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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 

За представено от „Он Енерджи“ООД, уведомление за инвестиционно предложение 

(ИП) за „Изграждане на инсталация за газификация на отпадъци с когенерация на 

енергия” в поземлен имот №55110.60.84, площ 20 000 кв. м, вид собственост: частна, 

вид територия урбанизирана, НТП - за нива, стар номер 68, квартал 1, парцел III, 

землище на село Падина, община Девня, област Варна. 

Във връзка с представеното уведомление за инвестиционно предложение (ИП) 

за„Изграждане на инсталация за газификация на отпадъци с когенерация на енергия” в 

поземлен имот №55110.60.84, площ 20 000 кв. м, вид собственост: частна, вид 

територия урбанизирана, НТП - за нива, стар номер 68, квартал 1, парцел III, землище 

на село Падина, община Девня, област Варна, възложител „Он Енерджи“ООД, в 

съответствие с разпоредбата на 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, 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 „Изграждане на инсталация за 

газификация на отпадъци с когенерация на енергия” в поземлен имот 

№55110.60.84, площ 20 000 кв. м, вид собственост: частна, вид територия 

урбанизирана, НТП - за нива, стар номер 68, квартал 1, парцел III, землище на село 

Падина, община Девня, област Варна. 

2. Дейностите, предмет на настоящото инвестиционно намерение са свързани с 

изграждане и експлоатация на инсталация за газификация на отпадъци с капацитет 

6.4 t/h и когенерация на енергия. 

3. Предназначена е за обработка и оползотворяване на неопасни отпадъци - 

модифицирани горива, получени от отпадъци с код 19 12 10 и биомаса по смисъла 

на § 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците. 

4. Инсталацията за газификация с когенерация на енергия включва следните основни 

елементи: 

- приемно съоръжение за входящи отпадъци; 

- система за подготовка и предварителна обработка/шредиране на входящи 

отпадъци; 

- питателен бункер за предварително обработени/шредирани отпадъци; 

- система за газификация; 

- система за пречистване на синтез-газ (сингаз); 

- енергиен блок за възстановяване на енергия/когенерация; 

- изпускащо устройство (комин) със система за мониторинг и контрол; 

- система за управление на инсталацията. 

5. Системата за газификация с когенерация на енергия попада в изключенията по чл. 

2, ал. 2, т. 3 от Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и 

експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне 

на отпадъци (ДВ, бр. 36/2013 г. с изм. и доп.), и не се разглежда като инсталация 

за изгаряне на отпадъци. 
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6. Получените в инсталацията за газификация газове (синтез-газ) се подлагат на 

допълнително пречистване в такава степен, че преди да бъдат 

изгорени/утилизирани в енергийния блок, не могат да предизвикат емисии, по-

големи от тези при изгарянето на природен газ. 

7. Като входящи суровини за процеса на газификация ще се използват неопасни 

отпадъци (модифицирани горива, получени от отпадъци с код 19 12 10) и биомаса 

вкл. продукти, състоящи се от растителни материали от селското и горското 

стопанство, които могат да се използват като гориво с цел оползотворяване на 

енергийния им потенциал, както и следните отпадъци: 

- растителни отпадъци от горското и селското стопанство; 

- коркови отпадъци; 

- дървесни отпадъци, включително дървесни строителни отпадъци, с изключение 

на тези, които вследствие обработката им с препарати за дървесна защита или 

покрития могат да съдържат халогенирани органични съединения или тежки 

метали. 

8. Принципът на работа на парогенератора се изразява в трансформиране на 

топлинния потенциал на горивните газове от процеса на газификация и 

превръщането му в наситена или прегрята пара. Предвиден е тръбен 

парогенератор/икономайзер с номинална топлинна мощност/капацитет 25.8 MW, 

9. Получената технологична пара се предава към кондензационна парна турбина за 

производство на електроенергия с номинална мощност 7.7 MW. Отработените 

горивни газове след парогенератора се отвеждат с помощта на вентилаторни 

устройства и се изпускат организирано през комин. 

10. Настоящото ИП има връзка с други издадени административни актове по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 от ЗБР: 

-  Решение № ВА 92 -ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер 

„да не се извършва“ за „Площадка за сепариране на смесени битови 

отпадъци и подобни на тях отпадъци, в т.ч. подготовката им с други 

видове неопасни отпадъци, с последващо оползотворяване с производства 

на алтернативна енергия“ в поземлени имоти с №№ 55110.60.83 и 

55110.60.84, землище село Падина, община Девня, област Варна. 

- Решение № ВА - 22 /ЕО/2017 год. за преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка с характер „да не се извършва“ 

екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) – План за 

регулация и застрояване (ПРЗ) с цел разделяне на два нови урегулирани 

поземлени имота за „изграждане на инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на 

биоразградими и/или зелени отпадъци”, в поземлен имот № 55110.60.68, с 

общ площ 94,919 дка, начин на трайно ползване – депо за индустриални 

отпадъци, трайно предназначение на територията – земеделска, вид 

собственост - частна общинска собственост  в землището на село Падина, 

община Девня с възложител:  Община Девня. 

- За ИП „отпадане на дейности по сепариране на входящи отпадъци чрез 

инсталация за въздушно сепариране и отпадане на необходимостта от 

извършване на дейности код 20 03 01- смесени битови отпадъци“  в  

поземлени имоти с №№ 55110.60.83 и 55110.60.84, землище село Падина, 

община Девня, област Варна, е издадено писмо с изх. №26-00-

1471/А24/13.05.2019 г. на директора на РИОСВ-Варна, за това, че 

гореописаното намерение не попада в никоя от позициите на Приложение 
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№1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на 

регламентираните по реда на глава шеста процедури. В тази връзка на 

основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо провеждане на 

процедура. 

 

 Описаните дейности със заявено ИП за „Изграждане на инсталация за 

газификация на отпадъци с когенерация на енергия” попада в обхвата на точка 3 буква 

„а“-  промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода 

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.  

 

         За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС 

възложителят на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Възложителят е изпълнил задълженията си произтичащи от нормата на чл. 4, ал. 

1 от Наредбата за ОВОС като е информирал обществеността чрез обява за ИП. 

2. 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. №26-00-1471/ 2022 г.; 

-  Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други 

обекти и дейности, които са свързани с настоящото намерение; 

- Да се опишат подробно всички технологични възли и технологични линии 

предмет на настоящото ИП. Да се посочат технологичните възли разпределени 

и/или допълнително прегрупирани в „инсталации" по смисъла на ЗООС, в 

съответствие и при отчитане на категориите промишлени дейности; 

- Последователност на целия технологичен процес и взаимовръзка с отделните 

инсталации, съпътстващи обекти и дейности; 

- Да се представи качествена и количествена оценка с направен баланс общо за 

всички етапи от ИП и отделно за всеки един от етапите, инсталациите и 

технологичните възли на вход и изход с приложени схематични и текстови 

части; 

- Да се даде пълна информация за водоснабдяване, електроснабдяване, пътни 

връзки и третиране на отпадъчни води; 

- Да се разгледат подробно всички потоци отпадъчни води формиращи се от 

обекта и на територията му, както и начина на тяхното третиране и мястото на 

отвеждането им; 

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
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- Да се посочат прогнозни количества и качествен състав на отпадъчните води; 

Да се даде цялостна информация за формираните производствени отпадъчни 

води – (от измиване на площадки и съоръжения, кондензат и др.); 

- Да бъдат оценени вероятните отрицателни въздействия върху повърхностните 

и подземните водни тела, при реализация на ИП; 

- Да се опишат всички организирани неподвижни източници на вредни вещества 

изпускани в атмосферния въздух, в т.ч. височина на изпускащото устройство, 

вида на работното гориво, максимален разход на гориво на час и максимална 

топлинна мощност; 

- Доказателства, че в резултат на разсейването концентрациите на 

замърсяващите вещества няма да превишават пределно допустимите 

концентрации на замърсителите в атмосферния въздух, определени съгласно 

методиката по чл. 11, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, 

бр. 45/1996 г. с изм. и доп.) чрез математическо моделиране с програмен 

продукт „PLUME” с приложени DAT файлове и опция „Ефективна височина 

на изпускащото устройство“; 

- Реализирането на ИП ще бъде източник на неприятни миризми от дейността на 

инсталацията, както и по време на съхранението на отпадъците на територията 

на площадката. В тази връзка е необходимо да се посочат конкретни мерки за 

предотвратяване разпространението на миризми извън територията на 

площадката. 

- Подробно да се разгледат очакваните нива на шума, излъчван в околната 

среда; Да се оцени шумовото натоварване в мястото на въздействие (най-

близко разположената жилищна сграда). 

- Приложено Ви предоставям постъпило писмо с №26-00-1471/А125/19.08.2022 

г., за което в раздел обществен интерес с информацията за преценяване 

необходимостта от ОВОС да предоставите отговор. 

3. 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 и село Падина, община Девня. 

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

Община Девня и село Падина, община Девня. 

- 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. 

4. 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: 

1. по искане на възложителя; 

2. при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното 

разнообразие; 
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3. в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 

 

ІІ. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по 

Екологична оценка: 

 

           Подробните устройствени планове подадат в позицията на т. 9.1 от Приложение 

№ 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 

и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.). Във връзка с това и 

разпоредбата на чл. 85, ал. 2 от ЗООС, ако се предвижда ПУП или изменения на ПУП за 

развитие на настоящото ИП, предвид описаното строителство на основание чл. 2, ал. 2, 

т. 1 от Наредбата за ЕО подлежат на преценяване необходимостта от ЕО. 

            Ако за осъществяване на инвестиционното намерение се налага най-напред да 

бъде изменен ОУП, то на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО изменението на 

ОУП също е предмет на преценяване на необходимостта от екологична оценка.  

Съгласно изискванията на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за ИП, включено в 

приложение № 1 или № 2 на същия закон, се изисква и изготвянето на самостоятелен 

план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2, компетентният орган по околна среда може по 

искане на възложителя или по своя преценка да допусне извършването само на една от 

оценките по глава шеста.  

            От друга страна обаче съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗООС, екологичната оценка се 

извършва независимо от ОВОС. 

            На основание чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за издаване на 

решение за преценяване необходимостта от ЕО е директора на РИОСВ-Варна.   

Във връзка с това и описаните по-горе правни и фактически основания, в случай, 

че се предвижда ПУП, може да се възползвате от нормата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и с  

представяне на искането за преценяване необходимостта от ОВОС е необходимо да 

представите заданието и допускането за изработване на проекта за ПУП с всички части 

към него. 

 При положение, че такъв не се изисква към преценката да приложете документи 

по реда на ЗУТ – виза за проектиране или др. ако за конкретното ИП се изискват 

такива. 

 При направена справка в наличната документация, с която РИОСВ-Варна 

разполага във фаза „окончателен проект на ОУПО“ се установи, че бъдещите 

предвиждания в ИП съответстват на устройственото зониране за такъв вид дейност. 

 

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

Съгласно информацията, представена в уведомлението за ИП възложителят 

предвижда да изгради инсталация за газификация на отпадъци с когенерация на 

енергия, в ПИ 55110.60.84 по КККР на с. Падина, общ. Девня, обл.Варна. 

В т. 10 на уведомлението за ИП е представена информация за опасните вещества 

(включително отпадъци), попадащи в обхвата на приложение № 3 на ЗООС, които 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 заключенията от същия предприятието/съоръжението не се класифицира с 

нисък или висок рисков потенциал. 

  

ІV. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното 

разнообразие: 
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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 

разположени защитени зони са: ЗЗ за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна BG0000635 „Девненски хълмове”, приета с Решение на 

Министерски съвет № 223/24.04.2014 г. (ДВ бр. 37 от 29.04.2014 г.) и ЗЗ BG0000622 

“Варненско – Белославски комплекс”, приета с Решение на Министерски съвет № 

802/04.12.2007 г. (ДВ бр. 107 от 18.12.2007 г.), определени съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 

2 от Закона за биологичното разнобразие и ЗЗ за опазване на дивите птици BG0000191 

“Варненско-Белославско езеро”, 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 т. 4 от Закона за биологичното разнобразие. 

      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. 

 

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

 

     С настоящото инвестиционно предложение се предвижда „Изграждане на 
инсталация за газификация на отпадъци с когенерация на енергия” в поземлен имот 
№55110.60.84, площ 20 000 кв. м, вид собственост: частна, вид територия 
урбанизирана, НТП - за нива, стар номер 68, квартал 1, парцел III, землище на село 
Падина, община Девня, област Варна. 
       Инвестиционното предложение не попада в категориите промишлени 

дейности, посочени в Приложение № 4, към  чл.117, ал.1 от Закона за опазване на 

околната среда и за реализацията му не е  необходимо провеждане на процедура по 

КПКЗ. 

 

 

 

Копие на писмото е изпратено до кмета на община Девня и село Падина, община 

девня. 

                                               

 (отговорено от РИОСВ на 05.08.2022 г.) 


