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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 „ИНТЕРКОМ ГРУП“ ООД, уведомление e за инвестиционно 

предложение (ИП) свързано с  провеждане на рекултивационни дейности по 
възстановяване на нарушен терен ПИ № 61741.18.14, по КККР на с. Разделна, м-ст 
‘‘Боджака”, общ. Белослав”,  с възложител на ИП: „ИНТЕРКОМ ГРУП“ ООД  

Във връзка с представено, уведомление за инвестиционно предложение (ИП), 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) : 

Приемам внесеното уведомление за информиране на компетентния орган по околна 
среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 
ОВОС, ДВ. бр. 25/2003г., изм. и доп.).  

Заявеното ИП е свързано с  провеждане на рекултивационни дейности по 
възстановяване на нарушен терен ПИ № 61741.18.14, по КККР на с. Разделна, м-ст 
‘‘Боджака”, общ. Белослав”,  с възложител на ИП: „ИНТЕРКОМ ГРУП“ ООД. 

За целите на техническата рекултивация ще се използват инертни отпадъчни 
материали - изсушени драгажни маси, в съответствие със заложените в проекта 
изисквания. 

Тези отпадъчни материали са приоритизирани въз основа на нормативно 
установените ограничения и забрани за влагане (материално оползотворяване) на 
определени видове отпадъчни материали при възстановяване на терени и/или за 
инженерни приложения при ландшафтно оформление (рекултивация на нарушени 
терени), както и в изпълнение на изискванията на компетентните органи 
(МОСВ/РИОСВ) за управление на драгажни маси (утайки), посочени в издадените от тях 
решения. 

Изсушените драгажни маси. ще бъдат осигурени от намиращото се в съседство до 
терена за рекултивация (ПИ 61741.18.14). Депо за инертни отпадъци 4В. 

Депото за инертни отпадъци (драгажни утайки) 4В се оперира от "Девня Инвест" 
АД въз основа на издадено Разрешение за дейности е отпадъци № 03-ДО-608-
00/17.06.2014 г. от директора на РИОСВ-Варна. 

Площадката, предмет на рекултивация (ПИ 61741.18.14) е използвана за 
складиране на драгажни земни маси до края на 90-те години на миналия век, след което 
нейната експлоатация е преустановена, като полезният й обем не е запълнен и усвоен 
изцяло. 

Към момента площадката за рекултивация представлява антропогенна релефна 
форма, ограничена от земно-насипни диги, изградени по границите на имота, като 
денивелацията между горният ръб на дигите и земната повърхност в имота варира и е 
средно около 2.0 т, като на места достига 3.5 т. 
Площадката (ПИ 61741.18.14) не е включена в специализираната база данни и публични 
регистри на МОСВ/РИОСВ на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци, 
както и не фигурира в специализирания регистър на депата по чл. 145, т. 6 от ЗООС, 
поддържан от ИАОС. В тази връзка, посоченият имот (ПИ 61741.18.14) не се разглежда, 
като депо за отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците и 
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произтичащите от него изисквания за изграждане, експлоатация, закриване и 
рекултивация на депа за отпадъци. 

Понастоящем ПИ 61741.18.14 представлява нарушен терен по смисъла на чл. 17. 
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, за който 
следва да се изпълнят рекултивационни дейности. 

Предвид гореизложеното ПИ 61741.18.14 е определен за рекултивация с 
Протокол от 12.12.2019 г. на Комисията за определяне на размера и границите на терена. 

Със заповед № 902/ 06.12.2019 г. на кмета на община Белослав е назначена комисия, 
съгласно чл.18 от ППЗОЗЗ за определяне на размера и границите на терена за 
рекултивация. въз основа на която за ПИ 61741.18.14 е взето решение за изработване и 
изпълнение на проект в съответствие с изискванията на Наредба № 26 за рекултивация 
на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и 
оползотворяване на хумусния пласт. 

  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 заявеното ИП попада в обхвата на точка 11, буква “Б“ от 
Приложение № 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на 
преценяване 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. Да внесете в РИОСВ-Варна, писмено искане по образец съгласно Приложение 6 
от Наредбата за ОВОС, придружено с информацията по Приложение № 2 на хартиен и 
електронен носител. 

2. Да внесете 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. № 26-00-3823/ 2023 г.  

3. На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС имате задължение за обяване на 
ИП на интернет страницата си (ако имате такава) и чрез средствата за масово 
осведомяване и/или по друг подходящ начин. 
 4. При изготвяне на информацията за ИП да се опишат подробно: 

4.1 Пълно описание на предвидените в имота дейност.и  

4.2 Степента на очакваното въздействие върху атмосферния въздух и нивата на шума по 
време на строителството и експлоатацията на ИП, вкл. кумулативно. При необходимост 
да се предложат конкретни мерки за предотвратяване/намаляване на отрицателни 
въздействия.  

4.3 По компонент „Почви“ и по фактор „Отпадъци“:  

 Заложените дейности да бъдат изпълнявани в съответствие с действащата 
нормативна уредба по управление на отпадъците, съгласно заложените условия в 
издаденото разрешение за дейности с отпадъци на „Девня инвест“ АД № 03-ДО-
608-00/17.06.2014 г., в съответствие с проекта за рекултивация приложен към 
заявлението за издаване на цитираното разрешение. 

 Драгажните маси или т. нар. драгажни утайки, по същество представляват 
специфичен отпадъчен поток, и като такъв подлежи на специфични изисквания, 
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в зависимост от начина на управление. Съществуват два основни метода за 
управление/третиране на драгажни маси, а именно: наземно 
депониране/оползотворяване на сушата и натрупване (концентриране) във водни 
обекти. Посочените дейности в зависимост от начина на третиране на 
драгажните маси, подлежат на различни регулаторни режими по Закона за 
опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове по неговото 
прилагане в случай, че за тях е предвидено третиране на сушата (в конкретния 
случай ИП попада в тази хипотеза). Изискванията на Закона за управление на 
отпадъците се прилага в случаите, при които драгажните маси се извеждат извън 
водния обект, с цел последващо и/или крайно третиране на сушата. В тези 
случаи, драгажните маси/утайки се разглеждат като отпадъци по смисъла на ЗУО 
и за тях се прилагат в пълна степен изискванията за управление на отпадъците, в 
т. ч. изискванията към площадките, начин на съхранение и обработка/третиране, 
разрешителен и/или регистрационен режим и др. Съгласно §1, т. 5 и т. 4 от ДР на 
Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа 
и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци (Обн. ДВ, бр. 80/2013 г. с изм. и доп. ) „драгажни утайки“ са утайките, 
получени при изтребването от дъното на водни обекти, а "Депо за отпадъци" е 
съоръжение за депониране на отпадъци върху земята или под земята, 
включително вътрешни площадки за депониране на отпадъци на територията на 
предприятията (т.е. депа, където причинителят на отпадъци извършва 
обезвреждане на отпадъци на мястото на образуването им) и самостоятелни 
площадки, предназначени за временно съхраняване на отпадъците, които се 
експлоатират за срок, по-дълъг от една година. За депа не се считат 
съоръженията, където се извършва разтоварване на отпадъци с цел осигуряване 
на подготовката им за по-нататъшно транспортиране за оползотворяване, 
предварително третиране или обезвреждане на друго място, съоръженията за 
съхраняване на отпадъци преди оползотворяването или предварителното им 
третиране за период, по- малък от три години, и съоръженията за съхраняване на 
отпадъци преди обезвреждането им за период, по-малък от една година. 

 По отношение на заявените дейности с отпадъци, възложителя да съобрази 
вида на отпадъците, предназначени за рекултивационните дейности, самите 
рекултивационни дейности, които подлежат на разрешение по чл. 35 от ЗУО. Да 
се представи информация за кода и наименованието на заявените отпадъци. 

 По отношение на санитарно-охранителните зони да се обърне внимание на 
възложителя, че ИП следва да отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 2 от Наредба 
№ 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 
съоръжения за третиране на отпадъци (Обн. ДВ, бр. 81/2004 г.). 

 Площта на имота по кадастрална скица е 625 413 м2, а по нотариален акт 
площта му е 628 726 м2. Теренът представлява стара площадка изградена през 
70-те години, която в миналото е използвана за складирането на драгажни земни 
маси. Същата е използвана за драгажни маси до края на 90-те години, след което 
нейната експлоатация е преустановена.  

 Имотът представлява нарушен терен по смисъла на чл. 17, ал. 1 от 
Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, за който 
следва да се изпълнят рекултивационни дейности. За извършване на 
рекултивационни работи в имот (ПИ 61741.18.14) има Протокол на комисия от 
12.12.2019 г„ назначена със Заповед № 902/06.12.2022 г. на кмета на общ. 
Белослав. Проектът съдържа комплекс от инженерни и други дейности, 
изпълнението на които да доведе до възстановяване на нарушения терен и до 
подобряване на ландшафта. 
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 Проектът съдържа: Част I: Обща; Част II: Техническа рекултивация; Част 
III: Биологична рекултивация; Част IV: Геодезия/Тахиметрия; Част V: Геология; 
Част VI: План за безопасност и здраве. 

 Техническа рекултвация: Площта на имота е ограничена от земно-насипни 
диги по границите на терена, с денивелация 2 м до 3,5 м между горния ръб на 
дигите и земната повърхност.Техническата рекултивация ще се изпълнява 
поетапно, събразно технологичния план към техническия проект за 
рекултивация. С него са предвидени комплекс от дейности и технологични 
операции по подготовка на терена, изграждане на вътрешни и външни временни 
технологични пътища. Предвиден е метод за рекултивация с използване на 
инертни отпадъчни материали ( изсушени драгажни маси). Предвид 
значителната площ на терена за рекултивация, неговият полезен обем се разделя 
на 18 работни участъка. Дейностите по рекултивация ще се водят посредством 
насипване, по линейна схема на натрупване, на работни хоризонти с номинална 
височина 2,5, 3,5 м, до горния ръб на ограждащата дига за съответния участък. 
Ще се извърши подравняване и уплътняване на терена със съответни наклони за 
стабилност на насипа и 1% от билото към ограждащите стени, с цел оттичане на 
дъждовни води. Предвидено е насипване на материали в обем 1 348 673 куб. м., 
максимална височина на насипване 3,4 м и средна височина 2,24 м. Площта на 
която ще се извърши. 

  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, но попада изцяло  в границите на ЗЗ 
от мрежата “Натура 2000”: BG0000191 „Варненско Белославско езеро” за опазване на 
дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното 
разнообразие и обявена със Заповед № РД-128/ 10.02.2012 г., (ДВ, бр.22/2012 г.) на 
министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по 
реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че 
изграждането на предвидените с  реализацията на инвестиционното предложение 
обекти  не противоречи на режима на защитена зона за опазване на дивите птици 
BG0000191 „Варненско Белославско езеро”, определен със заповедта за обявяването й.  

 
  
 

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Белослав и с. Разделна 
 
(отговорено от РИОСВ на 24.02.2023 г.) 


