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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 „ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ“ АД, уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП) e за „Изграждане на инсталация за обработка на биоотпадъци“ в 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02508.90.772, с площ 35471 кв. м, урбанизирана 

територия, с начин на трайно ползване: „За стопански двор“ по КККР на гр. Балчик, 

общ.Балчик, област Добрич, с възложител:  „ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ“ АД.  

 

Във връзка с представено от  „ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ“ АД, уведомление за 

инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за обработка на 

биоотпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02508.90.772, с площ 35471 кв. м, 

урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: „За стопански двор“ по КККР на гр. 

Балчик, общ.Балчик, област Добрич, 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): 

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.).  

Заявеното ИП е за „Изграждане на инсталация за обработка на биоотпадъци“ в 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02508.90.772, с площ 35471 кв. м, урбанизирана 

територия, с начин на трайно ползване: „За стопански двор“ по КККР на гр. Балчик, 

общ.Балчик, област Добрич, с възложител „ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ“ АД. 

В проектираният обект се предвижда да се изгради инсталация за обработка на 

биоотпадъци, която да приема и обработва неопасни биоотпадъци от растителен и 

животински произход. Инсталираната мощност на инсталацията ще е около 144.96 kW. 

Ежедневно ще се обработват между 70 и 85 t биологични отпадъци от кухненската и 

търговска мрежа. 

Технология и организация на производство включва:  

- Транспортиране на биоотпадъците:  

- Извозването на биоотпадъци от местата на тяхното генериране до инсталацията за 

тяхната преработка  се извършва със специализиран транспорт.  

- Обработката на биоотпадъците включва следните технологични операции:  

- Разтоварване на контейнерите; 

- Предварителна обработка на биомасата чрез Система „RedUnit“.  

- Сепариране чрез Вертикална сепарационна  инсталация - BioGreenLine system; 

- Междинно съхранение; 

- Хигиенизация; 

- Междинно съхранение. 

ИП е разширение на съществуваща биогаз инсталация, за която има издадено 

Решение №ВА 76-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 

с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП за „Изграждане на инсталация за 

производство на електрическа и топлинна енергия чрез индиректно използване на биомаса 

с мощност 999 kW, складове за зърно  или друга селскостопанска продукция, предприятие 

за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци в ПИ № 02508.90.753, с площ 78.001 

дка и изграждане на стопански двор –  силажни ями в ПИ № 02508.90.751, с площ 49.337 

дка, землище гр. Балчик, община Балчик“. 

За раширение на инсталацията има издадено Решение №ВА 37-ПР/2014 г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер „да не се извършва 

ОВОС“ на ИП за “Разширение на електрическа централа работеща чрез индиректно 

използване на биомаса от растителни и животински субстанции с комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия, с номинална мощност 499  kW” в ПИ 

№ 02508.90.759, с площ 83693 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: 

„За стопански двор“ по КККР на гр. Балчик, община Балчик. 

Във връзка с гореизложеното и 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 
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предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС; обн. ДВ бр. 

73/11.09.2007г., с изм. и доп.), Ви уведомявам, че така заявеното ИП е разширение на 

обект, който попада в обхвата на точка 3 “а” от Приложение № 2 на ЗООС, като 

самостоятелно попада в точка  11 „б“ инсталации и депа за обезвреждане и/или 

оползотворяване на отпадъци от същото приложение и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 

2 от ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.   

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, но попада в защитена зона от мрежата 

„Натура 2000“ за опазване на дивите птици BG0002061 „Балчик“, одобрена със Заповед № 

130/10.02.2012 г. (обн. ДВ, бр. 23/2012 г.), на министъра на околната среда и водите, 

определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР. 

ИП и дейностите, които се предвиждат, са допустими по реда на чл. 12, ал. 2 във 

връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и не противоречат на режима на защитената 

зона. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона 

ще бъде извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС.  

 

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Балчик   

                                                                                         (отговорено от РИОСВ на 12.06.2020 г.) 


