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Представено от «Соловей Соди» АД, уведомление за инвестиционно предложение 

(ИП) за „Провеждане на защитни дейности по преоткосиране и стабилизиране на откосите 

на граничната зона“ между ПИ 80861.6.221 и ПИ 80861.6.167 по КККР на с. Чернево, общ. 

Суворово. 

 

ИП е свързано с „Провеждане на защитни дейности по преоткосиране и 

стабилизиране на откосите на граничната зона“ между ПИ 80861.6.221 и ПИ 80861.6.167 по 

КККР на с. Чернево, общ. Суворово, 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. Съгласно представената в уведомлението информация при осъществяване на ИП на 

територията на обекта ще са налични взривни вещества и взривни изделия, а именно Анфо 

(Есканфо), Hydromite 70, Риогур 22 мм, бустери тип TNT (лят бустер) и детонатори (Shokstar 

MS, 475-500ms, 21.0 m). Същите попадат в Раздел Р – Физични опасности (Р1а и Р1б) на   

част 1 на приложение № 3 към Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ,               

бр. 91/2002 г. с изм. и доп.). 

В т. 10 на уведомлението е посочена информация за вида на взривните вещества и 

взривните изделия, както и за начина и режима на извършване на взривните работи, но липсва 

информация за максималните количества взривни вещества, които има вероятност да бъдат 

налични във всеки един момент на обекта. Не е преставен и доклад за извършена 

класификация на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 на ЗООС и изискващите се 

към него приложения. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за предотвратяване 

на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 

5/2016 г. с изм. и доп.), във връзка с чл. 4, ал. 3, т. 10 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г. с изм. и доп.), представете в РИОСВ-Варна, доклад 

за извършена класификация на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 на ЗООС и 

изискващите се към него приложения. 

Обръщам Ви внимание, че доклада за класификация се изготвя в съответствие с 

критериите по приложение № 3 на ЗООС и се документира във формат по Приложение № 1 

на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 

последствията от тях. 

ІІ. 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.).  

Съгласно представената информация „Солвей Соди“ АД, има ИП свързано 

„Провеждане на защитни дейности по преоткосиране и стабилизиране на откосите на 

граничната зона“ между ПИ 80861.6.221 и ПИ 80861.6.167 по КККР на с. Чернево, общ. 

Суворово, в който е разположено депо за неопасни отпадъци.  

Настоящото ИП е във взаимовръзка със следните издадени административни актове от 

компетентния орган по околна среда: 

- Решение № ВА 7-ПР/2015 г., за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС” на 

инвестиционно предложение за “Изграждане на депо за неопасни отпадъци”, в поземлен имот 

№006167, в землището на с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна; 

- За  експлоатацията на депо за неопасни отпадъци, находящо се в с. Чернево, общ. 

Суворово e издадено Комплексно разрешително № 538-НО/2016 г. (изменено с Решение № 

538-НО-И1-АО/2017 г., в сила от 20.07.2017 г.), от Изпълнителния директор на Изпълнителна 

агенция по околна среда. с оператор ”Солвей Соди“ АД, гр. Девня. 

След преглед на представената информация, 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, ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), 

Ви уведомявам, че така заявеното ИП е разширение/ изменение на обект попадащ в обхвата 

на  т. 11 „Б“от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон 

подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. 

Компетентен орган за издаване на решение за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна. 
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За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят 

на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Да внесе 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. 

№ 28-00-8038/2020 г.  

3. Да извършите писмено уведомяване на засегнатото население за ИП, съгласно 

разпоредбата на чл. 95, ал. 1  от  ЗООС, с информация  съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 

3 Наредбата за ОВОС. 

При изготвяне на информацията за ИП да се представи и обърне внимание на: 
 Подробно описание  на предвидените дейности в имота, какво налага същите, да се разгледа 
съществуващото положение и да се опише с реализацията на ИП  предвиждат ли се промени 
спрямо настоящата  дейност  и капацитет на депото. 

IІI. 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 ЗЗ от Европейската екологична 

мрежа “Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000635 „Девненски хълмове” за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.  

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 и до кметовете на Община Суворово и село Чернево, 

общ. Суворово.  

                                                                                      

                                                                              (отговорено от РИОСВ на 27.04.2021г.) 


