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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 „Девня Цимент“ АД, уведомления за инвестиционни предложения (ИП) за 
„Оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци и 
реконструкция и модернизация на система за подаване на алтернативни горива към пещ 7 на 
инсталация за производство на циментов клинкер,  разположена на основната площадка на „Девня 
Цимент“ АД, в Промишлена зона гр. Девня“ в ПИ с идентификатор  №20482.305.87 по КККР на гр. 
Девня, Община Девня, възложител „Девня Цимент“ АД. 

Във връзка с представено от „Девня Цимент“ АД, уведомления за инвестиционни предложения (ИП) 
за „Оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци и 
реконструкция и модернизация на система за подаване на алтернативни горива към пещ 7 на 
инсталация за производство на циментов клинкер,  разположена на основната площадка на „Девня 
Цимент“ АД, в Промишлена зона гр. Девня“ в ПИ с идентификатор  №20482.305.87 по КККР на гр. 
Девня, Община Девня, възложител „Девня Цимент“ АД., 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. На 12.05.2020 г. с вх. №28-00-2733/А5/ е представено уведомление за ИП със заявено такова 

„Реконструкция и модернизация на система за подаване на алтернативни горива към пещ 7“ в  ПИ 
с идентификатор  №20482.305.87 по КККР на гр. Девня, Община Девня.  

        Предвижданията са съществуващият към момента склад и схемата за захранване с алтернативни 
горива да бъдат запазени и да се изградят  допълнителни съоръжения за подаване на алтернативни 
горива, които да работят заедно със съществуващите. По този начин се цели осигуряване на 
възможност за: 

 Захранване на калцинатор с до 100 % алтернативни горива; 

 Смесване на различни по вид алтернативни горива - неопасни отпадъци (RDF/ SRF, ИУГ) и 
биомаса, в съотношения съобразно технически спецификации на пещта. 

        Основните предвидени нови елементи: приемни станции – 2 бр., автоматично пробовземане, 
четири нови клетки за съхранение и смесване на алтернативни горива, сепараторна система, сито, 
дозираща система, конвеери за механичен транспорт. 
        С инвестиционното предложение не се предвижда промяна във вида на подаваните към момента 
алтернативни горива. За захранване на калцинатора и главната горелка на пещ 7 ще се подават 
алтернативни горива (биомаса и неопасни отпадъци), разрешени съгласно Условие 11.2.2 от 
действащото Комплексно разрешително №63-Н1-И0-А4/2019г. Новите елементи на системата за 
подаване на алтернативни горива допълват с потокът отпадъци за съвместно изгаряне с от 1 до 10t/h, 
което запазва цялостния капацитет под разрешения в Условие 11.5.3. 

С инвестиционното предложение е предвидено изпълнението на дейностите по реконструкция 
и модернизация на система за подаване на алтернативни горива към пещ 7, които ще се осъществят на 
два етапа, както следва: 
            Етап 1: Ще бъдат изградени/монтирани следните съоръжения: 

   Две съоръжения за прием на алтернативни горива, с капацитет от 40 t/h всеки. Представляват 
стоманени кутии с размери широчина около 3 m, височина около 4.5 m и дълбочина около 4.5. 
На една от широките им страни има отвор, където застава камиона доставящ алтернативното 
гориво. Когато няма камион за разтоварване, този отвор се затваря обикновено с автоматична 
врата или капак (ролетна врата, шибър и др.). На дъното им са предвидени шнекове, които 
извличат материала, който постъпва в тях от полуремаркетата и го подават на транспортьор.; 

   Две клетки за съхранение и смесване с обем 1500 m3. Представляват стоманобетонни кутии с 
размери: дължина 30 m, широчина 5 m и височина 10 m, които са затворени от всички страни.; 

   Сепарираща система – затворен дизайн, без прах, състояща се от магнитно-индукционен 
сепаратор и сито с големина на частиците до 50 mm.; 

   Kонвеери за механичен транспорт на алтернативните горива до калцинатор, затворен дизайн, 
без прах. Предвидено е всички лентови транспортьори да бъдат закрити (капсуловани).; 

   Дозираща система до входа на калцинатора: бункер – 30 m3 с обхват на подаване от 1 до 10 t/h. 
      Етап 2: Ще бъдат изградени/монтирани следните съоръжения: 

 Две клетки за съхранение и смесване с обем 1500 m3.;
 Сито за отделяне на материал по – голям от 50 mm – затворен дизайн, без прах; 
 Дозираща система с обхват на подаване от 1 до 10 t/h.; 
 Kонвеери за механичен транспорт на алтернативните горива до главната горелка - затворен 

дизайн, без прах. Предвидено е всички лентови транспортьори да бъдат закрити (капсуловани); 
 Конвеери за механичен транспорт на алтернативните горива до съществуващ верижен 

транспортьор. Транспортните ленти ще бъдат закрити (капсуловани). 
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      Основните новопредвидени елементи и процеси в обхвата на реконструкцията на системата за 
подаване на алтернативни горива към пещ 7. 
      Видът и количеството на алтернативните горива (неопасни отпадъци и биомаса), които ще се 
подават към пещ 7 са както следва: 

Етап 1: 
      Горими отпадъци SRF (твърди оползотворени горива) с код 19 12 10 (RDF – модифицирани горива, 
получени от отпадъци) или 19 12 12 (Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично 
третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11) в количество - 1 ÷ 10 t/h; 

 Биомаса (шредирана слама, слънчогледови люспи и др.) по смисъла на § 1, т.1 от 
допълнителните разпоредби на ЗУО, в количество от 1 ÷ 10 t/h; 

 Излезли от употреба гуми (шредирани с размер < 50 mm) в количество от 1 ÷ 5 t/h; 
Етап 2: 
 Горими отпадъци SRF (твърди оползотворени горива) с код 19 12 10 (RDF – модифицирани 

горива, получени от отпадъци) или с код 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от 
материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11, в 
количество - 1 ÷ 10 t/h; 

 Излезли от употреба гуми (шредирани с размер < 30 mm) в количество от 1 ÷ 5 t/h; 
      Използването на посочените неопасни отпадъци, като алтернативни горива в пещ 7 към Инсталация 
за производство на циментов клинкер е разрешено съгласно условие 11.2.2 от действащото 
Комплексно разрешително №63-Н1-И0-А4/2019г. 

2. С цел определяне на приложимата процедура съгласно изискванията на Глава шеста на ЗООС и 
Глава втора на Закона за биологичното разнообразие е изискана допълнителна информация от 
страна на възложителя с писмо изх. №28-00-2733/А6/15.07.2020 г. 

3. На 28.07.2020 год. с вх. №28-00-2733/А7/ от негова страна постъпва допълнителна информация. 
Съгласно същата: 

        Заявените промени няма да доведат до промяна на капацитета на пещ № 7. Съгласно КР № 63-
Н1/2007 г., актуализирано с решение № 63-Н1-И0-А4/2019 г., разрешеният капацитет на 
оползотворяване на неопасни отпадъци е 62,1 т/ч. Към момента в пещ № 7 се оползотворяват ок.20 t/h 
неопасни отпадъци чрез дейност с код R1 и ок. 6 t/h неопасни отпадъци чрез дейност c код R5, общо 
ок. 26 t/h неопасни отпадъци. Монтажът на новото оборудване ще подобри схемата на подаване на 
различни по вид алтернативни горива - неопасни отпадъци (RDF/ SRF, ИУГ) и биомаса, в прецизни 
съотношения съобразно техническите спецификации и режима на пещта. Подобряването на дозирането 
ще позволи да се допълни неизползвания в момента капацитет на пещта с 1-20 t/h (1-10 t/h на Етап 1 и 
1-10 t/h на Етап 2) за оползотворяване с код R1, което ще се отрази благоприятно по отношение 
намаляването на използваните невъзобновяеми изкопаеми горива, намаляването на емисиите 
парникови газове и управлението на отпадъците в България. 
          Вследствие монтажът на новото оборудване ще подобри схемата на подаване на различни по вид 
алтернативни горива - неопасни отпадъци (RDF/ SRF, ИУГ) и биомаса, и   не се очаква да се образуват 
остатъци от изгарянето. 

4. С вх. №28-00-2733/А8/04.08.2020 год. постъпва ново уведомление за ИП за „Оборудване за 
нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци“ в ПИ с 
идентификатор  №20482.305.87 по КККР на гр. Девня, Община Девня. 

         Съгласно представената информация с ИП се предвижда проект за обезпечаване на необходимото 
основно и съпътстващо оборудване за извършване на допълнително нарязване на производствени и 
предварително обработени фракции от отпадъци. Целта е да се достигане фракция на алтернативното 
гориво по-малка от 50 mm, която е необходима за осъществяване на последващото им 
оползотворяване. Предвидени за изпълнение са следните нови съоръжения и площадка: 

 Разтоварна станция за камиони – представлява панелна конструкция, изцяло затворена. На една 
от широките страни има отвор, където застава камиона доставящ алтернативни горива, 
предназначени за раздробяване. Когато няма камион за разтоварване, този отвор се затваря 
обикновено с автоматична врата. Работи се с подемно-транспортна техника, в т.ч камиони с 
подвижен под– хидравлична система , осигуряваща лесно товаро-разтоварване. Предвиден е 
капацитет от 15-17 t/h. 

 Захранващ транспортьор към шредер с капацитет до 15 t/h. Той свързва разтоварната станция с 
шедиращата инсталация, като осигурява директен механичен транспорт за захранването му. 
Транспортната лента ще бъде закрита (капсулована). 

 Шредер – Нарязването на постъпващия фракционен отпадък до размери 0-50 mm ще се 
извършва с едностъпален шредер снабден с магнитен сепаратор за отстраняване на метални 
части. Шредерът ще бъде разположен в съществуващо складово помещение за съхранение на 
отпадъци № 15. Предвижда се капацитета на инсталацията за шредиране да бъде 480 t/24h 
неопасни отпадъци. 

 Отвеждащи транспортьори – Получената след шредиране ситна фракция се транспортира 
механично (чрез 2 броя закрити транспортьори) до съществуващ склад за алтернативни горива. 
Предвидено е всички лентови транспортьори да бъдат закрити (капсуловани). 

 Нова площадка за приемане с ЖП транспорт и съхранение на алтернативни горива. Предвижда 
се обособяване на нова бетонова площадка с площ от 4 500 кв.м. за разтоварване и съхраняване 
на неопасни балирани отпадъци, предназначени за използване като алтернативно гориво. 
Съществува бетонно покритие с площ 3000 кв.м, което ще бъде рехабилитирано и разширено с 
цел оптимални ефективни товаро-разтоварни дейности Общият капацитет на площадката е 
2100 тона неопасни отпадъци. 
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5. Изискана е втора допълнителна информация с писмо №28-00-2733/А9/13.08.2020 г. 
6. С вх. №28-00-2733/А10/21.08.2020 г. от страна на възложителя постъпва втора допълнителна 

информация, касаеща първото подадено уведомление. 
7. На 06.10.2020 год. с вх. №28-00-2733/А13/ постъпва писмо, с което възложителя моли двете ИП 

да бъдат разглеждани в една процедура. 

          По силата на чл. 82, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда когато за осъществяване на 
инвестиционното предложение трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, 
спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват в изискващата се оценка, независимо 
дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или 2. Ако спомагателните или 
поддържащите дейности самостоятелно като инвестиционни предложения са предмет на ОВОС, 
всички оценки се съвместяват, като се провежда една обединена процедура. 
          За територията предмет на настоящото ИП е издадено Решение по ОВОС № 5-2/2007 г. на 
министъра на околната среда и водите за „реконструкция и модернизация на инсталация за 
производство на клинкер и цимент“. 

          Предвидените дейности с настоящото ИП не предвиждат промяна в разрешеният капацитет на 
оползотворяване на неопасни отпадъци от 62,1 т/ч, също така не се променя използването на 
разрешените неопасни отпадъци, като алтернативни горива в пещ 7 към инсталация за производство на 
циментов клинкер.       

         ИП в неговата цялост следва да се счита за изменение на основния обект - инсталация за 
производство на циментов клинкер който попада в обхвата на Приложение № 1 от Закона за опазване 
на околната среда. 

Предвид чл. 93, ал. 1. т. 3 от ЗООС заявеното ИП е разширение и изменение на обект от
Приложение № 1 на същия закон и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС.

Независимо, че предвидените дейности не попадат самостоятелно в Приложение № 1 е 
необходимо е да се извърши оценка на степента на очакваните въздействия от реализацията на ИП, 
неговите предвиждания и кумулиране с подобни и/или други планове и инвестиционни предложения, 
разрешени, одобрени и/или реализирани в същия район при отчитане на капацитета и текущото 
състояние на компонентите и факторите на околната среда.  

Следва да се извърши анализ на различните по видове и количества отпадъци /независимо, че 
същите не надвишават разрешените такива в КР/, за които е необходимо да се предвиди конкретен 
начин за тяхното целесъобразно третиране. 

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-
00-2733/2020 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; 
 Моделиране на миришещи вещества; 
 Да се разгледат неорганизираните и организирани източници на емисии – площни и 

транспортен трафик, вкл. и кумулативно въздействие; 
 Да се предвидят мерки за ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух; 
 Да се извърши анализ на източниците на шум в околната среда с включена оценка за нивата на 

шума по границите на производствената площадка; 
 ИП да бъдат разгледани в цялост с предвижданията на новите ИП, да се приложи ген план и 

съпоставка на нови и съществуващи такива. 
 При анализа по компоненти и фактори да бъде използван качествени и количествен подход за 

оценка. 
 Документи по реда на ЗУТ касаещи бъдещите дейности – виза за проектиране и др; 
 Анализ на кумулативното въздействие по компоненти и фактори - Оценката на въздействията 

следва да се направи на база характеристиките на ИП, предвижданията с него и бъдат отчетени 
всички обекти в община Девня. 
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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 Девня. 

- 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 
поставят 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 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 по смисъла на Закона 
за защитените теритирии, и не попада в границите на защитена зона от екологичната мрежа “Натура 
2000”. Най-близко разположената е BG0000635 „Девненски хълмове”, определена за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за 
биологичното разнообразие.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ „Девненски хълмове”, с 
код BG0000635 ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от 
ОВОС. 

ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 99а от ЗООС и глава седма, раздел ІІ от ЗООС: 
Предвидените  нови елементи за изграждане не са разрешени с настоящото комплексно 

разрешително. 
Предвид гореизложеното и съгласно разпоредбите  на Глава седма, раздел II от Закона за опазване 

на околната среда (ЗООС), е необходимо след приключване на процедурата по Глава шеста от ЗООС 
(когато такава се изисква), операторът „Девня Цимент” АД, гр. Девня да информира компетентният 
орган ИАОС за планираната промяна по чл. 123в, т.1 от ЗООС и представи информация по 
Приложение № 5  към чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 
разрешителни (Обн. ДВ. бр. 80 от 9 Октомври 2009 г. с изм и доп.). 

Компетентният орган ще определи приложимата процедура за разрешаването на  планираната 
промяна с условията в комплексното разрешително. 
      Издадено и влязло в сила променено комплексно разрешително е основание за издаване на  
разрешение на строеж и започване на строителни работи по изграждане на предвидените дейности.  
      Изключение се допуска в случаите по чл. 99а от същия закон за инсталации и съоръжения, за която 
е извършена процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС, която завършва с решение, 
потвърждаващо прилагането на най-добрите налични техники.
      Oценката за НДНТ по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС се изготвя от възложителя и представя  в РИОСВ-
Варна (в един екземпляр на хартиен и в един екземпляр на електронен носител), като част от 
изискваната документация по чл. 99а, ал. 2, т. 1 от същия закон. 

ІV. По отношение на изискванията на чл. 99б от ЗООС: 
       Всички отпадъци, които се/ще се използват като алернативно гориво, са класифицирани като 
неопасни по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците и не се разглеждат като опасни 
вещества, респективно не попадат в обхвата на приложение № 3 на ЗООС. 

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Девня и ИАОС 

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 12.10.2020 г.) 


