
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Р Е Ш Е Н И Е  № БС - 32 - ПР / 0 (р > 2020г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху

околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с ал.З и ал.6 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 (Наредбата по ОВОС), 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, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони (Наредбата по ОС) и представена писмена документация от възложителя по 
приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и по чл.Ю, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС 
с вх. № ПД-2979 от 19.08.2019 г. , както и получено становище от Регионална здравна 
инспекция -  Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-114-5 от 27.11.2019г.,

Р Е Ш И Х

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Откриване на площадка за: събиране, временно съхранение и сортиране на 
отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло, опаковки от различен материал и др; 
събиране, мелене и гранулиране на отпадна пластмаса; събиране и обеззаразяване на 
смесени битови отпадъцщсъбиране и временно съхранение на абсорбенти, филтърни 
материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и 
предпазни облекла; събиране и временно съхранение на оловни акумулаторни батерии и 
портативни батерии; събиране и временно съхранение на битум; събиране и временно 
съхранение на антифризна течност; събиране и временно съхранение отпадъчни бои и 
лакове и утайки от същите;събиране, временно съхранение и предварително третиране на 
нефто- и маслосъдържащи отпадъци от резервоари, пясъкоуловители и масленоводни 
сепаратори, шахти и др., спирачна течност; събиране, временно съхранение и 
предварително третиране на маслени филтри; събиране, временно съхранение и 
предварително третиране на отработени масла в ПИ № 07079.827.107 (част от ПИ № 
07079.6.944), м. „Караянос“, землище кв. „Долно Езерово”, гр. Бургас, община Бургас” с 
възложител „Паргнерс” ООД, реализацията на което има вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда, човешкото здраве, 
природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитените зони

възложител: „ПАРТНЕРС“ ООД
град Бургас, ул. „Вардар“ №1, ет. 7, ап. 147
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Инвестиционното предложение свързано е обособяване на площадка за: 
събиране, временно съхранение и сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, 
стъкло, опаковки от различен материал и др; събиране, мелене и гранулиране на отпадна 
пластмаса; събиране и обеззаразяване на смесени битови отпадъци; събиране и
временно съхранение на абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, 
неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла; събиране и временно 
съхранение на оловни акумулаторни батерии и портативни батерии; събиране и временно 
съхранение на битум; събиране и временно съхранение на антифризна течност; събиране 
и временно съхранение отпадъчни бои и лакове и утайки от същите;събираце, временно 
съхранение и предварително третиране на нефто- и маслосъдържащи отпадъци от 
резервоари, пясъкоуловители и масленоводни сепаратори, шахти и др., спирачна течност; 
събиране, временно съхранение и предварително третиране на маслени филтри; събиране, 
временно съхранение и предварително третиране на отработени масла в ПИ № 
07079.827.107 (част от ПИ № 07079.6.944), м. „Караянос“, землище кв. ,Долно Езерово”, 
гр. Бургас, община Бургас.

Предвидените дейностите в инвестиционното предложение самостоятелно 
попадат в обхвата на т,11, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 и 2 от 
ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 
ОС и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване в защитените зони, 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.

Имотът попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие /Натура 2000 места/-защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване 
на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната 
среда и водите и защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. /ДВ, бр. 
21/09.03.2007г./.

На основание чл.40, ал.З от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по 
чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие 
върху защитените зони, съгласно която инвестиционното предложение няма вероятност 
да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации 
и местообитания на видове предмет на опазване в защитените зони.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционни предложения: размер, засегната площ, 
параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и 
кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения 
оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;използване на 
природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 
генериране на отпадъци замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии
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и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително 
причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; 
рисковете за човешкото здраве:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предвидените дейности, 
инвестиционното предложение е свързано с обособяване на площадка за: събиране, 
временно съхранение и сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло, 
опаковки от различен материал и др; събиране, мелене и гранулиране на отпадна 
пластмаса; събиране и обеззаразяване на смесени битови отпадъци; събиране и временно 
съхранение на абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, 
неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла; събиране и временно 
съхранение на оловни акумулаторни батерии и портативни батерии; събиране и временно 
съхранение на битум; събиране и временно съхранение на антифризна течност; събиране и 
временно съхранение отпадъчни бои и лакове и утайки от същите;събиране, временно 
съхранение и предварително третиране на нефто- и маслосъдържащи отпадъци от 
резервоари, пясъкоуловители и масленоводни сепаратори, шахти и др., спирачна течност; 
събиране, временно съхранение и предварително третиране на маслени филтри; събиране, 
временно съхранение и предварително третиране на отработени масла в ПИ № 
07079.827.107 (част от ПИ № 07079.6.944), м. „Караянос“, землище кв. „Долно Езерово”, 
гр. Бургас, община Бургас.

2. В информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 
горепосоченото ИП не се съдържат достатъчно факти, данни, проучвания и обосновани 
анализи, изводи и заключения, относно наличието и степента на здравния риск при 
осъществяването на инвестиционото предложение, съгласно становище на Регионална 
здравна инспекция -  Бургас /с изх. № 10-114-5/27.11.2019 г./ за мотивирано заключение по 
отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве от 
реализацията на инвестиционно предложение. Оценката на здравния риск от страна на 
здравните власти изисква дълъг период от време, понякога провеждане на проучвания, 
измервания и анализи. Задължение на инвеститора и лицето, изготвящо съответната 
документация, е да докаже наличие или липса на здравен риск във всичките му аспекти, 
което следва да бъде мотивирано. Във връзка с горепосоченото и на основание чл. 8, ал. 4, 
т. 2 от НУРИОВОС, е налице необходимост от извършване на ОВОС за 
горецитираното ИП.

3. Съгласно представена допълнителна информация с вх. № ПД-2979 от 22.10.2019г., 
е посочено, че предвидения общ капацитет на площадката за временно съхранение на 
опасни отпадъци до извършване на дейност по обезвреждане или оползотворяване е до 
300 тона. С така заявения капацитет операторът попада в обхвата на т. 5.5 от 
Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, т. е. 
изграждането и експлоатацията на инсталацията се разрешават след издаване на 
комплексно разрешително съгласно разпоредбите на Глава VII раздел II от Закона за 
опазване на околната среда.

4. Предложеният вариант за преработка на оводнени нефтопродукти, получавани от 
клиенти, които генерират опасни нефтени отпадъци е неприемлив съгласно Закона за 
водите, предвид на това, че събраната вода в R-7 /хоризонтален резервоар за дренажна 
вода/ се явява производствена отпадъчна вода.

5. В представената допълнителна информация с вх. № ПД-2979 от 22.10.2019г. по
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отношение на компонент атмосферен въздух не се съдържат достатъчно данни или липсва 
информация относно:

-  Горивото и номиналната топлинна мощност на двете пещи
- Брой на организираните източници на емисии, които ще се изградят на площадката
- Използване на пречиствателни съоръжения
- Очаквани емисии на вредни вещества, които ще се изпускат в атмосферния въздух от 
дейността на инсталацията за преработване на оводнени нефтопродукти
- Резултати от извършено математическо моделиране на прогнозните емисии за 
замърсителите, извършено съгласно одобрена от МОСВ Методика за изчисляване на 
височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации 
на вредни вещества в приземния слой на атмосферата при използване на програмен 
продукт PLUME.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено 
земеползване относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна 
способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и 
биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен 
капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни 
области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски 
райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната 
екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които 
нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува 
такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, 
културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със 
специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се осъществява в границите на ПИ № 07079.827.107 (част от ПИ № 
07079.6.944), м. „Караянос“, землище кв. „Долно Езерово”, гр. Бургас, община Бургас.

2. Имотът, предмет на предложението, попада в границите на защитени зони по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 места/-защитена зона 
BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 
769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 
„Бургаско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
приета с Решение на МС №122/2007г. /ДВ, бр. 21/09.03.2007г./.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда:
степен и пространствен обхват на въздействието (като географски район и брой на 
населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; 
трансграничния характер на въздействието; интензивност и комплексност на 
въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване,
продължителността, честотата и обратимостта на въздействието;
комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 
инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на 
въздействията

1. Реализацията на инвестиционното предложение в дългосрочен аспект е 
възможно да доведе до нарушаване на действащите норми за опазване на околната среда и 
влошаване на съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда
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в района.
2. На площ 2,45 дка се предвижда да извършват различни дейности с голямо 

разнообразие от отпадъци, което предполага вероятност от значително въздействие от 
това върху човешкото здраве и околната среда

3. Предвиденият вариант за преработка на оводнени нефтопродукти, 
получавани от клиенти, които генерират опасни нефтени отпадъци, съгласно 
представената технологична схема, има вероятност да доведе до значително отрицателно 
въздействие върху околната среда.

IV  Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС за 
постъпилата в РИОСВ-Бургас информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за 
ОВОС, инспекцията е осигурила обществен достъп на интернет страницата си и на 
информационното табло в сградата на инспекцията.

2. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Бургас е 
предоставила с писмо с изх. № ПД-2979 от 22.08.2019г. искането за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по Приложение №2 на Община 
Бургас, като със същото писмо е информирала за задълженията им за осигуряване на 
обществен достъп информацията.

3. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС 
община Бургас, с писмо с изх. № 20-00-7 от 13.09.2019г. и приложен констативен 
протокол уведомява, че за информацията е осигурен обществен достъп за периода от 
29.08.2019г. до 11.09.2019г. на интернет страницата на общината и на информационното 
табло в сградата на общината. С цитираното писмо общината удостоверява, че в 
законоустановения срок не са постъпвали становища, възражения, мнения и др. от 
заинтересовани лица/организации.

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Бургас няма 
изразени устно или депозирани писмени възражения срещу реализацията на 
инвестиционните предложения.

VI. По отношение изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване 
на ОВОС:

За провеждане на процедурата по ОВОС е необходимо да се предприемат следните 
действия:
• В съответствие с разпоредбите на чл. 95, ал. 2 от ЗООС и чл. 10, ал. 1 от 
НУРИОВОС е необходимо да се изработи задание за обхвата на ДОВОС, което да 
съдържа информацията, посочена в чл. 10, ал. 3 от същата Наредба.
• При изготвяне на заданието Ваше задължение, съгласно изискванията чл. 9, ал. 1 на 
Наредбата по ОВОС, е да организирате провеждането на консултации, в т.ч. със 
специализираните компетентни органи на Министерство на здравеопазването или 
местните му структури, Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна, засегнатата 
общественост, както и с РИОСВ-Бургас, след което да се изготви справка за извършените 
консултации, с мотивите за приетите и неприети бележки и препоръки - чл. 9, ал.5 от 
НУРИОВОС.
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Информацията, получена при консултациите, се използва при изработване на
заданието. На основание чл.10, ал.5 от НУРИОВОС, възложителят задължително 
провежда консултация по изработеното задание с компетентния орган по околна среда

Решение №  БС- 32 -ПР/ 2020г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Откриване на площадка за: събиране, временно съхранение и 
сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло, опаковки от 
различен материал и др; събиране, мелене и гранулиране на отпадна пластмаса; 
събиране и обеззаразяване на смесени битови отпадъци; събиране и временно 
съхранение на абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, 
неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла; събиране и временно 
съхранение на оловни акумулаторни батерии и портативни батерии; събиране и 
временно съхранение на битум; събиране и временно съхранение на антифризна 
течност; събиране и временно съхранение отпадъчни бои и лакове и утайки от 
същите;събиране, временно съхранение и предварително третиране на нефто- и 
маслосъдържащи отпадъци от резервоари, пясъкоуловители и масленоводни 
сепаратори, шахти и др,, спирачна течност; събиране, временно съхранение и 
предварително третиране на маслени филтри; събиране, временно съхранение и 
предварително третиране на отработени масла в ПИ №  07079.827.107 (част от ПИ
М  07079.6.944), м. „К арая н осзем ли щ е  
Бургас” с възложител „Партнерс” ООД

Езерово”, гр. Бургас, община
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