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Представено от община Бяла, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за за 
изграждане на  площадка за строителни и зелени отпадъци“ в УПИ  III-182016, кв. 365 по 
плана на гр. Бяла, обл. Варна,  и е свързано с изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ  III-
182016, кв. 365 по плана на гр. Бяла, обл. Варна.  

За инвестиционното предложение за: изграждане на  площадка за строителни и зелени 
отпадъци“ в УПИ  III-182016, кв. 365 по плана на гр. Бяла, обл. Варна,  и е свързано с 
изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ  III-182016, кв. 365 по плана на гр. Бяла, 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 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  площадка за строителни и зелени отпадъци“ в УПИ  
III-182016, кв. 365 по плана на гр. Бяла, обл. Варна,  и е свързано с изменение на ПУП-ПРЗ в 
обхвата на УПИ  III-182016, кв. 365 по плана на гр. Бяла, обл. Варна, с възложител:  Община 
Бяла.  

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 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 попада в обхвата на т. 11, буква „Б“ от Приложение №2 на 
ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1   подлежи на преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС. 

Компетентен орган за вземане на решение по 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 внесете 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 внесете 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. 
№ 08-01-5533/2021 г.  

3. Да извършите писмено уведомяване на засегнатото население за ИП, съгласно 
разпоредбата на чл. 4, ал. 2  от  Наредбата за ОВОС, с информация, съобразена с изискванията 
на чл. 4, ал. 3 от същата наредба; 

При изготвяне на информацията за ИП да се  представи информация, и да се обърне 
внимание на:  
          I. Представи информация за площадката на която ще се извършват дейности по събиране 
и съхраняване на строителни отпадъци и същата трябва да отговаря на изискванията по 
Приложение № 9 към чл. 20, ал. 3 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани строителни материали,а именно: 

1. За ограничаване на свободния достъп до площадката се предвижда ограда и 
контролнопропускателен пункт.  

2. За измерване на количеството постъпващи или образувани отпадъци площадката 
трябва да е оборудвана с кантар.  

3. Площта на площадката трябва да е оразмерена за типа и капацитета на използваното 
съоръжение за третиране на СО, количествата на входящите потоци отпадъци, вида и 
количеството на рециклирани строителни материали и др.  

4. Площадката трябва да е с подходяща настилка, която да осигури целогодишно 
безпрепятствено движение на тежкотоварна техника и да предотвратява замърсяване на СО и 
продуктите от оползотворяване на СО.  

5. На площадката трябва да бъдат обособени следните участъци (зони):  
5.1. Зони за съхранение на приеманите отпадъци. Обособяват се отделни зони за 

разделно съхранение на предварително сортираните отпадъци по вид на материала: бетон, 
керамика, асфалтобетон, смесени фракции, скални материали и др., които трябва да бъдат 
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оразмерени съобразно капацитета на трошачната инсталация. Предвижда се отделна площ за 
временно съхраняване на СО, за които има съмнение за замърсяване, докато се извършат 
необходимите изпитвания и/или се организира депонирането им. 
 5.2. Зона, на която са разположени трошачната и пресевната инсталация, както и други 
съоръжения от производствения процес.  

5.3. Зона за съхранение и товарене на готовата продукция. Обособяват се отделни зони за 
разделно съхранение с достатъчна площ в зависимост от видовете и количествата на 
произвежданите фракции, така че те да не се смесват помежду си. 

5.4. Зона за разполагане на контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, като 
метали, хартия, пластмаси, дървесина и др., попаднали сред основните потоци. 

6. Широчината и организацията на вътрешните пътища трябва да осигуряват 
безпрепятствено разминаване на транспортните средства, транспортиращи входящите потоци 
СО и изходящите потоци рециклирани материали. 

7. Трябва да се предвиди достатъчна площ за паркиране на транспортните средства, 
опериращи на площадката, както и за разполагане на мобилното оборудване.  

8. Предвижда се зона за почивка и обслужване на персонала, на която се разполагат 
постройки, фургони или други преместваеми обекти, удовлетворяващи изискванията на ЗУТ.  

9. За площадките по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 изискванията към вътрешните пътища, площта 
за паркиране и зоната за почивка и обслужване на персонала не се прилагат, в случай че на 
строителната площадка или на площадката, на която се извършва премахването на строежа, са 
налице условията по т. 6 - 8.  

10. Зона за измиване на автомобилите преди напускане на площадката.  
11. С цел ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, образувани при товарене, 

разтоварване, складиране, преработка и транспорт на строителни отпадъци, се предприемат 
всички необходими мерки в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 за норми за 
допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и 
дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.).  

12. Площадката задължително трябва да притежава спецификация на приеманите 
отпадъци, в която подробно са записани изискванията към отпадъците, които могат да бъдат 
приемани, например незамърсени бетонни и стоманобетонни късове, разделно събрани 
керамични фракции, състоящи се от керемиди и тухли, асфалтобетон от реконструкция и 
основен ремонт на пътища, скални материали от основни и подосновни пластове на пътища и 
др. 

II.Дейностите по третиране на „зелените отпадъци“, следва да бъдат съобразени с 
изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 
биоразградимите отпадъци и със Закона за управление на отпадъците, т.к съгласно 
изискванията на чл. 7.  Разделно събраните биоотпадъци се оползотворяват единствено чрез 
дейностите, обозначени със следните кодове по приложение № 2 към § 1, т. 13 от 
допълнителните разпоредби на ЗУО:  

- R 3 - рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като 
разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична 
трансформация), и/или  

- R 10 - обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или 
околната среда. 

III. В случай, че ще се извършват дейности по оползотворяване на биоразградими 
отпадъци, е необходимо да се опише технологичния процес, както и капацитета на 
съоръжението за компостиране.  
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 границите на защитена зона (ЗЗ) от 
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000: BG0002044 „Камчийска планина” за опазване 
на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното 
разнообразие и обявена със Заповед № РД-132/ 10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-77/ 
28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013 г.) на министъра на околната среда и водите.  При извършената 
проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се 
констатира, че изграждането на предвидените с  реализацията на инвестиционното 
предложение обекти  не противоречи на режима на защитена зона за опазване на дивите птици 
BG0002044 „Камчийска планина”, определен със заповедта за обявяването й.  



3 

Обръщам Ви  внимание, че при неизпълнение на горните указания за ОВОС в срок 
повече от 12 месеца процедурата ще бъде прекратена на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от 
Наредбата за ОВОС.  
  

 
 
Копие на писмото е изпратено до кмета на общ. Бяла. 

                                                                              (отговорено от РИОСВ на 29.01.2021г.) 


