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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 “ЕКАРИСАЖ ВАРНА” ООД, уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) e за „Преустройство на парова централа, свързано с извеждане от експлоатация на един 
парен котел (резервен) с работно гориво въглища и монтиране на нов парен котел с работно 
гориво природен газ и подмяна на действащия котел на природен газ с нов”, в имот № 
000206, землището на с.Тополи, община Варна.  
 
Във връзка с представено от “ЕКАРИСАЖ ВАРНА” ООД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Преустройство на парова централа, свързано с извеждане от 
експлоатация на един парен котел (резервен) с работно гориво въглища и монтиране на нов 
парен котел с работно гориво природен газ и подмяна на действащия котел на природен газ 
с нов”, в имот № 000206, землището на с.Тополи, 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 „Преустройство на парова централа, свързано с извеждане от 
експлоатация на един парен котел (резервен) с работно гориво въглища и монтиране на нов 
парен котел с работно гориво природен газ и подмяна на действащия котел на природен газ с 
нов”, в имот № 000206, землището на с.Тополи, община Варна, с възложител “ЕКАРИСАЖ 
ВАРНА” ООД. 

Като етап от изпълнението на Инвестиционната програма, дружеството възнамерява да 
извърши преустройство на парова централа, като изведе от експлоатация един парен котел с 
работно гориво – въглища (резервен) и  монтира нов парен котел с работно гориво природен 
газ (метан), която ще се доставя с бутилки. Новият газов котел ще бъде с номинална 
топлинна мощност: 3,953 мWth и ще осигури постигането на оптимален горивен процес и 
минимално отделяне на емисии в атмосферата. Преустройството предвижда, резервното 
гориво - въглища да се замени с природен газ. 

Сега действащия основен котел за технологични нужди от 2,29 мWth ще се замени с 
нов с топлинна мощност 3,953 мWth. 

Главна цел на инвестиционното намерение е въвеждане в експлоатация на „щадящо 
околната среда” съоръжение, с нива на емисии под пределно допустимите норми.  

Нови инженерни структури не се налага да бъдат създавани. 
Инвестиционното предложение е ново и е свързано и с промяна в някой от условията 

на КР, както следва: 
- Отпадане на отпадъци с код и наименование: 
 10 01 01 Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, 
упомената в 10 01 04), поради преустановяване на генерирането му; 
 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, тъй като 
всички осветителни тела са сменени с LED осветление; 
 20 03 01 Смесени битови отпадъци, поради това, че се събират и транспортират от 
фирмата обслужваща сметосъбирането на с. Тополи, по утвърден от община Варна 
график на основание такса смет. 
- Включване на нов отпадък с код 16 01 17 Черни метали в количество 100 т/год. 

Формира се при ремонт на оборудването. Представлява парчета от метални профили 
и тръби, парчета от ламарина с различна дебелина и др. Неопасни отпадъци в твърдо 
агрегатно състояние. 



 

 

- В наименованието на отпадък с код 16 03 06 Органични отпадъци, различни от 
упоменатите в 16 03 05 (месокостно брашно), желаем да бъде добавено „от СЖП 
кат. 1 и кат.2). 

- Промяна в наименованието на описаните в Условие 8.3.1.2. спомагателни 
материали, като отпада „Хлорна вар“, т.к. вече не се използва и „Масло смазочно“ се 
замени с „Хидравлично масло“. 

Реализацията на промяната не води до разширение и/или изменение на 
производствената дейност на дружеството. 

Имотът в който ще се реализира ИП е присъединен към техническата инфраструктура. 
ИП е раширение/изменение на съществуващ обект на възложителя, за който има 

издадено Решение № 40-ПР/2012 г. на МОСВ, с характер да не се извършва оценка на 
въздействието върху околната среда на ИП за „Преустройство на парова централа, свързано 
с извеждане от експлоатация на един парен котел с работно гориво – въглища и монтиране 
на нов парен котел с работно гориво природен газ“, в имот № 000206, землището на с. 
Тополи, община Варна. 

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 точка 3, буква „а“ 
промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени 
в приложение № 1) и 3, буква „в“ съоръжения за надземно складиране на природен газ от 
Приложение № 2 на ЗООС и се разглежда, като изменение на основната дейност на 
дружеството, която попада в обхвата на Приложение № 1 на същия закон. Съгласно чл. 93, 
ал. 1, т. 3 от ЗООС, предвидените с ИП дейности подлежат на преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (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. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 
(изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г.) възложителят на инвестиционно предложение 
обявява своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за 
масово осведомяване 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 (обн., ДВ, бр. 39 
от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020 г.) 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. 

   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. № 26-00-6063/2021 г.  

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

- описание на всички дейности свързани с реализацията на ИП; 
- по фактор „Отпадъци“ следва: 
 Да се опишат всички видове отпадъци и техните прогнозни количества в тон/год., 

които се очаква да се образуват по време на реконструкцията, както и да се 
конкретизират предвидените дейности за последващо им третиране. 
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Поради предвижданията за дейност по предварително съхраняване на отпадъци с 
код 17 09 04 на територията на обекта, следва дейността да бъде включена в 
условие 11.1.1., таблица 11.4. на КР. Не е предвидена дейност по предварително 
съхраняване на отпадъка в актуалното КР. 

 Да се опишат вида, площта и капацитета на обособените зони и/или съдовете за 
съхраняване на отпадъците, които ще се формират по време на строителството и 
експлоатоционния период. 

 
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, не попада в границите на ЗЗ от мрежата 
“Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е за опазване на дивите птици BG0000191 
„Варненско-Белославско езеро”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена 
със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона 
ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС. 

 
III. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 
1. „Екарисаж Варна“ ООД, с. Тополи е обект, притежаващ КР № 234-Н0/2008г., 

последно актуализирано с Решение № 234-Н0-И0-А2/2013г., издадено от изпълнителния 
директор на ИАОС, гр. София. Във връзка с осъществяване на основната си дейност, 
дружеството употребява и съхранява следните опасни химични вещества и смеси: дизелово 
гориво, двигателни и хидравлични масла, биоциди, природен газ и натриев карбонат. Част от 
наличните опасни вещества попадат в обхвата на приложение № 3 към Закона за опазване на 
околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г. с изм. и доп.), предвид което операторът е 
извършил класификация на предприятието по чл. 103, ал. 1 от същия закон, съгласно която 
„Екарисаж Варна“ ООД, с. Тополи не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. 

2. Съгласно информацията, представена в уведомлението за ИП, на площадката ще се 
извършва преустройство на парова централа, свързано с извеждане от експлоатация на един 
парен котел (резервен) с работно гориво въглища и монтиране на нов парен котел, с работно 
гориво природен газ, и подмяна на действащия котел на природен газ с нов. При 
реализацията на ИП няма да се използват нови опасни химични вещества, единствено ще се 
увеличи наличното количество на природния газ. Същият ще се съхранява в батерии от 
бутилки за компресиран природен газ, позиционирани на открита площадка, с обща 
вместимост от  5782,5 м3 (4,048 т);  

3. В т. 10 от уведомлението е представена информация за всички опасни вещества 
(включително отпадъци) от приложение № 3 към ЗООС, които са или се очаква да са 
налични на площадката (максимални количества, вид, класификация), както и заключенията 
от доклада за извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, съгласно които обектът не 
се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. 

 Предвид гореизложеното в конкретния случай не са приложими изискванията на   чл. 
99б от ЗООС. 
  
Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Варна и кмета на с. Тополи, общ. Варна   

  

                                                                                              (отговорено от РИОСВ на 09.08.2021 г.) 


