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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 

 

Представените от „ТЕМПО ТРАНС" ЕООД, уведомления са за инвестиционни 

предложения свързани с увеличаване количеството на вече разрешени отпадъци и 

добавяне на нови отпадъци и нови дейности с отпадъци на съществуваща площадка за 

третиране на строителни отпадъци в ПИ 10135.4040.26, ЗПЗ, гр. Варна, м-ст „Трошеви 

ниви”, и извършване на дейности по съхраняване и рециклиране на строителни 

отпадъци (влагане в производството на бетон) в ПИ 10135.4040.27, ЗПЗ, град Варна, м-

ст „Трошени ниви”, с възложител „ТЕМПО ТРАНС" ЕООД.  

 

Във връзка с представенените от  „ТЕМПО ТРАНС" ЕООД, уведомления за 

инвестиционни предложения свързани с увеличаване количеството на вече разрешени 

отпадъци и добавяне на нови отпадъци и нови дейности с отпадъци на съществуваща 

площадка за третиране на строителни отпадъци в ПИ 10135.4040.26, ЗПЗ, гр. Варна, м-

ст „Трошеви ниви”, и извършване на дейности по съхраняване и рециклиране на 

строителни отпадъци (влагане в производството на бетон) в ПИ 10135.4040.27, ЗПЗ, 

град Варна, м-ст „Трошени ниви”, 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): 

Заявените ИП са свързани с увеличаване количеството на вече разрешени 

отпадъци и добавяне на нови отпадъци и нови дейности с отпадъци на съществуваща 

площадка за третиране на строителни отпадъци в ПИ 10135.4040.26, ЗПЗ, гр. Варна, м-

ст „Трошеви ниви”, и извършване на дейности по съхраняване и рециклиране на 

строителни отпадъци (влагане в производството на бетон) в ПИ 10135.4040.27, ЗПЗ, 

град Варна, м-ст „Трошени ниви”, с възложител „ТЕМПО ТРАНС" ЕООД. 

1. На съществуваща площадка (Площадка № 2 от регистрационен документ № 

03-РД-784-02/23.12.2020 г.) за предварително третиране на строителни отпадъци в ПИ 

10135.4040.26, ЗПЗ, гр. Варна, м-ст „Трошеви ниви", ще се увеличи количеството на 

вече разрешени строителни отпадъци, а именно: 17 01 01 от 40 000 т/год. на 80 000 

т/год., като се добави и нова дейност с тях като рециклиране/възстановяванс на други 

неорганични материали: ще се увеличи количеството на вече разрешени строителни 

отпадъци, а именно: 17 09 04 от 30 000 т/год на 50 000 т/год. и ще се добави нова 

дейност с тях по предварителни дейности преди оползотворяване-сортиране; добавяне 

на нова дейност на вече разрешени отпадъци с код 17 01 07, 17 01 02, а именно 

рециклиране/възстановяване на други неорганични материали; добавяне на нови 

отпадъци и дейности с тях, а именно: 17 02 01 - 5 000 т/год. за дейности по 

предварително третиране преди оползотворяване -раздробяване; 17 03 02 - 10 000 

т/год. за дейности по рециклиране/възстановяване на други неорганични материали, 

предварително третиране преди оползотворяване-трошене и съхраняване; 17 05 04 - 

50 000 т/год. за дейности по съхраняване; 17 06 04 -10 000 т/год. за дейности по 

съхраняване; 19 12 09 - 200 000 т/год. за рециклиране/възстановяване на неорганични 

материали и съхраняване. 

ИП, което ще се реализира в ПИ 10135.4040.26, ЗПЗ, гр. Варна, м-ст „Трошеви 

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

която от РИОСВ-Варна има издадено: Решение № ВА-39/ПР/2019 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на 
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инвестиционно предложение за изграждане на площадка за разполагане на мобилно 

съоръжение за предварително третиране на строителни отпадъци (трошене, 

сепариране, сортиране, разделно съхранение) в ПИ № 10135.4040.26, (ЗПЗ - 

домострителен комбинат), с площ от 6.174 дка, в местността „Тошеви ниви”, в 

землището на гр. Варна, Община Варна, област Варна, с възложител „ТЕМПО ТРАНС" 

ЕООД 

2. На площадка в ПИ 10135.4040.27, ЗПЗ, гр. Варна, м-ст „Трошеви ниви”, с 

площ 7938 кв. м. ще се извършват дейности по рециклиране/възстановяване на други 

неорганични материали (влагане в производството на бетон) на отпадъци с код 19 12 

09 - минерали (например пясък, камъни), в количество 200 000 т/год. и съхраняването 

им до извършване на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането 

им. 

Съхраняването на отпадъците до подлагането им на последващо третиране ще се 

извършва на обособени зони, които ще се оразмерят така, че да са достатъчни за 

осигуряване на оптимално натоварване на съоръженията за предварително третиране и 

рециклиране, което от своя страна предполага извършване на периодичен анализ на 

натрупването на различните строителни отпадъци, които ще се обслужват от 

инсталациите за третиране. Рециклирането на отпадъци с код 19 12 09 ще се извършва 

посредством: бетоносмесителни инсталации “CBS 105 SL Elba (2 бр. бетонови възли- 

Стационарен бетонов възел и Бетонов възел 2), за които има издадени удостоверения 

за въвеждане в експлоатация, съответно с № 2/13.02.2020 г. и № 9/23.06.2021 г. 

ИП, което ще се реализира в ПИ 10135.4040.27, ЗПЗ, гр. Варна, м-ст „Трошеви 

ниви” има връзка с издадени от РИОСВ-Варна:  

 Решение №ВА 139-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС, с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП за „Разполагане на мобилен 

модул за дизелово гориво и бетоно-смесителна инсталация с прилежащите 

съоръжения“ в УПИ IV-23,24 „за бетонов възел“, кв. 5, с площ 7938 кв.м, местност 

„Трошеви ниви“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ТЕМПО 

ТРАНС" ЕООД;  

 Решение №ВА 107-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС, с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП за „Изграждане на тръбен 

кладенец“ с цел водоснабдяване за други цели-приготвяне на бетонови разтвори в ПИ 

10135.4040.27, урбанизирана територия, с площ 7938 кв.м. НТП „За друг вид 

производствен, складов обект“, местност „Трошеви ниви“, район „Владислав 

Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ТЕМПО ТРАНС" ЕООД. 

Така заявените ИП попадат в обхвата на точка 11 “б” от Приложение № 2 на 

ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС, подлежат 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 

обявява своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, и чрез 

средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. 
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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 приложи: 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. № 26-00-8175/А14/2021 г.   

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) инвестиционните предложения подлежат и на 

оценка за съвместимостта им 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 кметa на Община Варна и кмета на район 

„Владислав Варненчик“, общ. Варна   

                                                                                    (отговорено от РИОСВ на 24.08.2021 г.) 


