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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 

 

Представеното от „Стили роуд“ ЕООД, уведомление e за инвестиционно предложение 

(ИП) за рециклиране на строителен отпадък с код 17 03 02, съхраняване и последващо 

оползотворяване в производство на асфалтови смеси в поземлен имот с идентификатор 

72709.502.428, с площ 40298 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За складова база“ 

по КККР на с. Тополи, местност „Клисе баир“, община Варна, с възложител „Стили 

роуд“ ЕООД.  

 

Във връзка с представено от „Стили роуд“ ЕООД, уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП) за рециклиране на строителен отпадък с код 17 03 02, съхраняване и 

последващо оползотворяване в производство на асфалтови смеси в поземлен имот с 

идентификатор 72709.502.428, с площ 40298 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За 

складова база“ по КККР на с. Тополи, местност „Клисе баир“, община 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): 

Заявеното ИП е за рециклиране на строителен отпадък с код 17 03 02, 

съхраняване и последващо оползотворяване в производство на асфалтови смеси в 

поземлен имот с идентификатор 72709.502.428, с площ 40298 кв. м, урбанизирана 

територия, с НТП „За складова база“ по КККР на с. Тополи, местност „Клисе баир“, 

община Варна, с възложител „Стили роуд“ ЕООД. 

На площ от 3000 кв.м ще бъдат обособени следните зони: 

-зона за съхранение на приеманите отпадъци; 

-зона за разполагане на трошачна и пресевна инсталация, както и други 

съоръжения от производствения процес; 

-зона за съхранение и товарене на готовата продукция. 

Предвидените с ИП дейности са оползотворяване и рециклиране на неопасен 

строителен отпадък с код 17 03 02 – асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 

01, получен от фрезоване чрез пътна фреза или разкъртване с фугорез на стари 

асфалтови/асфалтобетонни настилки. Така полученият фрезован или разкъртен асфалт 

ще бъде подлаган при необходимост на допълнително претрошаване  и/или пресяване в 

зависимост от нужната зърнометрия на частиците съгласно утвърдени от Институт по 

пътищата рецепти за приготвяне на асфалтови смеси с рециклиран асфалт. 

Претрошаване ще се извършва на по-едрите асфалтови късове, добити от разкъртване 

на асфалтова настилка от по-трудно достъпни участъци, на които не може да се работи 

с пътната фреза.    

Претрошаване и пресяване ще се извършват с мобилна роторна трошачка Metso 

Lokotrack LT1213 с мобилно сито QE 341 Salper, до 300 т/ч. в поземлен имот 

72709.502.428, находящ се в с. Тополи, местност Клисе баир, община Варна. 

Технологията за третиране е чрез двустадийно трошене с роторна трошачна инсталация 

- в първа фаза трошене чрез удар и последващо трошене чрез смилане. Фрезованият 

асфалт и натрошените асфалтови късове ще се съхраняват временно на територията на 

имота до последващото им рециклиране или влагане в производството.  

Имотът е със съществуваща ограда, ограничен достъп и контролно-

пропускателен пункт. За измерване на количеството постъпващи отпадъци в имота е 
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наличен кантар. Площадката е с подходяща настилка, която да осигури целогодишно 

безпрепятствено движение на тежкотоварна техника и да предотвратява замърсяване 

на СО. Ще се използва съществуваща инфраструктура. 

След трошенето и пресяването на фрезования асфалт, рециклираният материал 

ще се разделя на групи според големината на фракциите. Различните по големина 

фракции ще се съхраняват отделно, на обособени за целта зони, разположени на 

територията на площадката. На площадката ще се извършват следните дейности с 

отпадък с код 17 03 02, както следва: 

- R5 - Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали 

- R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 

- R11 (трошене, фракциониране) 

- R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 

- R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване. 

Влагането на рециклирания материал ще се извършва чрез подаването му към 

мешалката на асфалтосмесител Bennighoven ЕКО 2000, предназначен за производство 

на всички видове асфалтови смеси, включително и за работа с рециклиран материал до 

30 % (съгласно технически паспорт на съоръжението) с производителност 160 тона 

/час. При пълно натоварване на асфалтосмесителя за година могат да се рециклират и 

оползотворят 300 000 тона фрезован асфалт. 

ИП е разширение/изменение на съществуваща площадка за дейности с отпадъци, 

за която има издадени: 

 Решение № ВА 101-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС, с характер да не се извършва ОВОС на ИП за „Обособяване на 

площадка за съхраняване на предварително третирани строителни отпадъци с код 

19 12 09“, в ПИ № 72709.502.428, с. Тополи, общ. Варна; 

 Писмо с изх. № 26-00-442/А15/30.10.2019 г., издадено по реда на чл. 2, 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 за инвестиционно предложение за „Доставка и 

монтаж на асфалтосмесител ЕКО 2000, представляващ стационарна инсталация за 

производство на всички видове асфалтови смеси“ в ПИ № 72709.502.428 по КККР 

на село Тополи, общ. Варна; 

 Писмо с изх. № 26-00-442/А17/09.01.2020 г., издадено по реда на чл. 2, 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 за инвестиционно предложение за 

„Реконструкция на съществуващ трафопост“ в ПИ № 72709.502.428 по КККР на 

село Тополи, общ. Варна. 

Така заявеното ИП попада в обхвата на точка 11 “б” от Приложение №2 на ЗООС, 

същото се явява разширение/изменение на ИП от Приложение №2 на ЗООС, което е 

вече одобрено и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 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. 

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС 

възложителят на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 

(изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г.) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. - ДВ, бр. 

67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) възложителят на инвестиционно предложение 
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обявява своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, и чрез 

средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. 

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията 

по чл. 93, ал. 1 от ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за 

такситe, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите 

(приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.) 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. № 26-00-442/А18/2021 г.  

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС 

да се представи цялата информация, съгласно изискванията на Закона за управление на 

отпадъците – ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г. с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му, която да включва: 

- дейностите с техните кодове, съгласно Приложение 1 и/или 2 на Закона за 

управление на отпадъците; 

- всички отпадъци, които ще се образуват през експлоатационния период с 

техните количества, кодове и наименования, съгласно списъка на отпадъците 

от Приложение № 1 на Наредба № 2 за класификация на отпадъците; 

- техническите характеристиката на площадката за отпадъци и нейния 

капацитет; 

- съоръженията за събиране на разливи, утаители и съоръжения за 

обезмасляване с техния капацитет, както и обезпечението на площадката с 

технически средства за измерване теглото на отпадъците; 

- местата и съдовете за съхраняване на отпадъци, в това число и техния 

капацитет, като същите бъдат съобразени с изискванията на Наредбата за 

третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. 

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).  

Териториията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) 

по смисъла на Закона за защитените територии, не попада и в границите на ЗЗ от 

мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е за опазване на дивите птици 

„Варненско – Белославско езеро” с код BG0000191, обявена със Заповед № РД – 

128/10.02.2012 г. (ДВ; бр. 22/2012 г.) на Министъра на околната среда и водите, 

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

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената 

зона ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от 

ОВОС. 

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Варна и кмета на с. Тополи, 

общ. Варна. 

                                                                                      (отговорено от РИОСВ на 02.08.2021 г.) 


