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Представено от „Ви Пи Екосолюшънс” ООД уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) за „мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци“ 
 
Във връзка с представено от „Ви Пи Екосолюшънс” ООД, уведомление за инвестиционно 
предложение /ИП/ „мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци“, 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 гр. Девня, община Девня, с възложител: „Ви Пи Екосолюшънс” 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 изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :  

Така заявеното ИП попада в обхвата на т. 9 Инсталации за обезвреждане на опасни 
отпадъци чрез изгаряне, химично третиране или депониране по смисъла на Закона за 
управление на отпадъците посочени в Приложение № 1 към ЗООС и на основание чл. 92, т. 1 
подлежи на задължителна ОВОС.  

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС  е директорът на РИОСВ-Варна, 
съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗООС.  
         По смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за 
условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и 
инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, Обн., ДВ, бр. 36 от 16.04.2013 г., 
"инсталация за изгаряне" е всяко неподвижно или подвижно техническо съоръжение или 
оборудване, което се използва за термично третиране на отпадъци, със или без 
оползотворяване на отделената в резултат на изгарянето топлина. 
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 99а от ЗООС и глава седма, раздел ІІ от ЗООС: 

Във връзка с инвестиционно предложение с вх. № 8405/34/27.11.2017 г. на „ВИ ПИ 
ЕКОСОЛЮШЪНС“ ООД, гр. София, изразявам следното становище: 
 В представената информация е предвидено мобилната инсталация за термична 
преработка на отпадъци да бъде с максимален капацитет до 8 тона/денонощие. Предвидено е 
един цикъл за термична преработка на отпадъци да бъде от 0 до 18 часа. След започване на 
процес на охлаждане, същият да трае до около 6 часа.  Отпадъците ще се доставят за 
обработка за деня. В информацията не е посочен модела на мобилната инсталация, а в 
приложението е представена информация за модел Waste incinerator model I8-1000. В 
спецификацията за мобилна инсталация model I8-1000, не е налична информация за 
времетраене на работен цикъл и цикъла на охлаждане. За този модел, съгласно техническата 
информация е предвидена горивна мощност до 400 кг/час, т.е. ако инсталацията работи 24 
часа, максималният капацитет ще е 9600 кг/денонощие. 
            Имайки предвид горното описаната по-горе информация следва да бъде представена 
със заданието за обхват с цел уточняване на капацитета на инсталацията и по отношение на 
изискванията на чл. 99а от ЗООС и глава седма, раздел ІІ от ЗООС. 

В случай, че капацитетът на мобилната инсталация достигне над 10 тона/денонощие за 
опасни отпадъци, инсталацията попада в т. 5.2 от Приложение № 4 на ЗООС, поради което 
подлежи на процедура по издаване на комплексно разрешително по реда на глава седма, 
раздел ІІ от същия закон.  

Съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 1 на ЗООС комплексното разрешително е 
задължително за издаване на разрешение на строеж.  

Мобилната инсталация може да се допусне, съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 2 на 
ЗООС, след завършила процедура по ОВОС с решение, потвърждаващо прилагането на най-
добрите налични техники, в съответствие с чл. 99а. 

За целта е необходимо възложителят да заяви писмено искане за прилагането на НДНТ. 
В този случай, оценката за НДНТ по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС се изготвя като самостоятелно 
приложение, което се представя в един екземпляр на хартиен и в един екземпляр на 
електронен носител, към изготвения доклад за ОВОС при внасянето му в РИОСВ-Варна, за 
оценка на качеството, съгласно изискванията на чл. 99а, ал. 2, т. 2 от ЗООС. 

След приключване на процедурата по Глава шеста от ОВОС е необходимо 
възложителят да предприеме действия  пред компетентния орган ИАОС за издаване на 
комплексно  разрешително по реда на чл.117, ал.1 от ЗООС. 
 
ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 99б от ЗООС: 
 Във връзка с представено в РИОСВ – Варна с вх. № 26-00-8405/34/27.11.2017 г. 
уведомление за ИП, изразявам следното становище: 

1. Инвеститорът предвижда в Мобилната инсталация за термична преработка на 
отпадъци да третира битови, производствени и опасни отпадъци. Съгласно информацията 
представената в т. 2 на уведомлението за ИП, при необходимост отпадъците ще се 
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съхраняват на територията на площадката, на която ще бъде разположена 
инсталацията за тяхната последваща термична обработка; 

2. С вх. № 8405/35/05.12.2017 г. в РИОСВ-Варна, е представено уведомление за 
извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, при прегледа на което установих следните 
неточности и несъответствия: 

- в т. 8 и таблицата към т. 10 като опасно вещество, което се предвижда да бъде налично 
на територията на предприятието/съоръжението, е посочено единствено дизеловото гориво (в 
количество от 1000 литра в резервоар към инсталацията). В текста към т. 10 обаче, е посочен 
отпадък с код 10 01 18*, попадащ в Севезо категория Е2, Раздел Е, Таблица 1 на приложение № 
3 на ЗООС, без същият да е включен в табличната част и за който не са представени 
количествата, които могат да бъдат налични на територията на предприятието/съоръжението 
във всеки един момент; 
 - в уведомлението за класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС липсва информация за 
опасните отпадъци попадащи в приложение № 3 на ЗООС, които инвеститорът при 
необходимост ще съхранява на територията на площадката, на която ще бъде 
разположена инсталацията за тяхната последваща термична обработка; 

- в т. 11.1 некоректно е посочено, че в резултат от извършената класификация 
предприятието/съоръжението се класифицира с нисък рисков потенциал. 

 
Предвид гореизложеното, с цел определяне приложимостта на глава седма, раздел I на 

ЗООС към инсталацията, която в конкретния случай следва да се разглежда като съоръжение 
съгласно т. 29, § 1 от ДР на ЗООС е необходимо следното: 

На основание чл. 4, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 
(ДВ, бр. 12/2016 г.) със заданието по ОВОС представете в РИОСВ-Варна информация за 
всички опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС, които се очаква да са налични в 
предприятието/съоръжението (максимални количества, вид, класификация), както и 
заключенията от извършената класификация на предприятието/съоръжението по                
чл. 103, ал. 1 на ЗООС. 

Обръщам Ви внимание, че при извършване на класификацията следва да вземете 
предвид забележка 5 от приложение № 3 на ЗООС, съгласно която в случай на опасни 
вещества, включително отпадъци, които не са обхванати от Регламент (EO) № 1272/2008, но 
които независимо от това са налични или има вероятност да са налични в едно 
предприятие/съоръжение и притежават или могат да притежават според условията, установени 
в предприятието/съоръжението, еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи 
аварии, се причисляват временно към най – близката категория или посочено опасно вещество, 
попадащо в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС и на наредбата по чл. 103, ал. 9 на същия 
закон. 

Ръководство за класифициране на предприятия и/или съоръжения с подробни 
разяснения относно прилагането на глава седма, раздел I на ЗООС, може да намерите на  
интернет адрес: http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18197, а немското Ръководство за 
класификация на отпадъците съгласно приложение I към Директивата за големи аварии на 
български език, е налично на интернет адрес: http://www5.moew.government.bg/wp-
content/uploads/filebase/Chemicals/Seveso/Rakovodstva/Classification_guidelines_for_waste.pdf 

Уведомявам Ви, че в случай, че предприятието/съоръжението се класифицира с нисък 
или висок рисков потенциал следва да представите в РИОСВ-Варна: 

-  уведомление за извършената класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС на хартиен и 
технически носител; 

- документ за платена такса от 100 лв. по сметката на министерство на околната среда и 
водите, съгласно чл. 3, ал. 3 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на 
МОСВ, приета с ПМС № 136/2011 г. (ДВ, бр. 39/2011 г. с изм. и доп.). 
 
ІV. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие(ЗБР): 

Във връзка с представената документация за преценяване на вероятната степен на 
отрицателно въздействие в рамките на процедура по ОВОС на ИП за „Мобилна инсталация за 
термична преработка на отпадъци“, която ще се монтира в поземлен имот № 20482.124.701, с 
площ 4,298 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно 
ползване – за друг вид производствен, складов обект, местност „Отсреща“, по КККР на гр. 
Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител: „Ви Пи Екосолюшънс” ООД, вх. № 
8405/34/27.11.2017 г., изразявам следната преценка:  

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от 
Наредба за ОС, поради което извършването на проверка за допустимост по реда чл. 12 от 
същата е неприложимо. 

ИП, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по 
оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на 



3 

чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. 
След преглед на представената документация и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за 
ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на 
отрицателно въздействие на ИП върху най-близките защитени зони – защитена зона за 
опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, определена съгласно 
чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на 
околната среда и водите и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна BG0000635 „Девненски хълмове”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия 
закон, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 223/24.04.2014 г. на 
Министерски съвет (МС) (ДВ бр. 37/29.04.2014 г.), без заповед за обявяване, е че ИП няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в 
зоните 

 
 

Копие на писмото е изпратено до кметa  на Община Девня 
 
/отговорено от РИОСВ на 07.12.2017 г./ 


