
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Р Е Ш Е Н И Е № БС - 17 - ПР / / £ .  2019г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда

на основание чл 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с ал.З и ал.5 от Закона за опазване 
на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), чл. 31 ал. 4 и 
ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.ба, т.2, чл. 40, ал. 
4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, 
програми, проехти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация по чл.10 от 
Наредбата за ОС и по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата по ОВОС с вх. № ПД-2603 от 
10.12.2018 год., доп. инф. от 14.01.2019 г. и получено становище от Регионална здравна 
инспекция /РЗИ-Бургас/ е изх.№ 10-36-4/24.01.2019 г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Обособяване на площадка за разкомплектоване на автомобили в имот с 
идентификатор №38769.12.1 по КК на с. Косовец, община Поморие“, което няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната 
среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

Възложител: ЕТ „ТРИТЕ БРЕЗИ -  А ЛИ СЕЛИМ“
С. КОСОВЕЦ 
ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с обособяване на площадка за 
разкомплектоване на автомобили, покрита с навес в имот с идентификатор № 38769.12.1 по 
КК на с. Косовец, община Поморие, при следните показатели на застрояване: плътност на 
застрояване — 60%, Кинт 1,0, озеленяване — 40 % и височина 10м. В останалата част временно 
ще се съхраняват автомобили, чакащи разкомплектоване. Обектът ще се обслужва от трима 
души персонал. Предвижда се обособяване на паркинг за 10 броя МПС. Капацитетът на 
площадката по отношение на разкомплектоването е предвиден до 300 броя ИУМПС на 
година. Площадката, на която ще се извършва разкомплектоването ще е с бетониран под, 
снабден с подемник и маслоуловителна количка за повдигане и източване на флуидите от
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автомобилите. Генерираните от разкомплектоването опасни отпадъци, както и отделните за 
повторна употреба автомобилни части ще се съхраняват в закрито помещение в 
съществуващата сграда.

На площадката за третиране на ИУМПС ще се обособят следните сектори:
- Сектор за източване на масла и демонтаж -  приетите ИУМПС се насочват към покрития 
сектор за източване на масла, горива, спирачни течности, антифриз и др., които ще се 
съхраняват разделно в метални варели.
- Сектор за съхранение на негодни за употреба оловни акумулаторни батерии -  оловните 
акумулатори ще се съхраняват заедно с електролита в корозионно устойчив контейнер с 
осигурен неутрализиращ агент, при евентуален разлив на електролит.
- Открит сектор -  за предварително съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, 
пластмасови отпадъци, отпадъци неподлежащи на оползотворяване, стъкла, гуми и др. 
отпадъци получени от подготовката за оползотворяване на ИУМПС.
- Отделените за повторна употреба части ще се съхраняват върху стелажи в закрито 
помещение в сградата до реализацията им.

Водоснабдяването на имота е предвидено да се осъществи от уличен водопровод, 
минаващ южно от имота, посредством изграждане на сградно водопроводно отклонение. За 
захранване на обекта с електричество ще се използва съществуващата инфраструктурна 
мрежа. За битово фекалните води от персонала е предвидено изграждане на локално 
пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ), със съвременно модулно решение, 
разположено в земята в западния край на имота. Пречистената отпадъчна вода от ЛПСОВ ще 
постъпва във водоплътен събирателен резервоар, от където периодично ще се изчерпва и 
извозва до действаща ПСОВ. Достъпът до имота ще бъде осъществен от съществуващ път. 
Имотът е с площ 10 007 кв.м. с начин на трайно ползване -за друг вид производствен, 
складов обект и трайно предназначение на територията - урбанизирана. Със заповед № РД- 
16-482/01.06.2018г. на кмета на община Поморие е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за 
имота.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „д” от Приложение № 2 
към чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в защитени територии, 
определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена 
защитена зона BG0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, приета с Решение на МС№122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на 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 и 
подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване в горе 
цитираната защитена зона, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е 
проведена чрез процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в 
настоящото решение.

На основание чл.40, ал.З от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, 
предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на
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критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно 
въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, видове и техните 
местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000151 „Айтоска планина”.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 
околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда „Обособяване на площадка за 
разкомплектоване на автомобили в имот с идентификатор № 38769.12.1 по КК на с. 
Косовец, община Поморие“ с възложител: ЕТ „Трите брези -  Али Селим“.

2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага дейности, при които се 
отделят емисии на замърсители в околната среда, поради което не се очаква 
замърсява не и дискомфорт на околната среда.

3. От експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква натрупване на 
отрицателни въздействия върху хората, растителния и животински свят.

4. На територията на обекта няма да се обезвреждат отпадъци и отпадъчни продукти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 
ползване на зеглята, относително наличие на подходящи територии, качеството и 
регенеративната способност на природните ресурси в района:

Инвестиционното предложение е предвидено да се осъществи в имот с 
идентификатор № 38769.12.1 по КК на с. Косовец, община Поморие, начин на трайно 
ползване -  за друг вид производствен, складов обект“, трайно предназначение на 
територията -  „урбанизирана“.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Площта, в която ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 
защитени зони от мрежата Натура 2000. С реализиране на предложението в описания район 
няма вероятност от фрагментация или прекъсване на биокоридорни връзки от значение за 
видовете, включен в предмета на опазване на защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” 
за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.

2. С реализиране на предложението не се очаква увреждане на природни 
местообитания, популации и на местообитания на видове идентифицирани в рамките на 
защитена зона и включени в предмета й на опазване.

3. С предвиденото строителство не се засяга безопасността на въздушните коридори и 
не се очаква ограничаване на сезонната миграция на мигриращите видове диви птици.
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4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху природните местообитания и 
местообитания на видовете, опазвани в защитената зона, в резултат на реализиране на 
настоящето предложение, спрямо одобрени до момнта инвестиционни предложения/планове, 
програми, проекти.

IV Характеристики на потенциалните въздействия -  териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на строителството и 
експлоатацията на инвестиционното предложение, ще е ограничен и локален в рамките на 
гореописания имот.

2. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-36-4/24.01.2019г. от здравно- 
хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие реализацията на 
инвестиционното предложение, при определени условия, заложени в настоящото решение.

3. При реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква замърсяване на 
компонентите на околната среда.

4. На територията на обекта няма да се обезвреждат отпадъци и отпадъчни продукти.
5. Генерираните от разкомплектоване неопасни отпадъци, като: черни метали, цветни 

метали, пластмаси и излезли от употреба гуми, стъкла и др. ще се сортират и съхраняват на 
специална площадка в рамките на имота.

6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 
границите на Република България.

V Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии:

Съгласно писмо на Кмета на Община Поморие с изх. №33-01-259/31.12.2018г., е 
осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС чрез поставяне на 
съобщение на информационното табло и на интернет страницата на Община Поморие. Не са 
постъпили предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното 
предложение в 14 - дневния нормативно определен срок.

ПРИ СПАЗВАНЕ 
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. В случай че, извършваните строителни дейности попадат извън обхвата на чл.15, 
ал.1 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали -  ПМС№267/05.12.2017г., ДВ, бр.98/08.12.2017г., да се изготви план
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за управление на строителните отпадъци, съгласно чл. 11 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО).

2. За дейностите по третиране на ИУМПС (разкомплектоване на автомобили) е 
необходимо фирмата да притежава разрешение за извършване на дейности по третиране на 
отпадъци по чл.35 и чл. 67 от ЗУО, издадено от Директора на РИОСВ Бургас.

2. Да се спазват заложените условия на Директора на РЗИ-Бургас, съгласно становище 
с изх. № 10-36-4/24.01.2019г. /Приложение писмо на РЗИ-Бургас с изх. № 10-36- 
4/24.01.2019г./

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за 
опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни 
актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно 
действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият 
възложител трябва да уведоми РИОСВ Бургас своевременно, но не по-късно от 14 дни 
след настъпване на измененията.

Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му 
не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 
Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред 
Министъра на ОСВ и Административен съд Бургас в 14 дневен срок от съобщаването 
му. ----

ДИРЕКТОР НА РИОС 
инж. ТОНКА АГАНАСО

6. I W H U l t K

* г№ *
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