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Представено от възложителят уведомление за инвестиционни предложения 
(ИП): „Организиране на площадка за съхранение на отпадъци – луминесцентни тръби и 
други отпадъци, съдържащи живак, предварително третиране на отпадъци от хартия, 
картон, пластмаса, хартиени опаковки и картонени опаковки, пластмасови опаковки и 
смесени опаковки, чрез сепарираща инсталация”, разположен в поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 10135.4510.733, с площ: 8 895 кв. м от общата площ на имота: 9 246 кв. 
м, ТПТ „Урбанизирана“, НТП „Ниско застрояване (до 10 м)“, по плана на ЗПЗ, град 

Варна, община Варна, област Варна, собственост на „Унитрейд БГ“ ООД, с 
възложител: „ЕЛБИМЕКС“ ООД 

Съгласно представената информация и документация към уведомлението се 
установи следното: 

Възложителят предвижда да осъществява дейности по съхранение на отпадъци – 
луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, предварително третиране 
(сепариране) на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, хартиени опаковки и картонени 
опаковки, пластмасови опаковки и смесени опаковки, чрез сепарираща инсталация. 

Дейностите по съхранение на отпадъците с код 200121* ще се осъществява в 
определена за това зона с площ от 2 кв. м. Отпадъците ще се съхраняват в контейнери, 
обозначени с табели, разположени на закрито, върху непропусклива бетонова настилка. 
Площадката, на която ще се съхрананяват отпадъците е снабдена с каломаслоуловител и 
сяра, която ще се използва в случай на счупване на някоя от лампите. 

Сепариращата инсталация, която ще се монтирана на закрито, върху бетонова 
настилка, се състои от подкачващ конвейр и платформа за сепариране. В инсталацията 
постъпват отпадъци, които ще бъдат разделени по вид и цвят, след което разпределените 
отпадъци попадат в затворени бункери, които са монтирани на платформа. Максималният 
капацитет на инсталацията е 15 тона за 8 часов работен ден. 

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа 
инфраструктура. 

Площадката, на която ще се осъществяват всички дейности е изцяло бетонирана. 
Съгласно удостоверение № АУ019385ВН_003Вл/14.03.2013 г., издадено от кмета 

на район „Владислав Варненчик“, ПИ с идентификатор 10135.4510.733, идентичен с 
урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-1378, кв. 18, по плана на ЗПЗ, р-н „Владислав 
Варненчик“, собственост на „Унитрейд – БГ“ ООД, попада в зона за „Производствено – 
складови дейности“, съгласно Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) на ЗПЗ одобрен с Решение № 196-13, Протокол № 8/28.01.2004 г. на 
Общински съвет на Община Варна. 

Съгласно Общият устройствен план (ОУП) на град Варна, имота попада в „Смесена 
производствена устройствена зона“ (Пс) – За застрояване с производствени, складови, 
административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. 

Представен е договор за съвместна дейност и сътрудничество между възложителя и 
собственика на имота, съгласно който собственика преотстъпва правото за ползване на 
собствеността и производствената площадка на възложителя, който се задължава да 
изкупува отпадъците от хартия, пластмаса и стъкло, и да бъде официален представител на 
собственика. 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и 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 (ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), 
Ви уведомявам че, така заявеното ИП попада в точка 11, буква “б” от Приложение № 2 
към чл. 93, ал. 1, т. 1 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 преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.  

І.  По отношение изискванията на нормативната  уредба по ОВОС: 
За издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС е необходимо да 

внесете в РИОСВ – Варна, следните документи и информация: 
1.Съгласно чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

ОВОС да извършите писмено уведомяване на кметовете на община Варна и район 
„Владислав Варненчик“, общ. Варна (копие на уведомленията внесени в общината и 
района вх. номера), както и на засегнатото население, с информация по чл. 4, ал. 3 от 
Наредбата за ОВОС.
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Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за 
ОВОС, кметовете на община Варна и район „Владислав Варненчик“, общ. Варна от своя 
страна трябва да обявят ИП на интернет страниците си. 

2. На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС за предложения по чл. 93, ал. 1 от ЗООС
възложителят заплаща такса в размер на 500 лв., определен с Тарифата за таксите, 
които се събират в системата на МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., с изм. и доп.),
преведена по банков път:  

 IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;
 BIC: 08SOMBBGSF, при Общинска банка АД; 
 Основание: по преписка с вх. № 26-00-153/31/26.04.2018 г. 

3.Да внесете, писмено искане за преценяване необходимостта от ОВОС по образец 
съгласно Приложение № 6, към което е необходимо да приложите един екземпляр от 
подробната и мотивирана информация по Приложение № 2, на хартиен и електронен 
носител. Информацията по Приложение № 2 от Наредбата по ОВОС, е необходимо да се 
съобрази с изискванията на Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които 
трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на 
отпадъци (Наредба № 7; Обн. ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.).

Да се даде подробна информация относно предвиденото местоположение на 
площадката съобразено с изискванията на чл. 9 от Наредба № 7, което не предполага 
потенциален риск за човешкото здраве и значителни въздействия върху околната среда, 
включително да се определят отстоянията до най-близко разположените „Обекти, 
подлежащи на здравна защита“ по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на 
Наредба за ОВОС, във връзка с изискванията на чл 11, ал. 2 и 3 от Наредба № 7.

Да се даде информация за площта на територията, определена в съответствие с 
установените коефициенти на използваемост на територията на площадката, определени в 
Приложение № 1 от Наредба  № 7; информация относно обособяването на необходимите 
функционални зони (разположение, площ, при необходимост да се представят и 
схеми/чертежи), във връзка с изискванията на чл 18 от същата наредба; видът (кодът и 
наименованието), количеството и произходът на отпадъците, които ще се третират; 
дейностите по третиране на отпадъците; методите и технологиите, които ще се прилагат 
за всеки вид отпадък. Проектирането на площадката да се осигури така, че да не се 
допуска замърсяване на атмосферния въздух, почвата, подземните и/или повърхностните 
води; предвиждания за ограда и контролно-пропускателен пункт, които се проектират в 
съответствие с нормите за физическа защита на строежите; необходимо е площадката да 
бъде асфалтирана и да се предвиди видеонаблюдение. 

Да се определят с географски координати точните граници на площите, 
предназначени за новата площадка.

Да се опишат предвидените дейности в ПИ, съпътстващите ги обекти, 
необходими съоръжения, пътни връзки и други; 

Степента на очакваното въздействие върху атмосферния въздух, растителния и 
животински свят 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; 

Съгласно представената информация, на съществуваща площадка, включена в 
Разрешение № 03-ДО-593-02/ 23.08.2016 г. за дейности по третиране на отпадъци, се 
предвижда да се извършват и следните дейности:  

1.Съхраняване на отпадъци с код 20 01 21* - луминесцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак в количество 50 тона/г. 

2.Предварително третиране/сортиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, 
хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки и смесени опаковки в сепарираща 
линия.  

В ИП некоректно е посочено сумарно количество на отпадъците, които ще се 
третират - 97 000 тона/г., при капацитет на сепариращата линия – 8 320 тона/г.  

В т. 8 от уведомлението за ИП не са посочени отпадъците, които ще се генерират в 
резултат от дейността на сепариращата линия. 

В тази връзка е необходимо да внесете яснота по отношение завишените 
количества отпадъци, съгласно капацитета на сепариращата инсталация и да се посочат 
вида и количествата на отпадъците, които ще се образуват от сепариращата линия. 

 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. с изм. и 
доп.), представете в РИОСВ-Варна, информация за всички опасни вещества, включително 
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отпадъци, попадащи в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС, които се очаква да са 
налични в предприятието (максимални количества, вид, класификация), както и 
заключенията от доклада за извършена класификация на предприятието по чл. 103, ал. 1 
на ЗООС.

Обръщам Ви внимание, че доклада за класификация се изготвя в съответствие с 
критериите по Приложение № 3 на ЗООС и се документира съгласно Приложение № 1 на 
Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях.

 Немското Ръководство за класификация на отпадъците съгласно приложение I 
към Директивата за големи аварии на бългаски език, е налично на интернет адрес: 
http://www5.moew.government.bg/wp-
content/uploads/filebase/Chemicals/Seveso/Rakovodstva/Classification_guidelines_for_waste.pd
f

Да се представи информация (проектите с обяснителните записки за 
планираните обекти) относно предвидената за изграждане (обособяване) площадка (къде 
ще бъде разположена, предвижда ли се ново строителство, обекта свързан ли е строителни 
дейности или ще се монтира готова конструкция, заемана площ, т.н). 

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

Съгласно чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР; ДВ. 
бр.77/09.08.2002 г., изм и доп.) 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), ИП подлежи на оценка за съвместимостта чрез 
процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. 

Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии, не попада и в границите на 
защитена зона (ЗЗ) от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близо разположена до 
територията на ИП е ЗЗ с код BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, обявена със 
Заповед № РД – 128/10.02.2012 г. (обн. ДВ, бр. 22/2012 г.) на министъра на околната среда 
и водите, за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 
3 и т. 4 от ЗБР.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените 
зони ще бъде извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от 
ОВОС. 

Копие на писмото е изпратено до кмета на Общ. Варна и кмета на Район 
„Владислав Варненчик“, общ. Варна. 

/отговорено от РИОСВ на 29.05.2018 г./ 


