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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 „Поддържане чистотата на морските води“ АД, гр. Варна 

уведомление за инвестиционно предложение (ИП) и потвърдена класификация за 

предприятие с нисък рисков потенциал от изп. директор на ИАОС с изх. № УК-

3064/28.10.2021 г. за инвестиционно предложение „Добавяне на нови кодове отпадъци, 

които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща инсталация за дейности с 

отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 10135.5501.110 – Брегова пречиствателна 

станция, гр. Варна, община Варна, възложител: „Поддържане чистотата на морските 

води“ АД, гр. Варна. 

Във връзка с представеното от „Поддържане чистотата на морските води“ АД, гр. 

Варна уведомление за инвестиционно предложение (ИП) и потвърдена класификация 

за предприятие с нисък рисков потенциал от изп. директор на ИАОС с изх. № УК-

3064/28.10.2021 г. за инвестиционно предложение „Добавяне на нови кодове отпадъци, 

които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща инсталация за дейности с 

отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 10135.5501.110 – Брегова пречиствателна 

станция, гр. Варна, община Варна, възложител: „Поддържане чистотата на морските 

води“ АД, гр. Варна, в съответствие с разпоредбата на основание чл. 5, ал.1 от 

Наредбата за ОВОС  и 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 

(приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., в сила от 11.09.2007 г.) 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:  

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „Добавяне на нови кодове 

отпадъци, които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща инсталация 

за дейности с отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 10135.5501.110 – 

Брегова пречиствателна станция, гр. Варна, община Варна, възложител: 

„Поддържане чистотата на морските води“ АД, гр. Варна. 

2. Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Варна за инвестиционното 

предложение, на основание  чл. 103, ал. 5 от ЗООС и чл. 5, ал. 6 от Наредба за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 

последствията от тях, представената документация от възложителя е изпратена 

по компетентност към ИАОС. 

3. На основание на чл. 103, ал. 7 от ЗООС с писмо с изх. № УК-3064/28.10.2021 г. 

изп. директор на ИАОС е потвърдил  извършената класификация по чл. 103, ал. 5 

от ЗООС,  съгласно уведомление за класификация на предприятие с нисък 

рисков потенциал. 
4. Настоящото ИП има връзка със следните издадени административни актове по 

реда на глава шеста на ЗООС и чл. 31 от ЗБР: 

-   За ИП „Изграждане на специализиран терминал за базови и готови минерални 

масла“ в ПИ №120, 121, 122, 143 по плана на Южна промишлена зона, град 

Варна, община Варна е издадено Решение за преценяване на необходимостта 
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от извършване на ОВОС  с характер „да не се извършва“ №ВА 105/ПР/200г 

год.; 

-    За ИП „нов закрит склад за зърно“ в ПИ №10135.5501.105 в землището на град 

Варна, община Варна е издадено писмо (изх. №26-00-3648/1/25.08.2010 г.) 

съгласно което ИП не подлежи на процедури по реда на глава шеста от ЗООС и 

попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

-   За ИП „съхранение на метални опаковки“ по плана на Южна промишлена зона, 

град Варна, община Варна на Площадка 1 и 2 е издадено писмо (изх. №26-00-

2058/5/14.11.2012 г.) съгласно което ИП не подлежи на процедури по реда на 

глава шеста от ЗООС и попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

-   За ПУП-ПРЗ в поземлен имот с идентификатор №10135.5501.110 по плана на 

Южна промишлена зона, град Варна, община Варна е издадено писмо (изх. 

№26-00-3236/1/18.05.2013 г.) съгласно което ИП не подлежи на процедури по 

реда на глава шеста от ЗООС и попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за 

ОС. 

-   За ИП „изграждане на два силоза и авторазтоварище за насипни товари за 

нехранителни цели и преустройство на съществуващ склад за метали“ в 

поземлен имот с идентификатор №10135.5501.105 по плана на Южна 

промишлена зона, град Варна, община Варна е издадено писмо (изх. №26-00-

3648/6/04.12.2013 г.) съгласно което ИП не подлежи на процедури по реда на 

глава шеста от ЗООС и попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

-   За ИП „изграждане на два силоза за насипни товари за нехранителни цели с 

елеваторна кула и елеваторна шахта“ в поземлен имот с идентификатор 

№10135.5501.105 по плана на Южна промишлена зона, град Варна, община 

Варна е издадено писмо (изх. №26-00-3648/8/21.12.2015 г.) съгласно което ИП 

не подлежи на процедури по реда на глава шеста от ЗООС и попада в обхвата 

на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

-   За ИП „изграждане на работилница и хранилище за горими течности“ в 

поземлен имот с идентификатор №10135.5501.110 по плана на Южна 

промишлена зона, град Варна, община Варна е издадено писмо (изх. №26-00-

7402/А15/21.05.2021 г.) съгласно което ИП не подлежи на процедури по реда 

на глава шеста от ЗООС и попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

 

 

 Описаните дейности по „Добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат 

и третират в рамките на съществуваща инсталация за дейности с отпадъци“ разгледани 

в неговата цялост, представляват изменение и разширение на съществуващ обект от 

Приложение № 2 на ЗООС, който самостоятелно попада в обхвата на точка 11 буква 

„б“-  инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци от 

Приложение № 2 на ЗООС поради което съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2  от ЗООС подлежи 

на процедура по преценяване необходимостта от извършването на оценка на 

въздействието върху околната среда.  

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-

Варна, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  

 

         В резултат на съвместяване на процедурите по глава шеста и глава седма, раздел I 

на ЗООС свързани с планирани изменения и/или разширения в предприятия с нисък 

рисков потенциал следва да извършите следното: 

1. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 

предложението по чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135464783&dbId=0&refId=19259614
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определен с Тарифата за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. 

и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.) 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. №26-00-6826. 

- Да се прецизират дейностите с отпадъци съобразно вида, 

характеристиките и състава на всеки конкретен отпадък, като същите 

бъдат съобразени със Закона за управление на отпадъците и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

- Да се опишат прогнозни количества в тон/год. на новите кодове 

отпадъци, които ще се приемат и третират на обекта, както и 

предвидените дейности за последващото им третиране.  

- Да се опишат отпадъците, които ще се образуват от дейностите по 

физико-химично третиране – код, количество (т/год.), както и 

последващите дейности с тях. 

- Да се опише площта и техническите характеристики на площадките за 

съхраняване и третиране на отпадъците, в т.ч. местата и площта за 

съхраняване, вида и капацитета на съдовете за съхраняване. 

- Да се представи подробна информация за дейностите по третиране на 

отпадъци, целия технологичен процес и всички съпътстващи дейности 

свързани с настоящото ИП. 

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 Варна и район „Аспарухово“, Община 

Варна. 

                 В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 

Община Варна и район „Аспарухово“, Община Варна. 

- осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, 

като поставя съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на 

обществено достъпно 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 

РИОСВ-Варна резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на 

осигуряването му по образец съгласно приложение № 7. 

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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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. 

4. Предвид прилагане на разпоредбата на чл. 99б,  ал. 1 на ЗООС, съгласно чл. 

99б, ал. 2, т. 1 от същия закон е необходимо да представите в РИОСВ – 

Варна като отделно приложение към искането по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за 

ОВОС, в един екземпляр на хартиен и електронен носител: 

- Описание на съществуващи и одобрени устройствени планове, в 

т.ч. съгласувани такива по чл. 104 на ЗООС, за имота – предмет на 

инвестиционното предложение, и за зоните, в които тези имоти са 

разположени;  

- Описание и визуализация чрез подходящ картен материал на 

местоположението на площадката и разстоянията до:  

 жилищни райони;  

 обекти с обществено предназначение по § 1, т. 29в от 

допълнителните разпоредби на ЗООС;  

 зони за отдих и рекреация;  

 транспортни пътища;  

 съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които 

могат да бъдат източник на или да увеличат риска или 

последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на 

доминото;  

 територии с особено природозащитно значение или 

значение за околната среда, защитени по силата на 

нормативен или административен акт;  

 обекти на културно-историческото наследство;  

- Описание на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, 

които са или се предвижда да са налични в 

предприятието/съоръжението, основните им опасни свойства и 

капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба;  

- Описание на всички очаквани значителни неблагоприятни 

последствия от инвестиционното предложение за околната среда и 

човешкото здраве, които произтичат от неговата уязвимост на 

големи аварии и/или бедствия, и определяне на териториалния им 

обхват и безопасното разстояние до предприятието/съоръжението, 

визуализирани чрез подходящ картен материал;  

- Информация за наличието на трансгранично въздействие от големи 

аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества. 

 

           Предвид провеждане на съвместна процедура по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС и 

постъпило потвърждение за класификация по чл. 103, ал. 6 от ЗООС издадено от 

ИАОС на основание чл. 5, ал. 7 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с 

опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, като приложение към 

писмото по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е приложено писмото за потвърждение 

на предприятие с нисък рисков потенциал за сведение и последващи действия, които 

следва да извършите като възложител на ИП. 
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І І. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 

С цитираното по-горе писмо на ИАОС, е потвърдена извършената класификация 

по чл. 103, ал. 5 от ЗООС на предприятие с нисък рисков потенциал Терминал за базови 

масла, Терминал за генерални товари и Брегова пречиствателна станция, гр. Варна, с 

оператор „Поддържане чистотата на морските води“ АД, гр. Варна. 

Актуализираното уведомление за класификация е подадено във връзка с 

инвестиционно предложение Добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат 

и третират в рамките на съществуваща инсталация за дейности с отпадъци, в 

поземлен имот с идентификатор 10135.5501.110 – Брегова пречиствателна станция, 

гр. Варна, а именно: 08 03 17* отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни 

вещества; 10 01 18* отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни 

вещества; 13 04 01* трюмови масла от речно корабоплаване; 14 06 01* 

флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFC), флуоровъглеводороди 

(HFC); 16 02 11* излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди, 

флуорохлорвъглеводороди (HCFC), флуоровъглеводороди (HFC); 16 02 12* излязло от 

употреба оборудване, съдържащо свободен азбест; 16 05 04* газове в съдове под 

налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества; 16 05 06* лабораторни 

химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от 

лабораторни химикали; 16 10 01* отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни 

вещества; 17 06 01* изолационни материали, съдържащи азбест; 17 06 05* 

строителни материали, съдържащи азбест; 19 01 13* увлечена/летяща пепел, 

съдържаща опасни вещества; 19 11 07* отпадъци от пречистване на димни газове; 20 

01 26* масло и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25. Намалява се 

количеството на опасното вещество газьол от 6709,5 тона на 3369, 5 тона, поради 

намаляване броя на резервоарите за съхранението му от 4 бр. на 2 бр., всеки от които с 

вместимост от 1670 тона. 

  Предвид гореизложеното са налице промени в списъка на опасните вещества от 

приложение № 3 на ЗООС и промени в количествата на съхраняваните на територията 

на предприятието опасни вещества. 

 Въз основа на представената информация за броя и максималната вместимост 

на съоръженията, в които са налични опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС, 

включително и опасни отпадъци, предприятието запазва класификацията си като 

предприятие с нисък рисков потенциал.  Ниският рисков потенциал на 

предприятието се определя от максималното количество на веществото газьол (3369,5 

тона), поименно изброено в т. 34, буква „в“ на част 2 към приложение № 3 на ЗООС, 

чието количество надхвърля праговите количества от 2500 тона за нисък рисков 

потенциал от колона 2 на част 2 към същото приложение, както и от максималното 

количество на веществото амониев нитрат (3400 тона), поименно изброено в т. 2 на 

част 2 към приложение № 3 на ЗООС, чието количество надхвърля праговите 

количества от 1250 тона за нисък рисков потенциал от колона 2 на част 2 към същото 

приложение. 

 Предвид това, че ИП се отнася за изменения/разширения в съществуващо 

предприятие с нисък рисков потенциал, се прилагат разпоредбите на чл. 99б от ЗООС. 

За целта е необходимо като отделно приложение към искането по чл. 6, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г. с изм. и доп.), да представите допълнителна 

информация, изготвена съгласно чл. 10, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на 

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

5/2016 г. с изм. и доп.), в един екземпляр на хартиен и електронен носител.  
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ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното 

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-близко 

разположена е 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. 

     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. 

 

ІV. По отношение на изискванията на на глава седма, раздел втори от ЗООС: 

       „Поддържане чистотата на морските води“ АД, гр. Варна е оператор с издадено 

комплексно разрешително от № 544-НО/2016 г. от  ИАОС. 

        Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „Добавяне на нови кодове 

отпадъци, които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща инсталация за 

дейности с отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 10135.5501.110 – Брегова 

пречиствателна станция, гр. Варна, община Варна, възложител: „Поддържане чистотата 

на морските води“ АД, гр. Варна. 

       С настоящото инвестиционно предложение се предвиждат промени в работата 

на инсталациите и съоръженията разрешени с комплексно разрешително № 544-

НО/2016 г.,  поради което е необходимо след приключване на процедурата по Глава 

шеста от ЗООС, „Поддържане чистотата на морските води“ АД, гр. Варна да представи 

информация с обхват и съдържание на Приложение 5 от Наредбата за КР в ИАОС.  

 

 

 

 

 

 

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Варна и район 

„Аспарухово“, Община Варна и ИАОС. 

 

 

                                                                                    (отговорено от РИОСВ на 14.12.2021 г.) 


