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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 „Екосоник“ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 

"Монтаж на технологично оборудване за обработка и автоклавиране на опасни отпадъци от 

лечебни заведения" в ПИ с идентификатор № 20482.124.701, площ 3 612 кв.м,  НТП – за друг 

вид производствен, складов обект,  вид територия  - урбанизирана, местност „Отсреща“,  град 

Девня,  община Девня, област Варна, стар номер 124701, с възложител: „Екосоник“ЕООД.  
 

Във връзка с представено от „Екосоник“ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение 

(ИП) за "Монтаж на технологично оборудване за обработка и автоклавиране на опасни 

отпадъци от лечебни заведения" в ПИ с идентификатор № 20482.124.701, площ 3 612 кв.м,  

НТП – за друг вид производствен, складов обект,  вид територия  - урбанизирана, местност 

„Отсреща“,  град Девня,  община Девня, област Варна, стар номер 124701, с възложител: 

„Екосоник“ЕООД, 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:  

            Инвестиционно предложение планира изграждането на система, в т.ч. монтаж на 

технологично оборудване за обработка и стерилизация/обеззаразяване на инфекциозни и 

потенциално инфекциозни отпадъци от лечебни и здравни заведения, на територията на 

поземлен имот с идентификатор № 20482.124.701 в землището на гр. Девня, община Девня, 

област Варна. 

            Дейностите, предмет на настоящото инвестиционно намерение са свързани с монтаж и 

експлоатация на технологично оборудване за обработка и стерилизация/обеззаразяване на 

инфекциозни и потенциално инфекциозни отпадъци от лечебни и здравни заведения. 

           Технологичното оборудване ще бъде монтирано на площ от 500 m
2
 в обособен 

участък/площадка, част в ПИ № 20482.124.701,  гр. Девня, община Девня. 

            По същество, предвиденото технологично оборудване представлява специализирана 

система (автоклав) за обеззаразяване и стерилизация на медицински и биомедицински 

отпадъци. 

            Проектирана е за непрекъсната работа в автоматичен и полуавтоматичен режим, с 

планирани спирания за извършване на периодична поддръжка, ремонт, настройки на 

технологичното оборудване и автоматизирани системи.  

            Системата е с максимален технологичен капацитет от 0.4 t/h или до 9.6 t/24h.   

Предвидена е за обезвреждане на болнични отпадъци по метода на стерилизация с наситена 

пара под налягане и включва следните основни компоненти/технологично оборудване:  

 Стерилизационна камера (автоклав); 

 Парогенератор; 

 Вакуум помпа; 

 Компресор; 

 Съоръжение за раздробяване и хомогенизиране – нискоскоростен шредер;  

 Интегрална система за управление на инсталацията.  

            Прилага се процес на т. нар. стерилизация с наситена пара под налягане, при следните 

оперативни параметри: температурен диапазон 134 – 142 
o
C. и налягане от 3 bar. 

            При тези термодинамични условия се постига пълно унищожаване на патогените в 

отпадъците, без това да води до термично окисление (изгаряне) или пиролиза. 

            Входящите отпадъци се зареждат в камерата за стерилизация (автоклав), с помощта на 

транспортен шнек (винтов транспортьор).  

             В случай на необходимост, за оптимизиране на размера и хомогенността на 

отпадъците, е предвидена автоматизирана система за раздробяване посредством нискороторен 

шредер.  Процесът се извършва в контролирана среда в затворен бункер, с цел 

предотвратяване разпространението на потенциални емисии на прах. 

           Стерилизационната камера представлява парен автоклав, изработен от термоустойчив 

материал. В него отпадъците се зареждат и се подготвят за същинското обеззаразяване. 

Процесът стартира при достигане на предварително зададената работна температура, след 

което се прилага налягане до 3 bar за отстраняване на излишния въздух от системата. Прегрята 

пара се подава в камерата на автоклава посредством захранваща система (паропровод) и се 

задава времето за стерилизация. Въведената в системата прегрята пара при зададените 

температура и налягане, стерилизира и обеззаразява отпадъците, чрез насищане на 
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предварително раздробената отпадъчната маса в дълбочина. След като приключи процесът на 

стерилизация, парата се извежда от камерата на автоклава и обеззаразената отпадъчна маса се 

охлажда и изсушава с помощта на вакуум помпа.  

             Накрая през специализиран въздушен клапан се подава атмосферен въздух за 

изравняване на налягането в автоклава и отваряне на камерата. Стерилизираният, изсушен и 

охладен отпадъчен материал се извежда с помощта на винтов транспортьор и се насочва към 

събирателен бункер. 

             За осигуряване на прегрята пара в технологичния процес се използва парогенератор с 

номинална мощност до 390 kW (0.39 MW) и производителност до 500 kg/h. Предвиден е да 

работи с електрическа енергия, но има възможност да  бъде комбиниран и на природен газ. 

 

 Заявеното инвестиционното предложение самостоятелно попада в т. 11, буква “б”  

от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от 

същия закон 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. №26-00-8405/А133/2021 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. 

 Подробна и детайлна информация за целия технологичен процес с всички съпътстващи 

дейности и обекти на база, на която да се извърши кумулативна оценка. 

 Да бъде дадена подробна характеристика на самата инсталация, параметри, наличие на 

взаимосвързани звена, модули и др. с техническа спецификация на същата. 

 Да бъде представена информация за предвижданията за извършване на механични 

процеси и същите част от затворената система ли ще бъдат; в случай, че същите не са 

част от системата, на кой етап ще бъдат извършвани; да бъдат посочени какви 

механични процеси ще бъдат използвани и тяхната цел.  

 Да се представи информация за предвижданията и други дейности свързани с 

настоящото ИП – ще се използват ли химични процеси, радиационни и биологични 

методи и/или други термични методи за третиране на болничните отпадъци. 

 Да бъде дадена категорична информация за използването на електрическа енергия 

и/или природен газ при работа на парогенератора. 

 Да се опишат всички предвиждания за строително-монтажни работи и необходимостта 

от документация по реда на Закона за устройство на територията за това. 

 В случай на необходимост да се представят документи по реда на ЗУТ касаещи 

бъдещите дейности – виза за проектиране и др. 

 Предвид качеството на атмосферния въздух в община Девня, в който се емитира 

значително количество вредни емисии от промишлените предприятия е необходимо да 

се извърши кумулативна оценка по замърсители на атмосферния въздух чрез 

математическо моделиране с програмен продукт „PLUME“, като се включат всички 

големи емисионни източници и съществуващите в района промишлени обекти по 

отношение компонент „Атмосферен въздух“. Да се приложат доказателства за работата 

на природен газ, и че в резултат на разсейването концентрациите на замърсяващите 

вещества няма да превишават пределно допустимите концентрации на замърсителите в 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135464783&dbId=0&refId=19259614
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135464783&dbId=0&refId=27039724
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135464783&dbId=0&refId=27039724
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135464783&dbId=0&refId=27039724
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атмосферния въздух в съответствие с изискванията на чл.11, ал. 3 от Закона за 

чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.) с включени всички 

организирани източници на емисии на дружеството и опция „Ефективна височина на 

изпускащото устройство“. 

 ИП да бъде разгледано в цялост с предвижданията на новите ИП, да се приложи ген 

план и съпоставка на нови и съществуващи такива. Обособяване на територия, вход, 

изход и др. 

 Да се опишат всички формирани потоци отпадъчни води; Начините за отвеждане и 

третиране на отпадъчните води; алтернативи за пречистване и заустване; Прогнозни 

количества; Схема с нанесени потоци от двете инсталации обозначени с различен цвят; 

Състав на формираните потоци отпадъчни води; Извършване на кумулативна оценка на 

потоците отпадъчни води с прогноза и анализи на същестуващата инфраструктура. Да 

бъдат анализирани технически параметри на същата и отговарят ли те, за реализация на 

настоящото и съществуващото ИП. 

 Да се опишат характеристиките на площадката, на които ще се съхраняват 

постъпващите и образуваните от дейността отпадъци, както и вида и капацитета на 

използваните съдове. 

 Да се представи информация за характеристиките (източник, произход и състав) на 

приеманите отпадъци с код и наименование. 

 Да се опишат всички отпадъци, които ще се образуват през строителния и 

експлоатационния период с прогнозни количества, съгласно списъка на отпадъците от 

Приложение № 1 на Наредба № 2 за класификация на отпадъците.  

 Да се представи информация за методите и технологиите (етапи, последователност на 

технологичния процес) на третиране на отпадъците. 

 При анализа по компоненти и фактори да бъде използван качествени и количествен 

подход за оценка. 

 Оценката на въздействията следва да се направи на база характеристиките на ИП, 

предвижданията с него кумулативно по компоненти и фактори. 

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: 

 

Имота предмет на ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии. 

       ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000”. Най-близките защитени 

зони са: 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, 

определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и ЗЗ за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000635 „Девненски 

хълмове”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 223/24.04.2014 г. на 



4 

Министерски съвет (МС) (ДВ бр. 37/29.04.2014 г.), определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 

от Закона за биологичното разнообразие.         

   На основание 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, ДВ. 

бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите 

на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

    Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона 

ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС. 

 

ІІІ. По отношение на изискванията на глава седма, раздел ІІ от ЗООС: 

 

           Съгласно представената информация от възложителя е установено, че производствените 

капацитети на инсталацията ще бъдат под капацитетите, посочени в Приложение № 4, към  чл. 

117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и за реализацията на настоящото 

инвестиционно предложение не е необходимо провеждане на процедура по КПКЗ. 

 

ІV. По отношение на изискванията на чл. 99б от ЗООС: 

 

Съгласно информацията представена в уведомлението за ИП, на територията на 

площадката ще са налични до 1,5 т природен газ – опасно вещество поименно изброено в 

част 2, т. 18 на приложение № 3 на ЗООС, с пределни количества за нисък и висок рисков 

потенциал съответно 50 т и 200 т. Наличното количество на природния газ на територията 

на площадката ще е значително под пределните, предвид което обектът не се класифицира 

с нисък или висок рисков потенциал. 

 Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 

на ЗООС, както и всяка негова актуализация и да се предоставя при поискване на органите 

по  чл. 148, ал. 3 на ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 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.). 

 

 
 

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Девня  

 

 

  

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 10.03.2021 г.) 


