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Представено от възложителят уведомление за инвестиционен проект (ИП): 
„Производство на бетонни смеси чрез оползотворяване на увлечена летяща пепел в 

съществуващ бетонов възел”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4510.628 
(номер по предходен план: квартал: 36, парцел: III-1615), с площ 2 421 кв. м, трайно 
предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско 

застрояване (до 10 м), разположени в Западна промишлена зона, град Варна, община 
Варна, област Варна, с възложител: „МИГ – МАРКЕТ“ ООД, град Варна 

Основната дейност на дружеството е производство на бетонни смеси и изделия, 
като се включва допълнително рецеклиране (оползотворяване) на увлечена летяща пепел. 
В производствената си база фирмата извършва част от своята дейност, а именно 
производство на пресни бетонови смеси и изделия, предназначени за промишлено и 
гражданско строителство. Спомагателните дейности, които фирмата извършва 
допълнително са: транспорт на едър и дребен добавъчен материал и цимент, транспорт на 
пресен бетон  и полагане на пресен бетон посредством бетон помпи. 

За реализацията на настоящото ИП ще се използва изцяло наличната на обекта 
техника и машини, няма да бъдат необходими монтиране и/или изграждане на нови 
такива.използването на увлечена летяща пепел в прозиводствения процес ще замени част 
от използвания до момента цимент и ще се складива в съществуващ метален силоз за 
цимент, оборудван с прахов филтър. 

По този начин се цели: 
 Подобряване качеството на бетона по отношение на 

плътността му, водоплътността му, зърнометрията, както и корозионната му 
устойчивост на действие на сулфитни и атмосферни води; 

 Икономически ефект – подобряване на себестойността на 
произвеждания продукт и повишаване на конкурентноспособността на 
фирмата; 

 Екологично целесъобразно рециклиране на увлечена летяща 
пепел. 

Очакваните количества на приеманата и третирана увлечена летяща пепел  
възлизат на около 1 200 тона/годишно. 

На прозиводствената площадка на фирмата, един от съществуващите силози за 
цимент ще се използва за рециклиране на летяща пепел. Летящата пепел ще се доставя от 
„ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД, село Големо село, общ. Бобов дол, общ. Кюстендил, притежаващ 
комплексно разрешително за продажба на отпадъци, като добавка към цимента и ще се 
ползва безотпадъчна технология. Пепелта ще се доставя от автомобил от типа на 
цементовозите, снабден с компресор за сгъстен въздух. От автомобила посредством, 
херметичен тръбопровод пепелина се транспортира под налягането на сгъстен въздух в 
хелеметично затворен силоз за пепелина. 

Обектът е водоснабден – за питейно – битови нужди обектът е присъединен към 
водопроводната мрежа за района, а за промишлени нужди се експлоатира собствен 
водоизточник с рарешително за водовземане от подземни води № 848/17.09.2011 г. със 
срок на валирност на разрешителното до 31.10.2021 г. издадено то директора на Басейнова 
дирекция „Черноморски район“ (БДЧР). 

Отпадъчните битово-фекални води се отвеждат към съществуващата в района 
канализация. Имотът е прусиединен към електропреносна система за района. 

Представено е разрешение за ползване № 409/25.07.2003 г. на строеж „Бетонов 
възел с варово стопанство, водопроводно и канализационно отклонение и 
електрозахранване от ОК-4 до ГРТ“, находящ се в УПИ III-931, Западна промишлена зона, 
град Варна, с инвеститор: „МИГ – Маркет“ ЕООД, на началника на РДНСК-Варна.  

Въз връзка с гореизложеното и 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: 
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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 кмета на община Варна (копие на 
уведомлението, внесено в общината с вх. номер), както и на засегнатото население, с 
информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС. Представено е доказателство за 
извършено уведомяване на кмета на Район „Владислав Варненчик“, общ. Варна, 
уведомление с вх. № РД18012892Вл/26.06.2018 г. 

Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за 
ОВОС, кметът на община Варна и кметът на 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. № 26-00-4191/26.06.2018 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. 

При изготвяне на информацията за ИП да се опишат подробно:
 да се посочат всички отпадъци, които се очаква да се образуват в периода на 

строителство и експлоатация, съобразени с техния произход и с прецизирани 
наименования. Отпадъците да бъдат описани със съответните кодове и наименования, 
съгласно списъка на отпадъците по Приложение № 1 от Наредба № 2 за класификация на 
отпадъците;

 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;  

 точното местоположение на ИП в границите на имота; 
 очакваните нива на шума, излъчван в околната среда по време на строителството 

и експлоатацията на ИП; 
 да се представи информация на какво разстояние се намират най-близко 

находящите се обекти, подлежащи на здравна защита, определени съгласно § 1, т. 3 от 
Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС.

 изготвен инвестиционен проект; 

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 в границите на 
защитена зона (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко 
разположената ЗЗ 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 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.  
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Копие на писмото е изпратено до кмета на Общ. Варна и кмета на Район 
„Владислав Варненчик“, общ. Варна. 

Отговорено от РИОСВ-Варна: 24.07.2018 г. 


