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Представено от  „Ви Пи Екосолюшънс” ООД уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) „мобилна експериментална инсталация, с цел изпитване на нови методи за термична 
преработка на отпадъци, която няма да действа повече от две години“, в поземлен имот 
№20482.124.701, площ 4,298 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, 
начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, землище на град 
Девня, община Девня 
 
Във връзка с представено от „Ви Пи Екосолюшънс” ООД уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) „мобилна експериментална инсталация, с цел изпитване на нови методи 
за термична преработка на отпадъци, която няма да действа повече от две години“, в 
поземлен имот №20482.124.701, площ 4,298 дка, трайно предназначение на територията – 
урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, 
землище на град Девня, община Девня информира за следното: 

 
І. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по 
ОВОС: 

       Предвижданията за дейности по третиране на отпадъци са дейности по обезвреждане 
на отпадъци по смисъла на приложение № 2 към §1. т. 11 от Допълнителните разпоредби 
на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 
        Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в  точка 11, буква „б” инсталации и 
депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци от Приложение № 2 на ЗООС и 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2  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.  

ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично 
разнообразие: 

Съгласно 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, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ИП 
подлежи и на оценка за съвместимостта със ЗЗ чрез процедурата за преценяване 
необходимостта от извършване на ОВОС.  

Територията предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии /ЗТ/ по 
смисъла на Закона за защитените територи, не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) 
от мрежата „Натура 2000”. Най-близко разполоцената е   ЗЗ “Девненски хълмове“ с код BG 
0000635, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнобразие 
(Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.). 

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 първи от ЗООС: 
Съгласно представената информация в т. 9 на уведомлението за ИП за 

експлоатацията на мобилната инсталация за експериментално изпитване на нови методи за 
термична преработка на отпадъци ще бъдат налични в резервоар 1000 л дизелово гориво . 
Дизеловото гориво е опасно вещество, което е поименно изброено в т. 34 „в“, част 2 на 
Приложение № 3 на ЗООС, с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал 
съответно 2 500 т и 25 000 т, предвид което обектът не се класифицира с нисък или висок 
рисков потенциал. 

Предвид гореизложеното, в конкретния случаи не са приложими изискванията на    
чл. 99б на ЗООС. 
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ІV. По отношение на изискванията на глава седма, раздел втори от ЗООС: 
Съгласно чл. 117, ал. 7 от ЗООС, инвестиционни предложения свързани с 

изследователска работа, разработки и изпитвания на нови продукти и процеси не са 
предмет на разпопредбите на Глава седма, раздел  II, Комплексни разрешителни. 

   Предвид гореизложеното ИП не попада в обхвата на Приложение № 4, към чл.117, 
ал.1 от ЗООС и не подлежи на процедура по издаване на комплексно разрешително. 
 

 
 
 

       Копие на писмото е изпратено до кметa на община Девня 
 

/отговорено от РИОСВ на 25.08.2017 г./ 


