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Представено от „МЕТАЛ“АД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за ИП 
„Монтиране на нова леярска машина тип “студена камера” за леене на алуминиеви сплави 
под налягане в цех “Леярна и Шлайф” в ПИ с идентификатор 10135.4510.1035, с трайно 
предназначение на територията - урбанизирана, и начин на трайно ползване -за друг вид 
производствен, складов обект, площ 65075 кв. м, находящ се в ЗПЗ, гр. Варна, община 
Варна, с възложител „Метал“АДРИОСВ - Варна, информира за следното:

Приемам представеното уведомление с вх. №26-00-10392/08.03.2019г. и приложената 
информация за ИП „Монтиране на нова леярска машина тип “студена камера” за леене на 
алуминиеви сплави под налягане в цех “Леярна и Шлайф” в ПИ с идентификатор 
10135.4510.1035, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, и начин на трайно 
ползване -за друг вид производствен, складов обект, площ 65075 кв. м, находящ се в ЗПЗ, гр. 
Варна, община Варна, с възложител „Метал“АД като информиране на компетентния орган 
по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ 
и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.

На основание чл. 5, ал.1 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 (приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., в сила от 11.09.2007 г.) Ви 
уведомявам че: 

І. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС: 
Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-Варна, се 

установи следното:  
1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „Монтиране на нова леярска машина 

тип “студена камера” за леене на алуминиеви сплави под налягане в цех “Леярна и 
Шлайф” в ПИ с идентификатор 10135.4510.1035, с трайно предназначение на 
територията - урбанизирана, и начин на трайно ползване -за друг вид производствен, 
складов обект, площ 65075 кв. м, находящ се в ЗПЗ, гр. Варна, община Варна, с 
възложител „Метал“АД. 

2. Новата леярска машина е с капацитет 0,8 t/24h. Така общия капацитет на леярната ще 
достигне 4,4 t/24h. Това инвестиционно намерение е свързано с инвестиционно 
предложение за реконструкция и модернизация на част от производствените мощности, 
реорганизация на складови площи, прекратяване експлоатацията на морално и 
физически остарели технологични мощности и ново строителство на територията на 
“Метал” АД. 

3. Инвестиционното предложение се явява разширение на производствения капацитет на 
цех “Леярна и шлайф” и включва монтиране на машина за леене на алуминиеви сплави 
под налягане, тип “студена камера”, с отделна пещ за сплавта. 
- Капацитет: - 0,8 t/24h; 
- Температура на работа при леене – максимум 730 º С; 
- Подгряване – електрическо; 
- Охлаждане – водно, с вода от оборотен цикъл; 
- Машината е оборудвана с три робота за: 

            заливане на стопилка; 
            автоматично впръскване на обмазка; 
            автоматично вадене на детайли. 

4. Инвестиционното предложение ще се реализира в съществуваща сграда – цех “Леярна и 
шлайф”. Реализацията на инвестиционното предложение не налага промяна на 
съществуващата инфраструкрура или изграждане на нова. 

5. Настоящото ИП е във взаимовръзка със следните издадени административни актове на 
РИОСВ-Варна:  
-         Решение № ВА-163-ПР/2012 г. (ведно с Решение № ВА-9/10.12.2012 г. за поправка 

на очевидна фактическа грешка) с преценка да не се извършва оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) на ИП “реконструкция и 
модернизация на част от производствените мощности, реорганизация на складови 
площи, прекратяване експлоатацията на морално и физически остарели 
технологични мощности и ново строителство на територията на ”Метал” АД”;  

-         Решение № ВА-13-ЕО/2013 г. с преценка да не се извършва екологична оценка на 
ПУП-ПРЗ за УПИ 310 “завод Метал” по плана на ЗПЗ и УПИ XIV-310, кв. 34 по 
плана на Западна промишлена зона (ЗПЗ), гр. Варна, с цел: Експлоатация на сгради 
за производствена, складова, търговска и административна дейност за общежитие, 
ползване на пътища за общообслужващи дейности, както и площадки за дейности 
по предварително третиране на вторични суровини – отпадъци от пластмаса, 
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стъкло, дърво, хартия и картон, в т.ч. и отпадъци от опаковки, включително 
композитни и текстилни опаковки; 

-         писмо изх. №  28-00-1866/24/04.10.2013 г. за ИП  „приспособяване допълнително 
на две вани към инсталация № 676 , в цех “Галваничен”;  

-         писмо изх. № 28-00-1866/31/04.11.2015 г. за ИП „монтиране на пречиствателни 
съоръжения към производствените инсталации за електрохимично нанасяне на 
покрития в цех “Галваничен”;  

-         писмо изх. № 1866/33/26.01.2016 г. за ИП „реконструкция, модернизация и 
промяна местоположението на инсталация за полимерно прахово боядисване”; 

-         писмо изх. № 1035/2/22.03.2016 г. за ИП „добавяне на две помощни вани към 
инсталация № 681, увеличаване обема на вани за промивка към инсталация № 687, 
изграждане на склад – пристройка към съществуваща сграда, преустройство и 
разширение на сграда” 

      Във връзка с изложеното, заявеното ИП е разширение и изменение на съществуващ обект 
от Приложение № 1 на ЗООС, който самостоятелно попада в  точка  4, буква „г” 
инсталации за топене на цветни метали, включително производство на сплави (с 
изключение на благородните метали), изтегляне, формоване и валцуване на изделия от 
цветни метали и сплави от Приложение № 2 на ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 3 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.  

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят 
на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Да уведоми засегнатото население, съгласно разпоредбата на чл. 4,  ал. 2  от  
Наредбата за ОВОС, с информация, съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 3 от 
същата наредба. 

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложениeтo по 
чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за 
таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и 
водите и внася писмено искане по образец от Приложение 6 до компетентния 
орган, към което прилага един екземпляр от информацията по Приложение 2  на 
хартиен и електронен носител /който да съдържа цялата налична и приложена 
документация към процедурата/; 

   Към искането да се приложат: 
- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 500 

лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на 
МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.),  преведена по банков път: IBAN: 
BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при Общинска банка АД. 
Основание: по преписка с вх. №26-00-10392/08.03.2019 г.  

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да бъде 
описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно разгледани 
следните въпроси : 

 Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и 
дейности, които са свързани с настоящото намерение, капацитети на всички 
инсталации; 

 Подробно описание на всички технологични дейности; 
 Електроснабдяването и водоснабдяването на обекта; 
 Към документацията да се приложат Нотариален акт №192 том VIII от 09.04.1999г., 

Нотариален акт №162 том 18 от 15.10.1999г. и Нотариален акт №8 том 9 от 
14.04.1999г.;   

 Виза за проектиране или друг документ по реда на ЗУТ касаещ бъдещите 
предвиждания. 

3. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 
интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице  

- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като 
поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-
малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от 
заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 
електронен носител на  Община Варна и район „Владислав Варненчик“, 
община Варна. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 
Община Варна и район „Владислав Варненчик“, община Варна: 
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 осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, 
като поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) 
и на общественодостъпно място за достъпа до информацията и за 
изразяване на становища от заинтересувани лица; 

 в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат на 
компетентния орган резултатите от обществения достъп, в т.ч. по 
начина на осигуряването му по образец съгласно приложение № 7. 

4.  Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които за 
инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се 
извършва преценка: 

- по искане на възложителя; 
- при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното 

разнообразие; 
- в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 

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

Имота предмет на ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии. 

     ИП не попада  в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000”. Най-близко 
разположена е защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-
Белославско езеро”, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната 
среда и водите. 

     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: 

       Във връзка с представено с вх. № 26-00-10392/08.03.2019 г. в РИОСВ-Варна, 
уведомление за горецитираното ИП, се установи: 

1. „Метал“ АД, гр. Варна е оператор с издадено Комплексно разрешително № 
25/2005 г., актуализирано с Решение № 25-Н0-И0-А1/2017 г. от ИАОС за експлоатацията 
на инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или 
химични процеси. 

В изпълнение на условие 14.8. (поставено с Решение № 25-Н0-И0-А1/2017г.) от КР 
„Притежателят на настоящото разрешително да изготви оценка за приложимостта на 
изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС, към инсталациите/съоръженията на 
площадката“ дружеството е извършило класификация по чл. 103, ал. 1 от Закон за опазване 
на околната среда (ДВ,бр. 91/2002 г. с изм. и доп.). Съгласно чл. 6, ал. 1 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.) “Метал“ АД е изготвило доклад от извършената 
класификация, който е документиран съгласно формата от Приложение № 1 на същата 
наредба. Ззаключението на доклада е, че обектът не се класифицира с нисък или висок 
рисков потенциал.

С писмо вх. № 26-00-7449(4)/10.05.2017 г. в РИОСВ-Варна, е представено копие от 
същия. 

2. Съгласно представената в уведомлението за ИП информация на територията 
на цех „Леарна и шлайф“ ще бъде монтирана нова леярска машина тип „студена камера“ 
за леене на алуминиеви сплави под налягане. За работата на леярната машина 
дружеството ще закупува от външни фирми алуминиеви слитъци. 

 Реализацията на ИП не е свързано с промяна във вида и количествата на използваните 
от дружеството химични вещества и смеси. 

Предвид гореизложеното в конкретния случай не са приложими изискванията на        
чл. 99б от ЗООС. 

Обръщам внимание на следното: 
1. Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация, 

както и всяка негова актуализация и да се предоставя при поискване на органите 
по чл. 148, ал. 3 на ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за 
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предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях.;

2. При извършване на внос на алуминиеви слитъци от страна, ситуирана 
извън Европейски съюз, да бъдат спазени разпоредбите на чл. 5 и чл. 6 на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали (REACH) за веществата, внесени в количество над 
1 тон или повече на година, както и разпоредбите на чл. 40 на Регламент (ЕО) № 
1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси (CLP) за веществата, внесени в количество до 1 тон на година.

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

„Метал“ АД, гр. Варна е оператор с издадено комплексно разрешително № 25/2005 г. 
(актуализирано с Решение № 25-Н0-И0-А1/2017 г.) от ИАОС за експлоатацията на 
инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или 
химични процеси. 

 С новото ИП операторът предвижда  върху  площадка с  издадено комплексно 
разрешително да монтира нова леярска машина тип „студена камера“ за леене на 
алуминиеви сплави под налягане с капацитет 0,8 t/24h, с която ще се  разшири 
производствения капацитет на  цех „Леярна и Шлайф“ до 4,4 t/24h.    

Изграждането и експлоатацията на новата леярска машина не е разрешена с  КР № 
25/2005 г.  

С настоящото инвестиционно предложение се предвиждат промени в работата на 
инсталациите и съоръженията разрешени с комплексно разрешително № 25/2005 г.,  поради 
което е необходимо след приключване на процедурата по Глава шеста от ЗООС, „Метал“ 
АД, гр. Варна да представи информация с обхват и съдържание на Приложение 5 от 
Наредбата за КР в МОСВ, с копие до ИАОС. 

Съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 1 на ЗООС комплексното разрешително е 
задължително за издаване на разрешение на строеж, съответно за започване на дейностите  по 
производство.  

  Изключение се допуска за инсталации и съоръжения, за които е завършила процедура по 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с решение, потвърждаващо 
прилагането на най-добрите налични техники, съгласно чл. 118, ал. 2 от ЗООС.  

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, с искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно 
изискванията на чл. 99а, ал. 2, т. 1 от ЗООС.  

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Варна и район Владислав 
Варненчик, общ. Варна         

                       (отговорено от РИОСВ на 02.04.2019г.) 


