СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда
Представеното от „Екосейф“ООД, уведомление за инвестиционно предложение
(ИП) е за “Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от
хуманно здравеопазване” в поземлен имот с идентификатор № 72709.502.67.5 по КККР
на с. Тополи, м-ст. “Клисе баир”, община Варна, област Варна, възложител
„Екосейф“ООД.
Във връзка с представеното уведомление от “Обособяване на площадка за
събиране и съхраняване на отпадъци от хуманно здравеопазване” в поземлен имот с
идентификатор № 72709.502.67.5 по КККР на с. Тополи, м-ст. “Клисе баир”, община
Варна, област Варна, възложител „Екосейф“ООД, 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 на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС:
Във връзка с представената информация и документация постъпила в
РИОСВ-Варна, се установи следното:
Инвестиционно предложение “Обособяване на площадка за събиране и
съхраняване на отпадъци от хуманно здравеопазване” в поземлен имот с
идентификатор № 72709.502.67.5 по КККР на с. Тополи, м-ст. “Клисе баир”, община
Варна, област Варна, възложител „Екосейф“ООД.
Дейностите, предмет на настоящото инвестиционно предложение са свързани
с обособяването и експлоатация на площадка за събиране и съхраняване/складиране на
необработени инфекциозни отпадъци от лечебни и здравни заведения, подлежащи на
последващо крайно третиране/обезвреждане.
Площадката е предвидена на площ от общо 193 m2, на обособена част
(производствено хале) от поземлен имот № 72709.502.67.5 по КККР на с. Тополи, м-ст.
“Клисе баир”, община Варна, област Варна.
Планираният капацитет (максимално количество на съхраняваните отпадъци
във всеки един момент) на площадка за събиране и съхранение на инфекциозни
отпадъци от лечебни и здравни заведения е до 50 t, и годишен товарооборот до 1000 t/y.
Площадката е обособена, като складово помещение, отговарящо на следните
изисквания: oразмерено в зависимост от капацитета и предвидения товарооборот;
oсигурено със стени и под (трайна настилка), позволяващи влажно почистване;
водоснабдено; осигурено с канализация с подов сифон; вентилирано и осветено;
обезопасено с цел предотвратяване достъпа на външни лица и животни (контролиран
достъп на външни лица).
По същество, на територията на площадката ще бъдат осъществявани
следните дейности с отпадъци в посочените категории: D15 съхраняване до
извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;
съхранявани отпадъци: 18 01 03* - отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на
специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции; капацитет: до 50 t и
годишен товарооборот до 1000 t/y.
Отпадъците ще постъпват на площадката със специализиран автотранспорт.
След като бъде потвърдено съответствието на отпадъците, вкл. техният вид и
характеристика, всяка доставка се разтоварва и складира на определените за това места.
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Разтоварването и складирането на входящите отпадъци се извършва механизирано,
като се използва специализирана механизация. Входящите отпадъци постъпват на
територията на обекта в надеждни специализирани транспортни опаковки, изработени
от материал, устойчив на външни въздействия, както и към съхраняваните в тях
отпадъци, обозначени с международния символ за опасни отпадъци.
Приетите по този начин отпадъци се складират/съхраняват на територията на
площадката до предаването им за последващо третиране извън обекта.
Инвестиционното предложение не предвижда изграждане и изработване на
комуникационни решения, вкл. пътища, улици, газопроводи и др. До площадката се
достига по съществуваща улична пътна мрежа по регулационния план на с. Тополи.
Имота е електроснабден и водоснабден.
Не се предвижда извършване на строителни дейности, вкл. фундиране на нови
сгради, изкопи, насипи, инженерни мрежи и инфраструктурни връзки и др. строителни
дейности.
Заявеното инвестиционното предложение самостоятелно попада в т. 11,
буква “б” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и съгласно чл.
93, ал. 1, т. 1 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 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. Възложителят е изпълнил задълженията си произтичащи от нормата на чл. 4,
ал. 1 от Наредбата за ОВОС като е информирал обществеността чрез обява
поместена на интернет страницата си.
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. №26-00-760/ 2022 г.
- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да
бъде описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно
разгледани следните въпроси :
 Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други
обекти и дейности, които са свързани с настоящото намерение.
 Подробно описание на всички предвиждания и дейности.
 Да се опише текущото състояние на площадката, използване на техническа
инфраструктура.
 Да се посочи къде ще се заустят формираните производствени отпадъчни води
от измиване на площадката за съхранение на опасни отпадъци, след сградната
канализация.
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В случай, че производствените отпадъчни води се включат в канализационната
мрежа на населеното място е необходимо е да се спазят изискванията на
Наредба №7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води
в канализационните системи на населените места и да се предвиди съоръжение
за обеззаразяване на производствени отпадъчни води преди заустването им.
 Начини на отвеждане и заустване на формираните битово-фекални отпадъчни
води от работещите на обекта, като не се допуска смесване на двата потока
отпадъчни води.
 Предвижда ли се открита зона на товарене и разтоварване на опасните отпадъци
и какви мерки ще се въведат за недопускане замърсяване на атмосферните води
попадащи на територията на площадката и около нея.
 При наличие на климатични и/или хладилни системи е необходимо да се спазят
изискванията на Регламент (ЕС) 517/2014 относно флуорсъдържащите
парникови газове.
 Всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ
разпространението на миризми извън границите на площадката. За тази цел да
се опише възниква ли необходимост от допълнителни дейности в тази посока.
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 Варна и село Тополи, община Варна.
- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение
№ 2 Община Варна и село Тополи, община Варна:
 осигурява обществен достъп до информацията за най-малко 14
дни, като поставят съобщение на интернет страницата си (ако
има такава) и на общественодостъпно 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 компетентния орган 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:
- 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.
ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично
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 защитена зона е: защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191
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„Варненско-Белославско езеро”, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на
министъра на околната среда и водите, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от
Закона за биологичното разнообразие.
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.
ІІІ. По отношение на изискванията на глава седма, раздел ІІ от ЗООС:
Съгласно представената информация възложителят предвижда обособяване
на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от хуманно здравеопазване, с
местоположение поземлен имот с идентификатор 72709.502.67.5, с обща площ 20699 м2
по КККР на с. Тополи, местност „Клисе баир“, общ. Варна.
Дейността ще се осъществява в имот отдаден под наем за период от 1
година, (съгласно сключен договор за отдаване на площадката под наем), в монолитна
двуетажна сграда/хале, с РЗП 193 м2, с предназначение - промишлена сграда, където ще
се съхраняват необработени инфекциозни отпадъци от лечебни и здравни заведения с
код 18 01 03*, с максимален капацитет до 50 т/24 h и 1000 т/y.
Възложителят „Екосейф“ ООД, гр. София е декларирал, че количествата на
опасните отпадъци с код 18 01 03*, които ще са налични на площадката за съхранение
ще бъдат под капацитета посочен в Приложение № 4, точка 5.5. към чл.117, ал.1 от
Закона за опазване на околната среда.
Предвид гореизложеното за реализацията на инвестиционното предложение
не е необходимо провеждане на процедура по Глава седма, раздел II от Закона за
опазване на околната среда и издаване на комплексно разрешително.
ІV. По отношение на изискванията на чл. 99б от ЗООС:
На територията на горецитирания имот с обща площ 20 699 м2, в монолитна
двуетажна сграда/хале, с предназначение промишлена сграда, с осигурени трайна
непропусклива настилка, канализация, водоснабдяване и електроснабдяване, с РЗП 193
м2, ще се осъществява единствено съхраняване на необработени инфекциозни отпадъци
от лечебни и здравни заведения с код 18 01 03*, в максимален капацитет до 50 т.
Почистването и дезинфекцията на площадката ще се осъществява
периодично посредством пароструйка с гореща вода под налягане, без използване на
дезинфектанти или други средства за дезинфекция.
Отпадък с код и наименование 18 01 03* (отпадъци, чието събиране и
обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на
инфекции) не попада в обхвата на приложение № 3 към Закона за опазване на
околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г. с изм. и доп.) и за конкретното ИП не са
приложими изискванията на на чл. 99б от ЗООС.
Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Варна и с. Тополо, общ.
Варна.
(отговорено от РИОСВ на 16.02.2022 г.)
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