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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  “Одесос ПБМ” АД ИП за „Железопътна везна, промяна на групи от 
метални силози за зърно, от 10 бр. на до 12 бр. при запазващ се общ обем, ЖП коловоз 
за обслужване на ново силозна стопанство в имоти 10135.5501.356 и 10135.5501.156, 
събаряне и заличаване на 2 сгради, подкранов път в зоната на нова кейова стена, 
премахване на част от съществуваща кейова стена, промяна в дължината на новата 
стена с дължина на кейовия фронт от 220 на 221 м“ в поземлен имот с идентификатор 
10135.5501.356, и прилежащата акватория на Варненско езеро, Южна промишлена 
зона, гр. Варна, обл. Варна.  
 
Във връзка с представено от “Одесос ПБМ” АД ИП за „Железопътна везна, промяна на 
групи от метални силози за зърно, от 10 бр. на до 12 бр. при запазващ се общ обем, ЖП 
коловоз за обслужване на ново силозна стопанство в имоти 10135.5501.356 и 
10135.5501.156, събаряне и заличаване на 2 сгради, подкранов път в зоната на нова 
кейова стена, премахване на част от съществуваща кейова стена, промяна в дължината 
на новата стена с дължина на кейовия фронт от 220 на 221 м“ в поземлен имот с 
идентификатор 10135.5501.356, и прилежащата акватория на Варненско езеро, Южна 
промишлена зона, гр. Варна, обл. Варна, 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 ИП „Железопътна везна, промяна 

на групи от метални силози за зърно, от 10 бр. на до 12 бр. при запазващ се общ 
обем, ЖП коловоз за обслужване на ново силозна стопанство в имоти 
10135.5501.356 и 10135.5501.156, събаряне и заличаване на 2 сгради, подкранов 
път в зоната на нова кейова стена, премахване на част от съществуваща кейова 
стена, промяна в дължината на новата стена с дължина на кейовия фронт от 220 на 
221 м“ в поземлен имот с идентификатор 10135.5501.356, и прилежащата 
акватория на Варненско езеро, Южна промишлена зона, гр. Варна, обл. Варна, с 
възложител: “Одесос ПБМ” АД. 

2. Предвижданията на възложителя са: 
-   Изграждане на железопътна везна с максимален товар до 120 т. С помощта на 

железопътните везни ще се претеглят празни и натоварени вагони, поради 
което като разлика между тези стойности се определя и масата на 
транспортирания товар. Процесът се състои в определяне, в част от секундата, 
масата на автомобил, преминаващ през подемна платформа, регистрирането му 
и прехвърлянето му към контролен компютър или автоматизирана система за 
управление на трафика. Железопътните везни за тегловни коли се различават 
по различни конструктивни решения, но тяхната обща характеристика е 
наличието на една или няколко платформи за приемане на товара. Електронни 
устройства, които контролират процеса на претегляне, обработват сигнала от 
преобразувателя и дават резултата на компютъра и за визуална справка на 
дъската. Компютър с помощта на специален софтуер обработва резултатите от 
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претеглянето и формира отчет. 
-    Промяна на групи от метални силози за зърно, от 10 бр. на до 12 бр. при 

запазващ се общ обем от 82 000 до 100 000 m3.  
-   ЖП коловоз за обслужване на ново силозна стопанство ще бъде разположен в 

имот 10135.5501.356 и частично преминаване през имот 10135.5501.156, с 
регламентирано трасе по одобрения генерален план – дължина в УПИ III-356 – 
около 270 m, в УПИ I-156 – около 80 m. 

-    Събаряне и заличаване на 2 сгради - В развитието на Генералния план за 
пристанището е заложено изграждането на силозно стопанство, както и ЖП 
коловоз обслужващ новото силозно стопанство. Съществуващата сграда с ИД 
10135.5501.356.6, попада в обхвата на горепосочените реализации и следва да 
бъде премахната. В развитието на Генералния план за пристанището е 
заложено изграждането на закрити складове „В“ и вътрешен паркинг за коли и 
камиони. Съществуващата сграда с ИД 10135.5501.356.5, попада в обхвата на 
горепосочените реализации и следва да бъде премахната. 

-   Подкранов път в зоната на новата кейова стена - дължина на подкрановия път 
ще е 220 метра, ширината му ще варира в зависимост от избора на кейовата 
механизация, в рамките между 10 и 20 м. 

-   Премахване на част от съществуваща кейова стена, промяна в дължината на 
новата стена с дължина на кейовия фронт от 220 на 221 м   -  С ИП се 
предвижда премахване на част от съществуваща кейова стена 10+23+48 m. 
Връзката на съществуващата кейова стена с новоизграждащата се нова стена, 
се изразява в допълнително разрушаване на 18 м по дължината на 
съществуващия кейов фронт, възстановен в последствие с новата типова 
конструкция. Новата стена се предвижда с дължина на кейовия фронт 221 м 
конструктивно свързана с брегоукрепване тип кейова стена – закрилка с 
дължина 91 м, за осигуряване на оперативната акватория към новата стена с 
ширина 48 м. Частичното-локално разрушаване на съществуващата кейова 
стена в участък в западния и край, изграждане на нова конструкция за връзка 
със старата стена участък „III“ с дължина 18 м, същинска кейова стена участък 
„I“ с дължина 221 м перпендикулярно на съществуващата и участък „II“- 
закрилка“ с дължина 91 м за укрепване на брега при осигуряване на проектната 
дълбочина от 12.50 м на оперативната акватория в северния край на новата 
стена. Предвиждат се ст. бетонови настилки за оперативната територия в тила 
на  новата стена. 

3. Всички други параметри по издаденото Решение за №ВА -1/2019 год. директора на 
РИОСВ-Варна за одобряване на ИП за «Разширение на пристанище за обществен 
транспорт с регионално значение “Одесос ПБМ” гр. Варна» остават непроменени. 

4. Настоящото ИП има взаимовръзка с административен акт за “Разширение на 
пристанище за обществен транспорт с регионално значение “Одесос ПБМ” гр. 
Варна, в поземлен имот с идентификатор  10135.5501.356, вид територия - 
урбанизирана, НТП - за пристанище, площ 123571 кв.м, квартал 4, парцел II-
154,155,157,158,159,160 - за пристанищна дейност,  и прилежащата акватория на 
Варненско езеро, Южна промишлена зона, гр. Варна, обл. Варна, с възложител: 
“Одесос ПБМ” ЕАД с издадено Решение по оценка  на въздействието върху 
околната среда № ВА - 1/2019 г. за „одобряване на ИП“ от директора на РИОСВ-
Варна. Същото не е обжалвано и е влязло в сила. 
 
Настоящото ИП представлява изменение, което може да доведе до отрицателно 

въздействие върху околната среда, тъй като с неговите предвиждания се очаква 
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замърсяване и дискомфорт по отношение на околната среда, третиране на значителни 
количества отпадъци, вероятност от аварии с допълнително натоварване на 
компонентите на околната среда, които следва да бъдат оценени и анализирани. 

 
Във връзка с изложеното, заявеното ИП е разширение и изменение на разрешен 

обект по т. 8.2 от Приложение № 1 на ЗООС от Приложение № 1 на ЗООС и на 
основание чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда 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. 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. №26-00-1962/А63/2020 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; 

 Подробно описание на всички  предвиждания и дейности; 
 Да се опише текущото състояние на площадката, използване на техническа 

инфраструктура. 
2. 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: 

 осигурява 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 
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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. 

3.  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: 
 

Съгласно 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, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ИП 
подлежи и на оценка за съвместимостта със ЗЗ чрез процедурата за преценяване 
необходимостта от извършване на ОВОС.  

Територията предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии /ЗТ/ по 
смисъла на Закона за защитените територии, но част от дейностите, които се 
предвиждат попадат 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. 

 При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 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.  

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена 
зона BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” за опазване на дивите птици, 
определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед №РД-
128/10.02.2012 г. (обн., ДВ. бр. 22/2012 г.) на министъра на околната среда и водите ще 
бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС. 

 
 
ІІІ. По отношение на изискванията на Закона за водите 
 

Реализирането на ИП е допустимо и е в съответствие с целите и мерките за 
постигане на добро състояние на водите, ПУРБ 2016 -2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г. и 
няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми при спазване на 
условията изразени в приложеното становище на БДЧР. 
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IV. По отношение на изискванията на екологична оценка и Закона за морските 
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България 
 
          Съгласно Заповед №РД-08-359/26.07.2019г. на МТИТС и Заповед №РД-02-14-
724/24.07.2019г. на МРРБ е одобрено изменението на Генерален план на Пристанище 
„Одесос ПБМ“. 

Генералните планове на пристанища за обществен транспорт са включени в т. 3.3 
от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 
оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.).        
Във връзка с това и гореизложените обстоятелства и чл. 85, ал. 2, във връзка с чл. 85, ал. 
1 от ЗООС, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, в случай, че с 
предвижданите дейности в ИП се изисква промяна на изменения Генерален план на 
Пристанище „Одесос ПБМ“ то същия подлежи на преценяване необходимостта от 
извършване на ЕО.  

При условие че се изисква промяна на изменения Генерален план на Пристанище 
„Одесос ПБМ“ и плановете ще се одобряват от  МТИТС и МРРБ,  компетентен за 
произнасяне по процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ЕО е 
министърът на околната среда и водите на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.   
          С представената в уведомлението информация възложителят не е описал, че с 
предвидените дейности възниква необходимост от ново изменение на Генерален план 
на Пристанище „Одесос ПБМ“ и не е отправил искане за допускане извършването само 
на една от оценките по глава шеста, а именно ОВОС, съгласно чл. 91, ал. 2 от Закона за 
опазване на околната среда. 
 

 
 

 
 
Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Варна и район „Аспарухово“, 

община Варна, МОСВ, ИА „Морска администрация“ и МТИТС 
 

 

                                                                                     (отговорено от РИОСВ на 08.12.2020 г.) 


