
1

Представено от „СКРАП МЕТЪЛС С.М.“ ЕООД,  уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) свързано увеличаване количествата на разрешени отпадъци, с които се 
извършват дейности по третиране и уточняване на вида и техническите характеристики на 
съоръженията, с които се извършват разрешени дейности по третиране на отпадъци,  за 
площадка в имот с идентификатор 20482.505.216, Промишлена зона – юг, гр. Девня, общ. 
Девня.

Във връзка с представено от „СКРАП МЕТЪЛС С.М.“ ЕООД, уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП) свързано увеличаване количествата на разрешени 
отпадъци, с които се извършват дейности по третиране и уточняване на вида и техническите 
характеристики на съоръженията, с които се извършват разрешени дейности по третиране на 
отпадъци,  за площадка в имот с идентификатор 20482.505.216, Промишлена зона – юг, гр. 
Девня, общ. Девня, 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 свързано увеличаване количествата на разрешени отпадъци, с които се 

извършват дейности по третиране и уточняване на вида и техническите характеристики на 

съоръженията, с които се извършват разрешени дейности по третиране на отпадъци,  за 

площадка в имот с идентификатор 20482.505.216, Промишлена зона – юг, гр. Девня, общ. 

Девня Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в обхвата на  т. 11, буква „Б” И 11 „д“ 

от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 2  от ЗООС,  във връзка с което 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 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. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г.) възложителят на инвестиционно предложение обявява 
своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово 
осведомяване или по друг подходящ начин. 

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията 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 (обн., ДВ, бр. 39 от 
2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.) 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/. 

ІІ.  По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
На основание чл. 31, ал. 1 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 (ДВ. бр.73/11.09.2007г., 
изм. и доп) инвестиционното предложение  подлежи и на оценка за съвместимостта с 
предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по 
смисъла на Закона за защитените територии, не попада в границите на ЗЗ от мрежата 
“Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ  е BG0000191 „Варненско Белославско езеро” 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-128/ 10.02.2012 г., (ДВ, бр.22/2012 г.) на министъра 
на околната среда и водите. 

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

IV. По отношение на изискванията на глава седма, раздел ІІ  от ЗООС за комплексно 
разрешително: 

 За извършване на дейностите на площадката на „СКРАП МЕТЪЛС С.М.“ ЕООД e
издадено  Комплексно разрешително № 555-НО/2017 г. /2005 г., на Изпълнителния директор 
на Изпълнителна агенция по околна среда. Инвестиционното предложение е свързано с 
изменение на издадено Комплексно разрешително, по реда на глава седма, раздел ІІ от ЗООС.  
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Предвид гореизложеното е необходимо след приключване на процедурата по Глава шеста 
от ЗООС „СКРАП МЕТЪЛС С.М.“ ЕООД да представи информация с обхват и съдържание 
на Приложение № 5 от Наредбата за КР в МОСВ, с копие до ИАОС. Компетентният орган ще 
определи приложимата процедура за реализацията на инвестиционното предложение на 
производствената площадка.  

Обръщаме внимание, че при неизпълнение на горните указания за ОВОС в срок повече от 
12 месеца процедурата може да бъде прекратена на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за 
ОВОС.  

Копие на писмото е изпратено до кмета  на Община Девня 

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 28.05.2019г.) 


