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Представено от „ЯНИКА КЛИЙН ТРАНС“ ЕООД, уведомление свързано  с  „обособяване 
на площадка за приемане и временно съхраняване на отпадъци“ или  за  извършване на  
дейности по приемане и съхраняване на следните отпадъци с код R13. 

Във връзка с представено от „ЯНИКА КЛИЙН ТРАНС“ ЕООД, уведомление за 
„обособяване на площадка за приемане и временно съхраняване на отпадъци“ или  за  
извършване на  дейности по приемане и съхраняване на следните отпадъци с код R13, 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: 

Съгласно представената в т. 2 на уведомлението за ИП информация, се предвижда на 
площадка с местонахождение гр. Варна, Южна Промишлена зона, ПИ        № 
10135.5501.185.1.4 да се осъществява съхраняване на опасни отпадъци, като отредената 
площ за извършване на дейността е 145 кв.м., представляващи закрито помещение с 
непропусклива настилка; 
 В т. 10 на уведомлението е записано, че на площадката няма да са налични опасни 
химични вещества. 

В конкретния случай и предвид дейността, която ще се извършва на площадките, е 
необходимо да се вземе предвид забележка 5 от приложение № 3 на ЗООС, съгласно която, 
в случай на опасни вещества, включително отпадъци, които не са обхванати от Регламент 
(EO) № 1272/2008, но които независимо от това са налични или има вероятност да са 
налични в едно предприятие/съоръжение и притежават или могат да притежават според 
условията, установени в предприятието, еквивалентни свойства по отношение на потенциал 
за големи аварии, се причисляват временно към най-близката категория или посочено опасно 
вещество, попадащо в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС и на наредбата по чл. 103, 
ал. 9 на същия закон. 

В уведомлението не е представена информация относно вида на опасните отпадъци 
(код и наименование), техните максимални количества, които има вероятност да са налични 
във всеки един момент в предприятието/съоръжението, както и заключенията от доклада за 
извършена класификация на предприятието по чл. 103, ал. 1 на ЗООС. 

Предвид гореизложеното на основание чл. 6, ал. 3 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.), и във връзка с чл. 4, ал. 3, т. 10 от Наредба за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 3 от 2006 г. с изм. и 
доп.), представете в РИОСВ-Варна, информация за всички опасни вещества, включително 
отпадъци, попадащи в обхвата на Приложение № 3 на Закона за опазване на околната 
среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г.), които се очаква да са налични в предприятието 
(максимални количества, вид, класификация), както и заключенията от доклада за извършена 
класификация на предприятието по чл. 103, ал. 1 на ЗООС. 

Обръщам Ви внимание, че доклада за класификация се изготвя в съответствие с 
критериите по Приложение № 3 на ЗООС и се документира съгласно Приложение № 1 на 
Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях.
 Немското Ръководство за класификация на отпадъците съгласно приложение I към 
Директивата за големи аварии на бългаски език, е налично на интернет адрес: 
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Chemicals/Seveso/Rakovodstva/C
lassification_guidelines_for_waste.pdf.

ІІ. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :  

Приемам внесеното уведомление за информиране на компетентния орган по околна 
среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ. бр. 
25/2003г., изм. и доп.).  
Съгласно представената информация „ЯНИКА КЛИЙН ТРАНС“ ЕООД, има ИП свързано  
с  „обособяване на площадка за приемане и временно съхраняване на отпадъци“ или  за  
извършване на  дейности по приемане и съхраняване на следните отпадъци с код R13: 

- Калциев хидроксид –в количество 200 т/г. 

- Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества – 11 01 09* - 200 т/г.

- Опаковки, съдържащи опасни вещества – 15 01 10* - 200 т/г. 
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- Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества  -  15 

02 02* - 200 т/г. 

- Маслени филтри – 16 01 07* - 200 т/г. 

- Отпадъци, неупоменати другаде – 16 01 99 - 200 т/г. 

- Оловни акумулаторни батерии – 16 06 01* - 200 т/г. 

- Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти – 16 07 08* - 200 т/г. 

- Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – 20 01 21* - 200 т/г. 

- Пластмаси – 20 01 39 - 200 т/г. 

Дейностите ще се извършват на площадка с местонахождение в гр. Варна,  южна 
промишлена зона, ПИ с идентификатор 10135.5501.185. 

След преглед на представената информация, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за 
ОВОС, във  връзка с чл. 40, ал. 2 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), Ви уведомявам, че ИП попада в обхвата на  т. 11, буква „б“от Приложение № 2 на 
ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване 
необходимостта от извършване на ОВОС.

Компетентен орган за издаване на решение за преценяване необходимостта от 
извършване на ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна. 

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

1. Да внесе в РИОСВ-Варна, писмено искане по образец съгласно Приложение 6 от 
Наредбата за ОВОС, придружено с информацията по Приложение № 2 на хартиен и 
електронен носител. 

2. Да извършите писмено уведомяване на засегнатото население за ИП, съгласно 
разпоредбата на чл. 95, ал. 1  от  ЗООС, с информация  съобразена с изискванията на чл. 4, 
ал. 3 Наредбата за ОВОС. 

При изготвяне на информацията за ИП да се представи и обърне внимание на: 
- Да се посочат всички видове и прогнозни количества отпадъци, които се очаква да се 
генерират в периода на експлоатация в т/r., както и предвижданията за тяхното третиране. 
- Да се опише площта и техническите характеристики на площадките за извършване на 
дейности по оползотворяване с код R 13, както и за съхраняване на генерираните в периода 
на експлоатация отпадъци, в т.ч. местата и площта за съхраняване, вида и капацитета на 
съдовете за съхраняване. 
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 затитени територии /ЗТ/ по 
смисъла на Закона за защитените територи, но попада в границите на защитена зона (ЗЗ) 
от мрежата „Натура 2000” : ЗЗ BG 0000191 “Варненско-Белославско езеро”, за 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.). При извършената проверка за 
допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че 
изграждането на предвидените с  реализацията на инвестиционното предложение обекти  не 
противоречи на режима на защитена зона за опазване на дивите птици BG 0000191 
“Варненско-Белославско езеро”, определен със заповедта за обявяването й.  

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

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Варна и Район „ВЛ. Варненчик“, 
общ. Варна.   

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 08.05.2020 г.) 


