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Представено от „ЗСК-Девня“АД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 
„Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци с капацитет 95 т/денонощие и 
34 000 т/годишно“ в ПИ №31005.15.51, площ 491465 кв.м, стар номер 000051 трайно 
предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – Депо за 
индустриални отпадъци, землище на с. Златина,  община Провадия,  област Варна.

Във връзка с представено от „ЗСК-Девня“АД, уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) за „Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци с капацитет 95 
т/денонощие и 34 000 т/годишно“ в ПИ №31005.15.51, площ 491465 кв.м, стар номер 000051 
трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – Депо за 
индустриални отпадъци, землище на с. Златина,  община Провадия,  област Варна, 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 депо за неопасни 

производствени отпадъци с капацитет 95 т/денонощие и 34 000 т/годишно“ в ПИ 
№31005.15.51, площ 491465 кв.м, стар номер 000051 трайно предназначение на 
територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – Депо за индустриални отпадъци, 
землище на с. Златина,  община Провадия,  област Варна, възложител: „ЗСК-Девня“АД. 

2. ИП касае депониране на неопасни отпадъци на територията на стара кариера с 
изграждане на две клетки с обща площ 69 638 м2, а на горния ръб 82 917 м2. Дълбочината 
и спрямо околния терен варира от 13 до 26 м. 

3. Настоящото ИП има взаимовръзка с издадени: 
А/ Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер „да не 
се извършва ОВОС“ с номера:  

- ВА-214/ПР/2008г. за ИП “Изграждане на дълбок сондажен кладенец“, местоположение: 
имот № 000048, землище с. Златина, община Провадия, възложител:  “Завод за 
строителни конструкции Девня” АД; 

- ВА-104/ПР/2014г. за ИП “Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци” в 
поземлен имот № 000051, с площ 491,492 дка, с начин на трайно ползване “пасище 
мера”, землище на село  Златина, община Провадия, област Варна, възложител:  “Завод 
за строителни конструкции Девня” АД. Към настоящия момент решението за 
преценяване необходимостта от ОВОС е загубило правното си действие; 

Б/ Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС с изх. номера:  
- 26-00-1577/А23/19.04.2019г. за „промяна касаеща изграждане на две клетки в депо за 
неопасни производствени отпадъци“ ПИ №31005.15.51, площ 491465 кв.м, стар номер 
000051 трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване 
– Депо за индустриални отпадъци, землище на с. Златина,  община Провадия,  област 
Варна възложител: „ЗСК-Девня“АД; 
- 26-00-1577/А11/04.04.2019г. за „промяна касаеща изграждане на две клетки в депо за 
неопасни производствени отпадъци“ ПИ №31005.15.51, площ 491465 кв.м, стар номер 
000051 трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване 
– Депо за индустриални отпадъци, землище на с. Златина,  община Провадия,  област 
Варна възложител: „ЗСК-Девня“АД; 

4. Съгласно представена информация на възложителя за имота има одобрен ПУП-ПЗ 
изработен на основание Решение на Общински съвет на община Провадия №36-699, 
Протокол №36/25.09.2014 г. 

5. Към документацията е приложено и Решение №КЗЗ-04/15.02.2018 г. за утвърждаване на 
площадка за проектиране върху земеделска земя за изграждане на депо за неопасни 
отпадъци. 

      Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в точка  11 „б“ инсталации и депа за 
обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци от Приложение № 2 на ЗООС, и на 
основание 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 
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на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 
1. Да уведоми засегнатото население, съгласно разпоредбата на чл. 4,  ал. 1  от  

Наредбата за ОВОС, с информация, съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 3 от 
същата наредба. 

2. 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. №26-00-1577/А24/10.09.2019 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 дейности и процеси; 
 Подробна информация за предвижданията за изграждане на техническа 

инфраструктура, алтернативи; 
 Предвид естеството на депонираните отпадъци е необходимо да се представи 

информация за очакваното количество инфилтрат, който ще се образува, както и за 
състава му. При необходимост по какъв начин ща бъде третиран и къде ще бъде 
заустван излишния инфилтрат. 

 Изграждането на долен изолиращ екран гарантира ли недопускане проникването на 
инфилтрат в подземните води.  

 До каква степен (с каква устойчивост) долният изолиращ екран няма да допуска 
просмукване на инфилтрат към подземните води. Необходимо е да се представи 
информация до каква кота на натрупване или маса депониран отпадък изолиращия 
екран ще изпълнява предназначението си. 

 Необходимо е да се изиска становище на БД във връзка с допустимостта на ИП, 
съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 6, чл. 
118а, ал. 1, т. 2 от същия закон. 

 Да се представи подробна информация касаеща фактор „отпадъци“ съобразена с ЗУО и 
подзаконовите нормативни актове. 

 Да се представи цялостния проект за изграждане на депото с всички части към него. 
 Анализ на кумулативното въздействие по компоненти и фактори - Оценката на 

въздействията следва да се направи на база характеристиките на ИП, предвижданията с 
него. 

3. 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 и село Златина, община Провадия. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 
Община Провадия и село Златина, 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. 

4.  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: 
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- 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 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, предвид описаното строителство 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-близо разположените 
защитени зони  са: ЗЗ  “Провадийско-Роякско плато”, с код BG 0002038, опазване на дивите 
птици 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, за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 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: 

            Във връзка с представено в РИОСВ-Варна, уведомление за горецитираното ИП, с 
възложител „ЗСК-Девня“АД, ви уведомявам: 
 С уведомлението за ИП възложителят декларира, че на територията на обекта няма да 
се съхраняват опасни химични вещества.

Предвид гореизложеното в конкретния случай не са приложими изискванията на чл. 
99б от ЗООС. 

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

С инвестиционното си предложение възложителят „ЗСК-Девня“ АД, гр. Варна предвижда  
изграждане на „депо за неопасни  производствени отпадъци“, в землището на с. Златина, 
община Провадия, област Варна, с капацитет 95 тона/ден и 34 000 т/годишно. 

Бъдещата дейност попада в списъка на категориите промишлени дейности, дадени в 
Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда – т. 5.4 и на 
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основание чл. 118 от същия закон, комплексното разрешително по чл. 117 е задължително за 
издаване на разрешение на строеж, съответно за започване на строителни работи по 
изграждане на депото. 

Изключение  се допуска  в случаите  по чл. 99а от същия закон за инсталации и 
съоръжения, за които е извършена процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС, 
която завършва с решение, потвърждаващо прилагането на най-добрите налични техники.   

За целта е необходимо възложителят да заяви писмено искане за прилагането на НДНТ.
В този случай, оценката за НДНТ по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС се изготвя като самостоятелно 
приложение, което се представя в един екземпляр на хартиен и в един екземпляр на 
електронен носител, към изготвената преценка при внасянето му в РИОСВ-Варна, с искане за 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно изискванията на чл. 99а, 
ал. 2, т. 1 от ЗООС.  

Oценката за НДНТ по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС се изготвя от възложителя и представя  в 
РИОСВ-Варна (в един екземпляр на хартиен и в един екземпляр на електронен  носител), като 
част от изискваната документация при процедурата по преценяване на необходимостта от 
ОВОС - към определената с Наредбата по ОВОС информация.  

След приключване на процедурата по Глава шеста от ОВОС е необходимо възложителят 
„ЗСК-Девня“ АД, гр. Варна да  подаде  в  ИАОС, гр. София Заявление за издаване на 
комплексно разрешително (в един екземпляр на хартиен и електронен носител), във формата и 
със съдържанието, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за условията и реда за издаване 
на комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 69/11.09.2012 г.), 
заедно със съответните документи и декларация за достоверност на данните по Приложение 
№ 1. Операторът осигурява еднаквост на съдържанието на хартиения и на електронния 
носител. 

Наличието на издадено и влязло в сила комплексно разрешително по чл.117, ал.1 от 
ЗООС е основание за въвеждането на депо за неопасни производствени отпадъци в 
експлоатация.  

VІ. По отношение на изискванията на Закона за водите

Реализирането на ИП е допустимо спрямо 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 кмета на Община Провадия, село Златина и ИАОС,

                                                                                    (отговорено от РИОСВ на 08.10.2019г.) 


