗБР и 
съпоставка с одобрените и въведени в експлоатация по реда на ЗУТ, както и с бъдещите 
предвиждания. Анализът следва да бъде съсредоточен върху територията на общината 
на база преминали процедури с бъдещи предвиждания и кумулативното въздействие 
върху околната среда по компоненти. Да бъдат отчетени въздействията с 
предвижданията в ИП и възможността конкретната територията да поеме бъдещото 
натоварване. 

 Подходът за извършване на оценката на кумулативното въздействие, следва да се 
основава на обща методологическа рамка, а именно оценка на потенциалните 
кумулативни въздействия на съществуващи, одобрени или в процес на одобряване 
и/или разработване обекти върху компонентите/фактори на околната среда като бъдат 
анализирани:  

 Ефектите с натрупване – общият ефект от различни въздействия върху всеки 
отделен компонент/фактор на околната среда;  

 Ефектите с наслагване:  
- натрупване на еднакви въздействия, което води до ново значително 
въздействие; 
- натрупване на различни въздействия, което води до ново значително 
въздействие; 

 Ефектите във времето – оценка на възможни въздействия, които възникват в 
различните етапи на реализация на обектите (строителство, експлоатация и 
извеждане от експлоатация) и които водят до ново значително въздействие. 

 Оценката на кумулативното въздействие и значимостта следва да бъде 
извършена и при отчитане на степента на въздействие върху 
компонентите/факторите на околната среда. 

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 Провадия. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 
Община Провадия: 

 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; 
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- 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 изискванията на глава шеста от  ЗООС за екологична  оценка: 
         Подробните устройствени планове подадат в позицията на т. 9.1 от Приложение № 2 на 
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 
(Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.). Във връзка с това и разпоредбата на чл. 
85, ал. 2 от ЗООС, ако се предвижда ПУП или изменения на ПУП за развитие на настоящото 
ИП, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО подлежат на преценяване 
необходимостта от ЕО. 
        Ако за осъществяване на инвестиционното намерение се налага най-напред да бъде 
изменен ОУП, то на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО изменението на ОУП също 
е предмет на преценяване на необходимостта от екологична оценка.  
        Съгласно изискванията на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за ИП, включено в приложение № 
1 или № 2 на същия закон, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по 
чл. 85, ал. 1 и 2, компетентният орган по околна среда може по искане на възложителя или по 
своя преценка да допусне извършването само на една от оценките по глава шеста.  
         От друга страна обаче съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗООС, екологичната оценка се извършва 
независимо от ОВОС. 
         На основание чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за издаване на решение 
за преценяване необходимостта от ЕО е директора на РИОСВ-Варна.   
         Във връзка с това и описаните по-горе правни и фактически основания, и неприложена 
документация по реда на ЗУТ към настоящия момент е допуснато разглеждане на процедура 
само по ОВОС, независимо от екологичната оценка.                  Уведомявам, Ви че на следващ 
етап от инвестиционния процес за всеки ПУП, предмет на ИП е необходимо да бъде 
уведомена РИОСВ за определяне процедура по преценяване на необходимостта от екологична 
оценка и/или липсата на такава. 

ІІІ. 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-близко разположени 
са: ЗЗ  “Провадийско-Роякско плато”, с код BG 0002038, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 
т. 4 от Закона за биологичното разнобразие (Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.) и ЗЗ  
“Провадийско-Роякско плато”, с код BG 0000104, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от 
същия закон. 

      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. 

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

На основание чл. 5, ал. 6 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.), 
уведомлението за извършена класификация по чл. 103, ал. 2 на ЗООС е изпратено за 
становище до МОСВ. 

По уведомлението за класификация с вх. № 04-00-3349/А19/26.08.2019 г. в РИОСВ-
Варна, е получено становище на заместник-министъра на околната среда и водите, съгласно 
което при прегледа на документацията е установено следното: 

В „Провадсол” ЕАД са или се планира да бъдат налични опасни вещества и отпадъци, 
попадащи в раздел „Е – Опасности за околната среда“ и раздел „Р – Физични опасности“ от 
част 1 на приложение № 3 към ЗООС. Количествата на опасните вещества не надвишават 
праговите стойности за нисък или висок рисков потенциал. При извършената проверка за 
нисък и висок рисков потенциал чрез прилагане на правилото за сумиране, полученият 
коефициент е по-малък от 1, предвид което „Провадсол” ЕАД не се класифицира като 
предприятие с нисък или висок рисков потенциал. 

Обръщам Ви внимание, че съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 на Наредбата за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията 
от тях, сте длъжни да поддържате в наличност доклада от извършената класификация по чл. 
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103, ал. 1 на ЗООС и да го предоставяте при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 на ЗООС. 

V. По отношение на изискванията на нормативната уредба по води: 

Реализирането на ИП е допустимо и е в съответствие с целите и мерките за постигане на 
добро състояние на водите, ПУРБ 2016 -2021г. и ПУРН 2016 - 2021г. и няма да окаже 
значително влияние върху водите и водните екосистеми при спазване на условията изразени 
в приложеното становище на БДЧР.

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Провадия.  

(отговорено от РИОСВ на 30.09.2019г.) 


