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Представено от „ЕкоСейф“ООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) 
"Увеличаване на капацитета на предвидените за изгаряне в инсталацията за термично 
третиране опасни /ОО/ и неопасни /НО/ отпадъци с включване на нови кодове отпадъци" в ПИ 
с идентификатор № 20482.124.701, площ 3 612 кв.м,  НТП – за друг вид производствен, 
складов обект,  вид територия  - урбанизирана, местност Отсреща,  град Девня,  община Девня, 
област Варна, стар номер 124701, с възложител: „ЕкоСейф“ООД

Във връзка с представено от „ЕкоСейф“ООД, уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) "Увеличаване на капацитета на предвидените за изгаряне в инсталацията за термично 
третиране опасни /ОО/ и неопасни /НО/ отпадъци с включване на нови кодове отпадъци" в ПИ 
с идентификатор № 20482.124.701, площ 3 612 кв.м,  НТП – за друг вид производствен, 
складов обект,  вид територия  - урбанизирана, местност Отсреща,  град Девня,  община Девня, 
област Варна, стар номер 124701, с възложител: „ЕкоСейф“ООД, 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:

I.   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 на капацитета на 

предвидените за изгаряне в инсталацията за термично третиране опасни /ОО/ и неопасни 
/НО/ отпадъци с включване на нови кодове отпадъци" в ПИ с идентификатор № 
20482.124.701, площ 3 612 кв.м,  НТП – за друг вид производствен, складов обект,  вид 
територия  - урбанизирана, местност Отсреща,  град Девня,  община Девня, област Варна, 
стар номер 124701, с възложител: „ЕкоСейф“ООД. 

2. Настоящото ИП касае увеличаване на капацитета на предвидените за изгаряне отпадъци в 
разрешена инсталация за термично третиране на опасни и неопасни отпадъци. Предвижда 
се да няма промяна в третираните опасни отпадъци, а именно – 8 тона на денонощие или 
0,500 тона на час; увеличават се неопасните отпадъци  до 40 тона на денонощие или 2 
тона на час; Също така възложителя предвижда добавяне на опасни и неопасни отпадъци 
и отпадане на други такива. 

3. Настоящото намерение има взаимовръзка с издадени: 
-   Решение по оценка  на въздействието върху околната среда № ВА - 7/2018 г.  за ИП 

„мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци“, ситуирана в поземлен 
имот №20482.124.701, площ 3612 кв. м, трайно предназначение на територията – 
урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, 
стар номер 124701, землище на гр. Девня, община Девня. 

-    За ИП „изграждане на трафопост тип МТТ 20/0.4 kV, 1x100 kVA, пречиствателно 
съоръжение за третиране на битово-отпадъчни води с капацитет 5 Е.Ж. и резервоар – 
5 000л“ в ПИ №20482.124.701, площ 3,612 кв. м, трайно предназначение на 
територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, 
складов обект, стар номер 124701, землище на град Девня, община Девня, област 
Варна е издадено писмо на директора на РИОСВ-Варна, че 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 ИП „добавяне на нова дейност по оползотворяване на отпадъци – изгаряне с 
оползотворяване на получената енергия (R1)“ в ПИ №20482.124.701, площ 3,612 кв. м, 
трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за 
друг вид производствен, складов обект, стар номер 124701, землище на град Девня, 
община Девня, област Варна е издадено писмо на директора на РИОСВ-Варна, че 
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 ИП „добавяне на нови дейности на обособена площадка за дейности с отпадъци - 
D13 и D14“ в ПИ №20482.124.701, площ 3,612 кв. м, трайно предназначение на 
територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, 
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складов обект, стар номер 124701, землище на град Девня, община Девня, област 
Варна е издадено писмо на директора на РИОСВ-Варна, че 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. 

Във връзка с изложеното, заявеното инвестиционното предложение е разширение и 
изменение, на обект от Приложение № 1 което самостоятелно попада в т. 11, буква “б”  от 
Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 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 
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. №ОА-8405/2019 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 : 

- Да се представи информация за настъпилите технологични промени, водещи 
до промяна в капацитета на инсталацията. 

- Да се представи информация за общия капацитет на инсталацията, съгласно 
техническата спецификация и техническия паспорт на инсталацията. 

- Да се посочат дейностите, които ще се извършват с добавените нови 
отпадъци, съобразно изискванията на Приложение № 1 и/или Приложение № 
2 към § 1, т.11 и т.13 от Закона за управление на отпадъците. 

- Да се представи информация за произхода на добавените нови отпадъци. 
- Да се прецизират отпадъци с код 17 06 01* Изолационни материали, 

съдържащи азбест и дейностите, които ще се извършват с него, съобразно 
изискванията на нормативната уредба по управление на отпадъците.  

- По отношение на отпадъци с код и наименование 18 01 04 Отпадъци, чието 
събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед 
предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, 
спално бельо, дрехи за еднократна употреба, памперси), да се представи 
информация по отношение начините на третиране на гипсови отливки. 

- да се извърши кумулативна оценка по замърсители на атмосферния въздух 
чрез математическо моделиране с програмен продукт „PLUME“, като се 
включат всички големи емисионни източници и съществуващите в района 
промишлени обекти по отношение компонент „Атмосферен въздух“.  

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 Девня. 
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- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 
Община Девня: 

 осигурява обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, 
като поставя 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 изпраща 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: 

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-близките защитени 
зони са: защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско 
езеро”, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите, 
определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и ЗЗ за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000635 „Девненски 
хълмове”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 223/24.04.2014 г. на 
Министерски съвет (МС) (ДВ бр. 37/29.04.2014 г.), определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 
от Закона за биологичното разнообразие.         

   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: 

          Представен е доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, изготвен в 
съответствие с приложение № 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.). Съгласно заключението 
от доклада, предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. Предвид 
гореизложеното в конкретния случай не са приложими изискванията на  чл. 99б от ЗООС. 

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

С настоящото ИП възложителят “ЕкоСейф” ООД, гр. София предвижда изменение и 
разширение на одобрено с Решение № ВА-7/2018 г. инвестиционно предложение „изграждане 
на мобилната инсталация за термично третиране на отпадъци“, находяща се в имот с 
идентификатор 20482.124.701,  в землище на гр. Девня, м-ст „Отсреща“. 

Мобилната инсталация е въведена в експлоатация през м. юли 2019 г. с максимален 
капацитет за обработка на отпадъци до 0,500 тона отпадъци за час и до 8 тона/денонощие и 
2920 тона годишно за третиране на опасни отпадъци при непрекъснат работен режим - 24 
часов (18 часов работен режим на работа, от които 1 час за разпалване и 1 час за спиране на 
инсталацията, и 6 часов  режим на престои (охлаждане). 

С настоящото ИП се предвижда в същата мобилна инсталацията да се третират 
следните количества опасни и неопасни отпадъци: 

 опасни отпадъци - 8 тона/денонощие, или 0,500 тона/час;  
 неопасни отпадъци - до 40 тона/денонощие, или 2 тона/час. 

По така представената информация от възложителя при 16 часов експлоатационен 
режим на работа на инсталацията, в която ще се третират по 0,500 тона/час опасни отпадъци 
(съгласно представена техническа спецификация - модул натоварване) се получават 
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декларираните 8 тона/денонощие опасни отпадъци (същите са разрешени и към настоящият 
момент). 

При третиране на заявените 2 тона/час неопасни отпадъци, при 16 часов 
експлоатационен режим на работа на инсталацията се получават 32 тона/денонощие третирани 
неопасни отпадъци. Операторът е заявил, че ще извършва третиране на неопасни отпадъци в 
инсталацията - до 40 тона/денонощие.  

Съгласно така представената допълнителна информация  от възложителя, капацитетът 
на инсталацията за третиране на опасни и неопасни отпадъци не надхвърля капацитетът 
посочен в т. 5.2 а) и т. 5.2 б) от Приложение № 4 на ЗООС и за реализацията на 
инвестиционното предложение не е необходимо извършване на процедура по реда на Глава 
седма, раздел ІІ от същия закон и съответно издаване на комплексно разрешително. 

Обръщам внимание на следното: 
В случай, че мобилната инсталация за обезвреждане или оползотворяване на отпадъци 

чрез изгаряне или чрез съвместно изгаряне на отпадъци надхвърли капацитета, посочен в т. 5.2 
а) и т.5.2 б) от Приложение № 4 на ЗООС, както следва: 

 10 тона/денонощие за опасни отпадъци и  
 3 т за час за неопасни отпадъци,  

е необходимо да се предприемат действия за извършване на процедура по реда на Глава седма, 
раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда и съответно издаване на комплексно 
разрешително. 

Издадено и влязло в сила комплексно разрешително е основание за продължаване на 
съответната дейност от възложителя. 

               Копие на писмото е изпратено до кметoвете на Община Девня. 

                                                                                    (отговорено от РИОСВ на 20.12.2019г.) 


