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СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда

Представено  от „Манекс сън“ АД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано 
с  „Поставяне на мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове“ в имот с 
идентификатор в ПИ 67489.18.711 в землището на с. Слънчево, общ. Аксаково. 

Във връзка с представено от „Манекс сън“ АД, уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП), 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. Съгласно информацията представена в уведомлението за ИП, възложителят предвижда 
да постави в ПИ 67489.18.711 в землището на с. Слънчево, общ. Аксаково, мобилна инсталация 
за изгаряне на животински трупове. Инсинераторът ще се състои от две камери – първична и 
вторична, като необходимата температура за протичане на процеса, ще се осигурява 
посредством горелки, работещи на дизелово гориво. Дизеловото гориво е опасно вещество, 
поименно изброено в т. 34, буква „в“, част 2 на приложение № 3 на ЗООС, но в т. 10 на 
уведомлението за ИП не е представена информация за количеството му, което ще бъде налично 
на територията на площадката, както и заключенията от доклада за извършена класификация 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.), във връзка с чл. 4, ал. 3, т. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г. с изм. и доп.), представете в РИОСВ-Варна информация за опасните 
вещества от приложение № 3 на ЗООС, които се очаква да са налични на площадката 
(максимални количества, вид, класификация), както и заключенията от доклада за извършена 
класификация на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 на ЗООС. 

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 „Манекс сън“ АД, има ИП свързано с  „Поставяне на 
мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове“ в имот с идентификатор в ПИ 
67489.18.711 в землището на с. Слънчево, общ. Аксаково. 
 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 „и“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. 

3. При изготвяне на информацията за ИП да се представи и обърне внимание на: 
По компонент „Атмосферен въздух“ : 
 Данни за височината на изпускащото устройство на инсталацията, както и  

доказателства, че в резултат на разсейването концентрациите на замърсяващите вещества няма 
да превишат пределно допустимите концентрации на замърсителите в атмосферния въздух, 
определени съгласно методиката по чл.11, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух 
(ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.) /математическо моделиране на емисиите/. 
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 Информация за прогнозния разход на гориво/час за всяка горелка поотделно, както и 
паспортни им данни; 

 Да се посочат конкретни мерки за предотвратяване разпространението на миризми от 
дейността на инсталацията. 

Отпадъци: 
  За отпадъците, които ще се генерират от дейността на мобилната инсталация за 

изгаряне на животински трупове, трябва да се извърши класификация по реда на Наредба № 2 
за класификация на отпадъците в двумесечен срок преди тяхното образуване.  

Обръщам Ви  внимание, че избрания шестцифрен код на отпадъка, посочен в т. 8 от ИП, 
не отговаря на неговото описание (дейността и произхода му). 

ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР): 

Съгласно чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР; ДВ. бр.77/09.08.2002 г., 
изм и доп.) 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), ИП подлежи на 
оценка за съвместимостта чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на 
ОВОС. 

ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположената  ЗЗ 
е BG0000132 „Побити камъни" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, 
приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (МС) (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), без 
заповед за обявяване. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените  зони 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: 

Възложителят предвижда в имот ПИ 67489.18.711, в землището на с. Слънчево, общ. 
Аксаково, собственост на „Манекс сън“ АД, с. Слънчево, общ. Аксаково на площ от 150 кв.м. да 
постави мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове, с капацитет на запълване на 
камерата средно 3000 кг при изгаряне до 300 кг/час в продължение на 8-10 часа. 

  Мобилната инсталация ще бъде позиционирана в имот, които е извън обхвата на 
площадката с издадено КР № 244-Н0/2008 г.( актуализирано с Решение № 244-Н0-И0-А1/2018 
г., в сила от 11.01.2019 г.), на която се извършва дейност - интензивно отглеждане на свине, 
предвид което не е необходимо извършване на процедура по преразглеждане/актуализиране на  
настоящото комплексно разрешително.   

Така представената информация не е достатъчна за преценяване на необходимостта от 
прилагане/неприлагане на процедура по Глава седма, Раздел II от Закона за опазване на 
околната среда, поради което следва в процедурата по преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, да представите подробна информация за:  

 Модела на мобилната инсталация, която е избрана да се реализира; 

 Технически паспорт на инсталацията/съоръжението (включително и 

на български език); 

 Проектен капацитет на инсталацията; 

 Технологичен режим на работата на инсталацията (брой часове в 

работен/брой часове в неработен режим на инсталацията); 

 Количества на третираните животински отпадъци в тонове за час. 

В случай, че мобилната инсталация за обезвреждане и оползотворяване на животински 

трупове или животински отпадъци работи с капацитет над 10 тона на денонощие, същата попада 

в т. 6.5 от Приложение № 4 на ЗООС и подлежи на процедура по издаване на комплексно 

разрешително по реда на Глава седма, раздел ІІ от същия закон. За експлоатацията и е 

необходимо след приключване на процедурата по Глава шеста от ОВОС възложителят да 

предприеме действия пред компетентния орган ИАОС за издаване на комплексно  разрешително 

по реда на чл.117, ал.1 от ЗООС. 

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Аксаково и  кмета на с. Слънчево, общ. 
Аксаково  

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 01.06.2020 г.) 


