
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-20-ПР/......ZL.DL..S.L:
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху

околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, 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; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за 
ОС/, представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС и представената 
писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС с вх. № ПД-139 от 
08.02.2019 г. и получено становище от Регионална здравна инспекция-Бургас (РЗИ -  Бургас) с 
и зх . № 10-30-1/22.02.2019 г.

РЕ Ш ИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Поставяне и експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна 
преработка на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ в ПИ№07079.827.49, 
м-ст „Караянос“, кв. Долно Езерово, гр. Бургас, общ. Бургас“, което няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания. 
популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото 
здраве
възложители: „Рисайклинг България“ ЕООД

гр. Бургас, ж.к „Лазур“, бл.159. партер

Кратко описание на инвестиционното предложение:
За площадката Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:
• Решение БС-501-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на 
площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в поземлен имот № 
070002, м. „Караянос”, землището на кв. „Долно Езерово”, гр. Бургас, общ. Бургас” с 
възложител „Алеи” ЕООД.

• Решение БС-595-ПР/ 2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на 
площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС” в имот № 62, 
поземлен имот № 070002, м. „Караянос”, землището на кв. „Долно Езерово”, гр. Бургас, общ. 
Бургас” с възложител „Алеи” ЕООД.

• Писмо с изх. № ПД-1899 (1)/08.03.2016 г. за промяна на възложителя, с което е 
постановил, че така заявената промяна не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС 
процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или 
оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка 
на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от 
Наредбата за ОС

• Писмо с изх. № ПД-3046 (1)/17.12.2018 г. за добавяне на отпадъци с код 19 12 05 и 16 
01 20, с което е постановил, че така заявената промяна не подлежи на регламентираните с глава 
шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична 
оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка
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и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава 
втора от Наредбата за ОС.

• Разрешение за дейности с отпадъци 02-ДО-449-01/20.12.2018г.
На площадката се приемат опасни и неопасни ИУМПС. На входа на площадката се 

извършва приемане, претегляне и окачествяване на ИУМПС, след което се съхраняват до 
извършване на третиране, чрез разкомплектоване.

Разкомплектоването се извършва в следния ред:
от ИУМПС се източват наличните горива, които след претегляне се използват по 
предназначението им (гориво за повторна употреба);
отстраняване на НУБА, които след претегляне се предават за съхранение в сектор 
„НУБА“;
отстраняване на резервоари за втечнени газове;
отстраняване, източване и разделно събиране на хидравличните, моторни и други 
масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности и други течности 
съдържащи се в излезлите от употреба ИУМПС.

Тези операции се извършват в инсталация за източване на флуиди. Всички течности се 
съхраняват разделно по видове в затворени етикетирани съдове и резервоари в закрити 
пожарообезопасени места до предаването им на фирми за преработка или използването им за 
повторна употреба.

неутрализиране на потенциално експлозивните елементи (в т.ч. въздушни 
възглавници);
премахване на всички компоненти, идентифицирани като съдържащи живак.

Те се съхраняват в закрито помещение до предаване на фирми, притежаващи съответните 
ръзрешителни за тези видове отпадъци.

отстраняване на катализаторите, които се съхраняват разделно; 
отстраняване на маслените филтри, които се съхраняват разделно; 
отстраняване на гумите и компонентите съдържащи каучук.

Така обезвредените ИУМПС-та се подлагат на третиране, чрез шредиране на габаритните 
детайли в мобилната шредерна станция.

Съоръжението използва високо ефективна сепарираща технология. Подаден в 
инсталацията автомобилът преминава през няколко нива на преработка. В процеса на 
шредиране металния скрап се смила на парчета с големина 200мм и се отделят черните от 
цветните метали. Полученият материал представлява краен продукт за металургичните заводи.

Триваловата система на мелницата се основава на многоетапен процес на рязане. Първо 
първичният вал разбива материала на груби парчета, след това хидравличния вторичен режещ 
вал прерязва предварително разбития материал в краен продукт до 200мм.

Работният режим на инсталацията ще бъде съобразен с работното време на площадката -  
8ч.

Инсталацията за шредиране на неопадни отпадъци е с капацитет Зт./час или 24т/ ден. 
Максималният денонощен капацитет не надвишава 72т/денонощие.

Инвестиционното предложение представлява разширение на обекти, самостоятелно 
попадащи в обхвата на Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда, в конкретния 
случай т. 11, буква „б“ и съгласно чл. 93. ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по 
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда.

Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 
място). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за 
опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (ДВ бр. 102/2008г.) на 
министъра на околната среда и водите и BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните 
местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.).
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След анализ на представената документация и на основание чл.40, ал.З от Наредбата за 
ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея. е направена преценка за вероятната степен на 
отрицателно въздействие, според която гореописаното инвестиционно предложение няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, 
популации и местообитания на видове, в това число на дивите птици, предмет на опазване в 
защитени зони BG0000273 „Бургаско езеро”.

МОТИВИ:

I. Характеристики 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. Инвестиционното предложение е свързано с поставяне и експлоатация на мобилна 
шредерна инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци от ИУМПС в ПИ № 
07079.827.49, м-ст ..Караянос“, кв. Долно Езерово. гр. Бургас, общ. Бургас.

2. В инст.шацията за шредиране на ИУМПС ще се извършва дейност по оползотворяване 
1112-предварителни дейности преди оползотворяване, включително предварителна обработка, 
разглобяване, сортиране, шредиране. уплътняване, разделяне преди подлагане на някоя от 
дейностите е кодове R1- R11.

3. Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди от 
повърхностни и подземни води.

4. Комуникационно-транспортния достъп до имота ще се осъществява от 
съществуващия път.

5. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на 
дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи 
околната среда.

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

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 07079.827.49, гр. 
Бургас, кв. Долно Езерово. м-ст „Караянос“, общ. Бургас. Имотът е с трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За складова база с обща площ от 10808 
пг.

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

1. За ПИ 07079.827.49, м. „Караянос“. кв. Долно Езерово. гр. Бургас, са провеждани 
процедури по околна среда и имотът е разположен извън границите на защитени зони от 
екологичната мрежа Натура 2000. Предвид това. с поставянето на мобилна шредерна 
инсталация за предварителна преработка на ИУМПС, не се очакват нови и различни 
въздействия върху структурата, функциите и природозащитните цели на най-близко 
разположените защитени зони BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици и 
BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна.

2. С реализиране на предложението няма вероятност от увреждане на местообитания на 
видове идентифицирани в рамките на защитените зони и включени в предмета им на опазване, 
както и фрагментацията на биокоридори от значение за видовете.
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3. Не се отнемат гнездови местообитания на диви птици, както и не се засяга 
безопасността на въздушните коридори и се осигурява безпрепятствено придвижване на 
мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и др.

4. С реализиране на предложението не се очаква натрупване на отрицателни кумулативни 
въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видове, в т.ч. птици, 
предмет на опазване в защитените зони. при реализация на настоящото предложение спрямо 
одобрени до момента и предложени за одобрение инвестиционни предложения, планове, 
програми и проекти.

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

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализацията на 
инвестиционното предложение, е ограничен и локализиран в рамките на разглеждания имот.

2. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-30-1/22.02.2019 г., от здравно- 
хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие реализацията на 
инвестиционното предложение, при спазване на определени условия, заложени в настоящото 
решение.

3. Инвестиционното предложение не е свързано с експлоатация на неподвижни 
източници на емисии.

4. 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:

С цел осигуряване на обществен достъп, информацията за преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС по приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС е предоставена на 
интернет страницата и в сградата на РИОСВ -  Бургас. В рамките на нормативно определения 
14-дневен срок не са постъпили становища, мнения и възражения от заинтересовни лица/ 
организации.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9. т. 2, РИОСВ-Бургас е предоставила на 
Община Бургас информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по 
приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС. с цел осигуряване на обществен достъп.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Дейностите, извършвани на площадката да се осъществяват при спазване на чл. 16 от 
Закона за защита от шума в околната среда (ДВ. бр. 74/2015 г. с изм. и доп.).

2. При въвеждане в експлоатация на новия източник на шум -  шредерната инсталация за 
ИУМПС. да се извършат собствени периодични измервания на нивата на шум по границите на 
обекта и място на въздействие, при спазване изискванията на Наредба № 54/13.12.2010 г. за 
дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за 
провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници 
на шум в околната среда (Наредба №54) и в съответствие с Методика за определяне на обща 
звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото 
на шума в мястото на въздействие (Методиката).
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3. По време на експлоатацията на обекта да се извършват собствени периодични 
измервания на навата на шум. не по-малко от един път в рамките на две последователни години, 
при спазване изискванията на Наредба №54 и в съответствие с Методиката.

4. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-30- 
1/22.02.2019 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

Настоящото решение за инвестиционното предложение 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.

Решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата 
на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

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-гр. Бургас, до 14 дни от 
настъпването им.

Решение № БС-20-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: 
„Поставяне и експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна 
преработка на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ в 
ПИ№()7079.827.49, м-ст „Караянос“, кв. Долно Езерово, гр. Бургас, общ. Бургас“  с  
възложител „Рисайклинг България“  ЕООД може да бъде обжалвано по реда на 
Административно -  процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или 
пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ- БУРГа .
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гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 

e-mail: riosvbs@unacs.bg 
www.riosvbs.com
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