ДО
МИНИСТЪРА НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОБОБЩЕНА СПРАВКА
съгласно изискванията на чл. 29, ал. 1 от Наредба за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми за

ПРОЕКТ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ
„ВИДИН- ЮГ“
Настоящата Обобщена справка по чл. 29. (1) от Наредба за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми е изготвена на база
Решение № ЕО-1/2021 г. на Министерството на околната среда и водите, съгласно което не е
необходимо да се извършва екологична оценка.
При реализирането на проект на Генерален план на пристанищен терминал „ВИДИНЮГ“ ще бъде осигурено прилагане на условията от Решение № ЕО-1/2021 г., а именно:
Условия за предотвратяване, намаляване
или възможно най-пълно отстраняване на
предполагаемите неблагоприятни
последствия
1. 1. 1.
Инвестиционни
предложения,
планове и програми, произтичащи от
генералния план, за които се изисква
ОВОС/ЕО по реда на ЗООС, да се одобряват
след провеждане на съответните процедури,
при съобразяване с препоръките в
извършените оценки, както и с условията,
изискванията и мерките, поставени в
съответния административен акт.
2. За произтичащите от генералния план
инвестиционни предложения, при които
дейността е свързана с обработване и
съхранение на товари във вид на опасни
вещества/смеси (в т.ч. опасни отпадъци и
торове) по приложение № 3 на ЗООС, в
количества равни или по-големи от тези
посочени колона 2 и 3 на част 1 и част 2 от
Приложение № 3 на ЗООС, отчитайки и
правилата в забележка 4 (съответното
правило
за
сумиране)
от
същото
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За всяко инвестиционно предложение, план и
програма, произтичащи от Генералния план ще
бъде изготвяно уведомление до МОСВ/РИОСВ за
указване на приложимата процедура по на ЗООС и
ОС

При дейности свързани със съхранение и
обработка на опасни вещества по приложение № 3
на ЗООС ще се стартират процедури по реда на
глава седма от раздел I на ЗООС, както са описани
в т. 2а и т. 2б.
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приложение, са приложими процедури по
реда на глава седма, раздел I на ЗООС. В тази
връзка:
2а. В случаите, когато терминалът се
класифицира като предприятие и/или
съоръжение по чл. 103, ал. 1 от ЗООС
(наличие на опасни вещества по Приложение
№ 3 от ЗООС) с нисък или висок рисков
потенциал,
съгласно
критериите
на
Приложение № 3 от ЗООС, операторът е
длъжен да:
- подаде уведомление за извършената
класификация (чл. 103, ал. 2 от ЗООС) до
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по околна среда, предвид дейността
на пристанищния терминал - обработване и
съхранение на товари във вид на опасни
вещества/смеси. При класифициране като
предприятие и/или съоръжение с нисък
рисков потенциал е приложима последваща
процедура по чл. 106 от ЗООС относно
изготвяне и подаване на Доклад за
политиката за предотвратяване на големи
аварии до директора на РИОСВ - Монтана с
цел неговото потвърждение, а в случаите в
които предприятието се класифицира с висок
рисков потенциал е приложима последваща
процедура по реда на чл. 112 - 116 от ЗООС
относно одобряване на доклад за
безопасност от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по околна среда.
осигури безопасни разстояния на
предприятието и/или съоръжението до
жилищни райони, обекти и площи с
обществено предназначение, зони за отдих и
където е възможно, големи транспортни
пътища;
поддържа безопасни разстояния на
предприятието или други подходящи мерки
до райони с особена природозащитна
чувствителност или интерес и обекти на
културно- историческото наследство в
околностите на предприятия, когато е
целесъобразно, с цел тяхното опазване.
26. В случаите на налични опасни вещества
от
приложение
№ 3
към ЗООС,
предприятието и/ или съоръжението не се
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класифицира като предприятие с нисък или
висок рисков потенциал, въз основа на
извършена класификация в съответствие с
критериите на приложение № 3 към ЗООС,
операторът е длъжен да изготви и поддържа
в наличност доклад от извършената
класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС
и го предоставя при поискване на органите
по чл. 148, ал. 3 от ЗООС.
3. При разширението на пристанището да се
има предвид, че същото може да бъде
източник или да повиши опасностите,
респективно последствията от възникването
на голяма авария в разположеното в близост
предприятие с предмет на дейност „Склад за
дизел, който се доставя, съхранява и продава
на
клиенти
и
бензиностанции",
класифицирано с нисък рисков потенциал по
чл. 103, ал. 2 от ЗООС и при необходимост да
се предвидят технически и организационни
мерки за ограничаване на рисковете от
голяма
авария
в
предприятието
и
ограничаване на последствията от нея за
живота и здравето на хората, и за околната
среда.
4. Инвестиционните инициативи, заложени в
проекта на Генерален план на пристанищен
терминал „Видин-Юг", както и такива,
свързани с бъдещи негови изменения, е
необходимо да се реализират в съответствие
с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и
подзаконовите нормативни документи.
5. Използването на водите и водните обекти
се осъществява при условията и по реда на
Глава трета от ЗВ, в т. ч. разпоредбите на чл.
46 и чл. 46а, при ненарушаване на
обществените интереси и придобитите
права, съгласно чл. 49 от същия закон.
6. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 4. т.
2 от ЗВ, за обекти, формиращи битовофекални отпадъчни води в границите на
населените места и селищните образувания
без изградена канализационна система се
прилагат разпоредбите на Закон за
устройство на територията (ЗУТ). Съгласно чл.
87, ал. 1 от ЗУТ, битовите отпадъчни води се
заустват във водоплътни изгребни ями, които
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При разширяване на пристанището ще се изготви
План за защита при промишлени аварии с мерките
за предотвратяване или намаляване на риска от
бедствия.
Мерките в тази насока ще са:
-наличие
на
авариен
план
и
рискова
характеристика на обекта.
- своевременно реагиране на органите за
управление, силите и средствата
при възникване на аварии;
- спазване на технологичната дисциплина в обекта;
- осъществяване на постоянен контрол;
- изграждане на системи за наблюдение и контрол,
оповестяване и известяване при възникване на
аварии
Всяка инвестиционна
съгласувана с БД ДР.

инициатива

ще

бъде

При необходимост от ползване на водни обекти
или водовземане ще бъдат изпълнени условията
по глава трета от ЗВ, разпоредбите по Чл. 46, чл.
46а и чл. 49 и ще бъдат съгласувани с БД ДР.

За заустване на формираните в имота битови
отпадъчни води, се предвижда изграждането на
две водоплътни изгребни ями.
Ямите ще отговарят на всички технически и
санитарно-хигиенни изисквания
Иззетите
отпадъчни води и утайки при
периодичното почистване на изгребните ями, ще
се
извозват
и
депонират
в
градската
пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.
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отговарят на техническите и санитарнохигиенните изисквания. За отпадъчните води
от ямите следва да се осигури периодично
отвеждане в селищна канализационна
система.
7.
Заустването на отпадъчни води в
повърхностни
води
подлежи
на
разрешителен режим, при условията и по
реда на глава IV от ЗВ, при спазване
изискванията, определени в подзаконовите
нормативни документи, в т. ч. Наредба № 2
от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни
за заустване на отпадъчни води във водни
обекти и определяне на индивидуалните
емисионни
ограничения
на
точкови
източници на замърсяване и Наредба № 6 от
9.11.2000 г. за емисионни норми за
допустимото съдържание на вредни и
опасни вещества в отпадъчните води,
зауствани във водни обекти, съгласно § 62.
(3) от Преходни и Заключителни разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на
ЗВ, обн, ДВ бр. 58 от 2015 г., изм. ДВ, бр. 17
от 2019 г., в
сила от 01.08.2016 г.
8.
Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал.
2 от ЗВ, изграждането на конструкции,
инженерно-строителни
съоръжения,
постройки и други, при които се осъществява
или е възможен контакт с подземните води,
се извършва при условията и по реда на ЗУТ,
при спазване на изискванията за опазване на
подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.
9.
Съгласно разпоредбите на чл. 46а, ал.
1 от ЗВ, представянето на разрешително по
чл. 44 и 46 е необходимо условие за
одобряване на проекта и за издаване на
разрешение за строеж по реда на ЗУТ.
10.
С цел опазване на водите и водните
обекти е необходимо да се спазват
изискванията на Глава осма от ЗВ, в г. ч.
забраните на чл. 118а и чл. 134 от съшият
Закон.
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Видин, по график, съгласно договор сключен с
комунална фирма.

Дейността на пристанищния терминал не е
свързана с генериране на отпадъчни води, но при
необходимост от заустване на отпадъчни води ще
се внесе документация в БД ДР по реда на глава IV
от ЗВ и Наредба №2 Наредба № 2 за издаване на
разрешителни за заустване на отпадъчни води във
водни обекти и определяне на индивидуалните
емисионни ограничения на точкови източници на
замърсяване и Наредба № 6 за емисионни норми
за допустимото съдържание на вредни и опасни
вещества в отпадъчните води, зауствани във водни
обекти, съгласно § 62.

При осъществяване на изкопни работи
изграждане на конструкциите и съоръженията
обекта ще
се
извършат
инженерно
хидрогеоложки проучвания за ниво и наличие
подземни води и ще се спазват изискванията
Глава осма от ЗВ, гарантиращи опазването
подземните води.

и
на
и
на
на
на

В случай на ползване на воден обект или
водовземане ще се стартират процедурите за
получаване на разрешителни по чл. 44 и 46 пред
БД ДР.
При строителство, ремонти и експлоатацията ще се
спазват стриктно изискванията и забраните,
свързани с опазването на подземните води, няма
да се използват приоритетни вещества, и няма да
се допуска контакт с подземни води при
строителството.
В близост до водата няма да се допуска
складиране на пестициди и депониране на
отпадъци; строителство на постройки; миенето и
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11.
С
цел
защита
от
вредното
въздействие на водите е необходимо да се
спазват изискванията на Глава девета, в т. ч.
забраните по чл. 143 от ЗВ.

12. Във връзка с ограничаване на
въздействието върху водите, да се спазват
технологиите
на
товаро-разтоварните
дейности, поддръжка на площадките в
близост до корабните места и канализацията
да се поддържа в добро състояние
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обслужването на транспортни средства и техника и
изхвърлянето на отпадъци.
Ще бъдат изпълнявани всички изисквания за
защита от вредното въздействие на водите и
забраните в чл . 143 от ЗВ, относими към ПТ
„Видин – Юг“.
Няма да се допуска нарушаването на естественото
състояние на бреговете на реката и крайбрежните
заливаеми ивици; няма да се изграждат прагове и
баражи, да се изхвърлят в реката отпадъци и
скални маси и да се съхраняват или складират
материали, които в значителна степен биха
увеличили унищожителната сила на водата при
наводнения.
Технологичните процеси на претоварните работи
се регламентират въз основа на утвърдени
Технологични карти и инструкции в съответствие с
Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за
експлоатационна годност на пристанищата и
специализираните пристанищни обекти и други
приложими
нормативни
актове
съгласно
действащото законодателство.
Пристанищният
терминал
разполага
с
технологични карти, като за всеки нов вид или
група товари се разработват нови или се
актуализират старите технологични карти.
Ограничаването на въздействието върху водите ще
бъде изпълнявано и съобразявано през целият
период на експлоатация, като редовно ще се
извършва профилактика и планови ремонти за
поддържане на площадките и канализацията в
добро експлоатационно състояние.
Всяка инвестиционна инициатива още при
стартирането ще бъде съобразена с действащото
към момента законодателство по отношение на
водите, с действащите към момента, актуални
ПУРБ и ПУРН и ще бъде съгласувана с БДДР.

13.
Инвестиционните
инициативи,
заложени в проекта на Генерален план ,
както и инвестиционните инициативи,
свързани с бъдещи негови изменения, в
периода на действие на Генералния план е
необходимо
да
бъдат
съгласувани
допълнително за:
допустимост
спрямо
режимите,
определени в действащите ПУРБ и ПУРН в
Дунавски район за басейново управление
(ДРБУ) за съответния планов период и
последващите ПУРБ и ПУРН.
съответствие
с
действащото
приложимо законодателство.
14.
Проектът на Генерален план на Проектът на генерален план на ПТ „Видин -Юг“ е
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пристанищен терминал „Видин-Юг" е
необходимо
да
бъде
съобразен
с
приложимите
мерки
и
нормативни
изисквания,
съгласно
Становище
по
Екологична оценка № 7-3/2016 г. на
министъра на околната среда и водите, с
което се съгласува Плана за управление на
речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за
басейново управление (ДРБУ) 2016 - 2021 г.,
в т. ч. забрани и ограничения, посочени в т.
1.2 и т. 2 на становище изх. № ПУ-01-515
(1)/07.10.2020 г. на БДДР.

15.
Да се разработи Авариен план за
действие при бедствия и аварии, който да е
съобразен с План за защита при бедствия и
аварии на община Видин и съгласуван с
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съобразен с всички приложими мерки и
изисквания на Становище № 7-3/2016 г.
Съгласно т. 1.2 Допустимост спрямо ПУРН 2016
- 2021 г. в Дунавски район, частта от река Дунав (от
км. 785 до км. 785.200), попада в участък, който е
определен като РЗПРН с висок потенциален риск
от наводнения с код BG1APSFR DU 001 и име „Река
Дунав". Картите на заплахата и риска от
наводнения за този РЗПРН показват, че ПТ попада
в границите на заливане при наводнения при
вероятен период за повторно настъпване 30 г. и 1
000 г В ПУРН 2016 -2021 г. няма предвидени
забрани, ограничения и мерки за намаляване на
риска от наводнения, касаещи Проект па
Генерален план на пристанищен термина!
„Видин-Юг".
При иницииране на бъдещи изменения в
генералния план ще бъдат съобразени с актуалния
ПУРН към периода на това изменение.
Съгласно т. 2 Забрани и ограничения, предвидени
в Закона за водите, по отношение на този вид
инвестиционни предложения и/или въздействия
в резултат oт реализирането им.
Инвестиционните инициативи, заложени в Проект
на Генерален план на пристанищен терминал
„Видин-Юг", както и инвестиционните инициативи,
свързани с бъдещи негови изменения ще се
реализират в съответствие с изискванията на
Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни
документи,
актуални
към
момента
на
реализацията им.
Ще се вземат предвид и ще се изпълнят всички
изисквания,
ограничения
и
забрани
от
нормативните документи свързани със:
 захранването с вода за питейно-битови
нужди;
 Разпоредби относно формиране, третиране и
заустване на отпадъчни води;
 Разрешителни за заустване, ползване на
водни обекти и водоползване;
 опазване на водите и водните обекти
 защита от вредното въздействие на водите
В момента пристанищния терминал има Авариен
план за действие при бедствия и аварии , който е
съобразен с актуалния план за защита при
бедствия и аварии на община Видин, както и с

Условия за предотвратяване, намаляване
Начин на изпълнение на мерките
или възможно най-пълно отстраняване на
предполагаемите неблагоприятни
последствия
Държавно
предприятие
„Пристанищна изискваният на ДП „Пристанищна инфраструктура“
инфраструктура".
по отношение на защитата от аварии и бедствия на
пристанищните терминал.
При реализацията на всяко бъдещо инвестиционно
намерение и необходимост от актуализация и
допълване на плана този принцип ще бъде
спазван.
16.
При прилагането на плана и Доизграждането, планирането и управлението на
последващи действия и етапи в планирането, ПТ ще бъде съобразено с мерките и изискванията
изграждането, използването и управлението на Националната стратегия за адаптация към
на пристанищен терминал „Видин - юг", да се изменението на климата и План за действие за
имат предвид информацията, анализите и периода 2021 - 2030 г., и Приложение № 9: „Води".
мерките на Националната стратегия за Ще бъдат предприети мерки за защита на
адаптация към изменението на климата и съоръжението от екстремни климатични явления.
План за действие за периода 2021 - 2030 г., и
по -специално Приложение № 9: Оценка на
сектор „Води".
17.
По време на строителството и При строителството и експлоатацията ще се спазват
експлоатацията на пристанищен терминал всички приложими изисквания от Наредба № 1 за
„Видин - юг", с цел ограничаване на норми на допустими емисии на вредни вещества
праховите емисии, да се спазват конкретно (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти
приложимите изисквания на чл.70 от и дейности с неподвижни източници на емисии,
Наредба № 1/2005 г. за норми на допустими чл. 70, отнасящи се до складиране и товароемисии на вредни вещества (замърсители), разтоварни дейности с насипни и прахообразни
изпускани в атмосферата от обекти и материали, както и технологии за работа,
дейности с неподвижни източници на съхраняване и ограничаване на въздействията
емисии, обн. ДВ, бр. 64 от 2005 г.
върху КАВ.
В проекта на генерален план е предвидено
подобряване на условията за съхранение и на
технологията за обработка на зърнени товари,
които са с най-глям дял от товарооборота на
пристанищния терминал,
чрез създаване на
технологична схема от машини с непркъснато
действие, затворен тип, с цел намаляване на
прахоотделянето.
Прахоулавящите и пречистващи съоръжения ще
бъдат в комплект със складовите и претоварни
съоръжения, чрез които праховите емисии ще се
ограничат под допустимите гранични стойности.

