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Представено от „Екологична Компания“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) за „Увеличаване количествата на третирани отпадъци и добавяне на  нови дейностите по 
третиране на вече разрешени отпадъци, които предстои да се извършват“ на територията на 
имот с местонахождение: гр. Варна, област Варна, община Варна, район Аспарухово, Южна 
промишлена зона, ПИ с идентификатор 10135.5501.68, с площ 4 400 кв.м., от обща  площ 13 
901 кв.м, с възложител „Екологична Компания“ ЕООД. 

Във връзка с представено от „Екологична Компания“ ЕООД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Увеличаване количествата на третирани отпадъци и добавяне на  нови 
дейностите по третиране на вече разрешени отпадъци, които предстои да се извършват“ на 
територията на имот с местонахождение: гр. Варна, област Варна, община Варна, район 
Аспарухово, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 10135.5501.68, с площ 4 400 кв.м., 
от обща  площ 13 901 кв.м, с възложител „Екологична Компания“ 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:

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 „Увеличаване количествата на 

третирани отпадъци и добавяне на  нови дейностите по третиране на вече разрешени 
отпадъци, които предстои да се извършват“ на територията на имот с местонахождение: 
гр. Варна, област Варна, община Варна, район Аспарухово, Южна промишлена зона, ПИ 
с идентификатор 10135.5501.386, с площ 4 400 кв.м, от обща  площ 12 910 кв.м, с 
възложител „Екологична Компания“ ЕООД. 

2. Настоящото ИП има взаимовръзка с издадени административни актове и становища на 
други възложители за същата територия: 

           За имот 10135.5501.68 /нов 10135.5501.386/ 
- За ИП „изграждане на площадка за събиране и разглобяване на ИУЕЕО“ с писмо 

с изх. №26-00-2482/1/26.04.2011г. на директора на РИОСВ-Варна, 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. 

- За „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране 
(събиране, сортиране, рязане, балиране) на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, 
отпадъци от опаковки и др.)“, на територията на имот с местонахождение: гр. Варна, 
община Варна, област Варна, район Аспарухово, Южна промишлена зона, ПИ с 
идентификатор 10135.5501.68, с площ 1.800 дка, от обща площ 13.901 дка има издадено 
Решение №ВА 61-ПР/2018 г. на директора на РИОСВ-Варна с характер „да не се 
извършва ОВОС“ . 

- За ИП “изграждане на център за разкомплектуване на ИУМПС”, има издадено 
Решение №ВА 5-ПР/2003 г. на директора на РИОСВ-Варна с характер „да не се 
извършва ОВОС“ . 

- За ИП “площадка за търговска дейност с ОЧЦМ”, има издадено Решение №ВА 
30-ПР/2003 г. на директора на РИОСВ-Варна с характер „да не се извършва ОВОС“ . 

- Писмо от РИОСВ Варна с изх. №26-00-1222, 1658/1 от 19.03.2013 г. относно 
уточняване и увеличаване на количествата отпадъци от черни и цветни метали 
(ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). 

       Предвижданията за дейности по третиране на отпадъци са дейности по оползотворяване 
на отпадъци по смисъла на приложение № 2 към §1. т. 13 от Допълнителните разпоредби на 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

Във връзка с изложеното, заявеното ИП е разширение на обект по  точка 11, буква „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.  
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За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят 
на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Да уведоми засегнатото население, съгласно разпоредбата на чл. 4,  ал. 2  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. №26-00-4576/18.03.2019 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, капацитети на всички 
инсталации; 

 Подробно описание на всички технологични дейности; 
 Електроснабдяването и водоснабдяването на обекта; 
 За код 16 01 22 да се опишат методите и технологиите за разделяне на отпадъци с този 

вид отпадъци. 
 Некоректно е представена информацията в уведомлението по отношение на посочените 

в ИП отпадъци, с които се извършват съответните дейности към момента на 
площадката спрямо разрешените такива. 

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 Варна и район „Аспарухово“, община Варна. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 
Община Варна и район „Аспарухово“, община Варна: 

 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: 

- 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: 
Имотът, предмет на ИП, попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000” –  защитена 

зона BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. 
на министъра на околната среда и водите. 

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от 
Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на 
защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” 
определен със заповедта за обявяване и.  
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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: 

Във връзка с представеното с вх. № 26-00-4576/А1/18.03.2019 г. в РИОСВ-Варна, 
уведомление за горецитираното ИП, изразявам следното становище: 

1. Съгласно представената информация в т. 9, не се предвижда увеличаване на 
количествата на опасните отпадъци, с които се извършват дейностите по третиране, а 
докладът от извършена класификация по чл. 103, ал 1 на ЗООС е представен с вх. № 26-00-
4576/14/15.01.2018 г. в РИОСВ-Варна.  

2. В уведомлението за ИП е представена информация за опасните отпадъци, които 
могат да бъдат налични в предприятието, в това число отпадъци с кодове: 13 07 01*, 13 07 02*, 
16 01 07*, 16 01 21*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 02*, 16 06 03*, 20 01 21*, 20 01 33*, 20 01 35*.
Същите не са включени в доклада от извършена класификация на предприятието по чл. 103, 
ал. 1 на ЗООС, представен с вх. № 26-00-4576/14/15.01.2018 г. в РИОСВ-Варна. 

Предвид гореизложеното е необходимо следното: 
На основание чл. 6, ал. 3 и ал. 4 от на Наредбата за предотвратяване на големи аварии 

с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп. с 
изм. и доп.), с цел уточняване приложимостта на изискванията на глава седма, раздел I на 
ЗООС, представете в РИОСВ-Варна на хартиен и технически носител актуализиран доклад от 
извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, с включени всички опасни вещества 
(под формата на отпадъци), които могат да бъдат налични на територията на 
предприятието. 
 В случай, че предприятието се класифицира с нисък или висок рисков потенциал, с 
уведомлението за класификация представете информация за платена такса и дата на плащане 
на сумата от 100 лв. по сметката на министерство на околната среда и водите, съгласно чл. 3, 
ал. 3 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС № 
136/2011 г. (ДВ, бр. 39/2011 г. с изм. и доп.). 

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

        Съгласно представената информация от възложителя в уведомлението по отношение на 
посочените в ИП отпадъци, с които се извършват съответните дейности към момента на 
площадката некоректно е приложена спрямо разрешените такива. 
         В тази връзка предвид несъответствията следва в искането да бъде представена коректна 
информация на количествата на опасните отпадъци, които ще са налични на площадката за 
съхранение с цел определяне приложимостта при съхранение на опасни отпадъци в 
Приложение № 4, точка 5.5. към  чл.117, ал.1 от Закона за опазване на околната среда за 
реализацията на инвестиционното предложение и необходимостта от провеждане на 
процедура по КПКЗ. 

Копие на писмото е изпратено до кмета на Район „Аспарухово” – Община Варна и Община 
Варна

                                                                                    (отговорено от РИОСВ на 24.04.2019г.) 


