
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда 

 

                                                                          ДО 

                                                                           

                                                                          ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – БУРГАС  

                                                                        

 

     

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

  

от   ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, 

(име, адрес и телефон за контакт) 

Гр. Малко Търново 

 (седалище) 

Пълен пощенски адрес:  

ПК 8162, общ. Малко Търново, гр. Малко Търново, ул. “Малкотърновска комуна” № 3 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):  

тел. 05952/ 3021, факс 05952 / 3128, e-mail: mt_kmet@mail.bg 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:  

ИЛИЯН  ЯНЧЕВ – Кмет на Община Малко Търново 
Лице за контакти:  

Инж. Тонка Стоева 

  

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

  

Уведомяваме Ви, че Община Малко Търново 

има следното инвестиционно предложение: 

„Демонстрационен проект "Пилотно събиране и високотехнологично рециклиране на 

зелени и биоразградими битови отпадъци в община Малко Търново", което ще бъде 

финансирано по ОП „Околна среда“ 2014-2020, процедура „Изпълнение на 

демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ 
 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

Основната цел на инвестицията е развитието на екологичната инфраструктура за интегрирано 

управление, оползотворяване и управление на отпадъците в Община Малко Търново, 

посредством изграждането на изцяло нова мобилна  инсталация за компостиране в затворено 

съоръжение на битови биоразградими и зелени отпадъци. Рециклирането на отпадъците чрез 

компостиране ще доведе до поетапно намаляване на количествата депонирани биоразградими 

отпадъци съгласно изискванията на ЗУО и ще подпомогне постигането на посочените цели в 

Приложение II от Решение на комисията от 18 ноември 2011 година за установяване на 

правила и изчислителни методи за проверка на съответствието с целите, зададени в член 11, 

параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. 

Проектното предложение е насочено от една страна към изграждане на мобилна инсталация за 

компостиране в затворено съоръжение на битови биоразградими и зелени отпадъци, а от друга 

- към въвеждане на пилотна система за разделно събиране на тези отпадъци. 
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 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново 

инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената 

дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други 

свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на 

съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура 

(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема 

дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

Дейности по проекта: 

Дейност 1. Подготовка на експертни анализи 

Дейност 2. Изпълнение на демонстрационен проект 

Настоящата дейност предвижда изпълнението на следните поддейности: 

Поддейност 1. Строителство за изграждане на инсталация за компостиране в затворено 

съоръжение на битови биоразградими и зелени отпадъци. 

Поддейност 2. Доставка на машини и оборудване за компостираща инсталация на гр. Малко 

Търново. 

Поддейност 3. Предвижда се и въвеждане на пилотна система за разделно събиране на 

биоразградими отпадъци за обезпечаване количествата, необходими за технологичния процес 

при производството на компост. 

Дейност 3. Кампании за популяризиране на резултатите от проекта 

Дейността включва: 

 организиране и провеждане на разяснителна кампания (кръгли маси) за населението на 

община Малко Търново, на които ще бъдат презентирани ползите и ще се популяризират 

резултатите от проекта.. 

Дейност 4. Организация и управление на проекта и информация и комуникация 

 

Предвидената площадка за изграждане на инсталация за компостиране се намира в имот, 

собственост на кандидата № 46663.501.1419 по кадастрална карта на гр. Малко Търново и не 

попада в защитена зона. 

Първоначално ще бъде възложено изготвянето на инвестиционен проект във фаза „Технически 

проект“ (ТП). Техническият проект ще бъде изготвен в рамките на Дейност 1. Впоследствие, на 

база на одобрения ТП, ще се изпълнят строително-монтажни работи, като: ремонт на 

съществуващ навес;  шлайфана бетонова настилка; свързване на площадката към 

съществуващата канализация; изграждане на електро и ВиК инсталации, като за целта няма да 

се изграждат нови съоръжения, а ще се присъединят към вече съществуващи, като ще се 

поставят нов електромер и водомер; монтиране на инсталацията.  

Технологичната схема за компостиране е следната: Транспортиране/приемане на битови 

биоразградими отпадъци и зелени отпадъци до площадка за компостиране; Приемна площадка; 

Надробяване на материала чрез шредер; Подаване към инсталацията за компостиране; 

Образуване на компост; Пресяване със сито. Остатъчната фракция се връща на вход на 

инсталацията. Съгласно проектното предложение инсталацията ще е с капацитет 500 тона 

годишно. 

Настоящият проект е насочен към намаляване количеството на депонирани отпадъци чрез 

предотвратяване на образуването им и повишаване на общественото съзнание за спазване на 

йерархията за управлението на отпадъците и за намаляване на количеството депонирани 

битови отпадъци чрез компостирането на зелената и биоразградима фракция. 
 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата 



на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на 

съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по 

одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 

 

Общински съвет – Малко Търново е приел с решение № 176 от протокол № 16 от 20.01.2017 г. 

„Програма за управление на отпадъците на територията на община Малко Търново за периода 

2014-2020 г.”. Към момента е в процес подготвянето на нова програма за управление на 

отпадъците, която да обхваща периода 2021-2027 год. и в която ще залегне дейността по 

оползотворяването и рециклирането на зелените и биоразградими отпадъци. 

Към настоящия момент отпадъците от системата за сметосъбиране и сметоизвозване в 

общината се депонират на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци в регион Малко 

Търново, намиращо се край гр. Малко Търново, в местност Мечкобиево. 

 

4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват 

засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни 

UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на 

Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и 

територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично 

въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 

 

Предвидената площадка за изграждане на мобилната инсталация за компостиране се намира в 

имот, собственост на община Малко Търново ПИ № 46663.501.1419 по кадастрална карта на гр. 

Малко Търново и не попада в защитена зона. 

Гореописания имот не засягат територии за опазване обектите на културното наследство.  

Изпълнението на проекта ще окаже благоприятно въздействие върху околната среда, ще доведе 

до намаляване на количеството на депонирани отпадъци чрез предотвратяване на образуването 

им и повишаване на общественото съзнание.  

В проекта не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна 

инфраструктура. 

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез 

обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на 

повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения 

или необходимост от изграждане на нови) 

Необходимите строителни и други материали за проекта: 

1. „Демонстрационен проект "Пилотно събиране и високотехнологично рециклиране на 

зелени и биоразградими битови отпадъци в община Малко Търново", което ще бъде 

финансирано по ОП „Околна среда“ 2014-2020, процедура „Изпълнение на демонстрационни 

проекти в областта на управлението на отпадъците “ 

ще се набавят в процеса на строително-ремонтните дейности от местни и регионални 

доставчици. 

Строително-ремонтните дейности не предвиждат използване на промишлени води. 

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или 



опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

При реализиране на проектното предложение не се очаква емитиране на опасни вещества.  

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

При реализиране на проектното предложение не се очаква отделянето на вредни емисии във 

въздуха. 

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 

 

Реализирането на инвестиционното намерение не е свързано с генериране на отпадъци. 

 

9. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени 

и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна 

станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен 

воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) 

Строително-ремонтните дейности не предвиждат използване на промишлени води и в този 

смисъл няма да се генерират отпадъчни води. 

При извършването на строително-монтажните работи за изграждане на мобилната 

компостираща инсталация,  не се предвижда изграждане на отводнително съоръжение.  

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на 

опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно 

приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на 

последствията от тях) 

При реализиране на проектното предложение не се очаква генерирането на опасни химични 

вещества. 

  

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда 

на глава шеста от ЗООС. 

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се 

извършва преценка. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, 

когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 

към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от 

ЗООС) поради следните основания (мотиви): 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

  

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата 

на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг 

подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 



2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен 

акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб. 

4. Електронен носител - 1 бр. 

5. Х Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна 

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез 

лицензиран пощенски оператор. 

 

 

 

 

Дата: 15.06.2021 год.                                               Уведомител: ………………………… 

                                                                                             Кмет на Община Малко Търново 

                 /Илиян Янчев/ 

  


