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Представено от „Еко Сейф” ООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) 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; 55110.60.84, 
землище  с. Падина, община Девня, с възложител: „Еко Сейф” ООД   

 
 
Във връзка с представено от „Еко Сейф” ООД, уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП) 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; 55110.60.84, землище  с. Падина, община Девня, с възложител: „Еко Сейф” 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 предложение, попада в точки 11, буква „б“  и 3 „а“ от Приложение № 2 

към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и същото подлежи на преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (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 чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 
Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000”. Най-

близко разположени са  защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна BG0000635 „Девненски хълмове” и ЗЗ за опазване на дивите птици BG0000191 
„Варненско-Белославско езеро”. 

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 първи от ЗООС: 

Съгласно представента в уведомлението информация, на площадката на предприятието няма 
да са налични опасни химични в-ва, а същевременно: 
-при дейността по оползотворяване на отпадъците ще се генерира биогаз, който ще се 
използва за производството на електроенергия и топлоенергия: 
-на територията на площадката ще е налично маслено стопанство, и ще се генерират опасни 
отпадъци с кодове 15 02 02* и 13 02 06*; 
Съгласно чл. 6, ал. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 
ограничаване на последствията от тях, е необходимо възложителят с уведомлението за ИП 
да представи информация за вида и количеството на опасните вещества и капацитета на 
съоръженията, в които се очаква те да са налични, и заключенията от доклада за 
класификация на предприятието/съоръжението. 

На основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с 
опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.), във връзка с 
чл. 4, ал. 3, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ, бр. 12/2016 
г.), е необходимо да представете в РИОСВ – Варна информация за всички опасни вещества 
от приложение № 3 към ЗООС, които се очаква да са налични в 
предприятието/съоръжението (максимални количества, вид, класификация), както и 
заключенията от доклада за класификация на предприятието/съоръжението.  

Уведомяваме Ви, че доклада за класификация се изготвя в съответствие с критериите 
по приложение № 3 на ЗООС и се документира съгласно Приложение № 1 от Наредбата за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от 
тях. 
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Обръщам внимание, че за целите на прилагането на глава седма, раздел 1 на ЗООС 
подобрения биогаз може да се класифицира съгласно вписването по т. 18, част 2 на 
приложение 3 от ЗООС /съгласно забележка 19 от приложението/, а за опасните отпадъци се 
отнася забележка 5 от същото приложение. 

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

С ИП се  предвижда анаеробно разграждане на биоотпадъци за генериране на биогаз и 
неговото оползотворяване, за производство на електроенергия и топлоенергия, като в 
уведомлението не е посочен капацитет  на инсталацията. Предвид това, за произнасяне на 
приложимата процедура по реда на глава седма, Раздел 2 от ЗООС, следва да се представи 
допълнителна информация, съобразена с горните забележки. 

 
 
Копие на писмото е изпратено до кметовете на община Девня, с. Падина, община Девня 
                                                                                      (отговорено от РИОСВ на 21.03.2018г.) 


