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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ №БС- 33 -ПР/.
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 Приложение № 2 към чл. 6 от 
НУРИОВОС с Вх. № ПД -  238 от 01.11.2018 г., допълнителна информация от дати 
29.01.2019 г., 26. 02. 2019 г„ получено становище от община Бургас с изх. № 70-00- 
8516(2)/14.02.1019 г. и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с 
Изх. № 10-1-4/14.02.2019 г.

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Осъществяване на дейности по производство на алуминиеви изделия за 
обувната промишленост в сграда с идентификатор 07079.603.26.2 по КК на гр. Бургас, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.603.26 по КК, ПЗ „Север“, гр. 
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

възложител: „СТРАТЕДЖИЯ“ ЕООД
ГР. НЕСЕБЪР. УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 57

Кратко описание па инвестиционното предложение и неговото процедиране:
Настоящото инвестиционно предложение е свързано с обособяване на част от 

съществуващо промишлено хале в база за производство на високотехнологични 
алуминиеви изделия за обувната промишленост. Крайният продукт ще представлява 
алуминиеви изделия за обувната промишленост - бомбета.

Производството ще се осъществява в част от съществуващо промишлено хале с 
идентификатор 07079.603.26.2 по КК на гр. Бургас, разположено в поземлен имот с 
идентификатор 07079.603.26 по КК, ПЗ „Север“, гр. Бургас“. За новото производство се 
предвижда да бъдат извършвани минимални вътрешни преустройства в халето като 
преграждане, обособяване на необходимите производствени помещения.

Основните процеси и технология на производството ще бъдат: топене на алуминиева 
суровина, което ще се извършва в два броя електрически топилни пещи; пресоване на 
алуминиеви бомбета, което ще сеизвършва в 3 броя двупозиционни преси за 
едновременно щамповане на двойка предпазни бомбета -  ляво и дясно от съответен 
типоразмер; закаляване на предпазните бомбета; почистване на мустаците на детайлите.

За дейността по производство на високотехнологични алуминиеви изделия за 
обувната промишленост (бомбета) има издадено от Директора на РИОСВ -  Бургас
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Решение № БС-169-ПР/22.12.2016 г. за преценяване необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: 
„Създаване на складова база за производство на високотехнологични алуминиеви изделия 
за обувната промишленост в УПИ IV-333 на индустриална зона, гр. Българово, местност 
„Вая Кайряк“, община Бургас" с възложител: „Стратеджия" ЕООД. Решението е с 
характер да не се извършва ОВОС.

С настоящото инвестиционно предложение се променя местоположението на базата 
за производство на изделията в сграда с идентификатор 07079.603.26.2 по КК на гр. 
Бургас, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.603.26, ПЗ „Север“, гр. 
Бургас.

Съгласно действащ Общ устройствен план на гр. Бургас и ПУП-ПУР със зониране 
на Г13 ..Север", гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.603.26 по КК на гр. 
Бургас попада в производствена устройствена зона.

С писмо с изх. № 70-00-8516(2)/14.02.2018 г. издадено от Гл. архитект на община 
Бургас, компетентния орган по околна среда е уведомен, че съгласно чл. 25, ал. 1 от 
Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони. процедираното инвестиционно предложение е допустимо 
да бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор 07079.603.26 по КК на гр. Бургас.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 4, буква „г“ 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.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 
условия та и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 
проект и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони (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.

Сграда с идентификатор 07079.603.26.2 по КК на гр. Бургас, разположена в ПИ 
№07079.603.26, ПЗ „Север", гр. Бургас не попада в защитена територия по смисъла на 
Закон: а защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
ра ч и х  | азие (Натура 2000 място). Най-близо са разположени защитена зона BG0000273 
„Бург; ко езеро" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. 
на мшн гьра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за 
опазван.' на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на 
МС № : 2/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).

С г анализ на представената документация и на основание чл.40, ал.З от Наредбата за 
ОС, в основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен 
на от р дателно въздействие, според която гореописаното инвестиционно предложение 
няма ; роятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните 
место' п гания, видове и местообитания на видове, както и върху дивите птици и техните 
мсстоо: птания, предмет на опазване в защитени зони BG0000273 „Бургаско езеро”.

МОТИВИ:
Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: 

обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други 
пре<)л, сения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и 
дискол. орт на околната среда, както и риск от инциденти:

явеното инвестиционно предложение ще се реализира в имот, който по действащ
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ОУП на гр. Бургас попада в производствена устройствена зона, в която се разрешава 
извършване на складови и производствени дейности.

2. Имота е електрифициран и водоснабден. Използваните по време на експлоатацията 
природни ресурси ще са питейна вода и електроенергия.

3. Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди от 
повърхностни и подземни води и не се предвижда изграждане на нови съоръжения за 
водовземане.

4. При реализирането на заявеното инвестиционно предложение не се предвижда 
настъпване на трайно и вредно замърсяване на околната среда.

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

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:

Имотът, в който е ситуирана сградата/халето, част от която е обект на настоящото 
инвестиционно прелдожение е с площ 6509 дка, с трайно предназначение на територията 
„урбанизирана“ и начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10м)“. Планираната 
площ на производствената част е 1114 кв.м и представлява част от съществуваща сграда с 
идентификатор 07079.603.26.2 с разгърната застроена площ 2276 кв.м.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по 
Черноморското крайбрежие е установено, че площта няма характеристика на пясъчни 
дюни.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Сграда с идентификатор 07079.603.26.2 по КК на гр. Бургас е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 07079.603.26 по КК, ПЗ „Север“, гр. Бургас и отстои от 
защитени зони BG0000273 „Бургаско езеро” на 1.23 км., за опазване на дивите птици и 
техните местообитания и на дивата флора и фауна. С реализиране на инвестиционното 
предложение в същесвуваща сграда в промишлена зона на гр. Бургас няма вероятност от 
фрагментация или прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, включени 
в предмета на опазване на защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0000273 „Бургаско езеро” за 
опазване на дивите птици.

2. С реализиране на инвестиционното предложение няма вероятност от увреждане 
на природни местообитания, популации, местообитания на видове, както и върху дивите 
птици и техните местообитания, идентифицирани в рамките на близо разположените 
защитени зони.

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху прородните местообитания, 
популации, местообитания на видове, както и върху дивите птици и техните 
местообитания, опазвани в защитените зони, в резултат на реализиране на настоящото 
инвестиицонно предложение, спрямо одобрени до момента инвестиционни 
предложения/планове, програми, проекти.

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

1. Не се предвижда ново строителство. Дейностите ще се осъществяват в 
съществуващата сграда, която ще се обособи за нуждите на производството. Ще бъде 
инсталирано необходимото оборудване за производство на алуминиеви изделия за 
обувната промишленост -  бомбета.

2. Изключва се възможността за засягане на територии извън площта на обекта. 
Същата е напълно достатъчна за реализиране на дейностите предвидени в 
инвестиционното предложение.

3. За целите на инвестиционното предложение ще се използва съществуващия до

4. Съгласно становище на РЗИ - Бургас с изх. № 10-1-4/14.02.2019 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 
становището.

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.

Съгласно писмо на община Бургас, с изх. № 70-00-8129/19.11.2018 г. е осигурен 
обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС. В рамките на нормативно 
определения 14-дневен срок не са постъпили становища, мнения и възражения от 
заинтересовни лица/ организации.

1. Да се спазват условията, заложени в Становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-1- 
4/14.02.2019 г., копие от коего се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

2. За включване на отпадъчните води, формирани при реализиране на 
инвестиционното предложение, в канализационната система на гр. Бургас да се сключи 
договор с „ВиК“ ЕАД -  Бургас, в качеството му на оператор на канализационната система 
на гр. Бургас, при спазване изискванията на чл. 125 и чл. 125а от Закона за водите.

3. При въвеждане в експлоатация на обекта да се извършат собствени периодични 
измервания на нивата на шум по границите на обекта и в място на въздействие при 
спазване изискванията на Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната 
ситема 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 съответсвие с Методика за определяне на обща 
звукова мощност, излъчвана в околната среда от промиитено предприятие и определяне

имота път.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:
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нивото на шума в мястото на въздействие /утвърдена със Заповед № РД- 
613/08.08.2012г. на министъра на околната среда и водите/ (Методиката).

4. По време на експлоатация на обекта да се извършват собствени периодични 
измервания на нивата на шум не по-малко от един път на две последователни години при 
спазване изискванията на Наредба № 54 и в съответсвие с Методиката.

5. Строителните отпадъци, образувани при вътрешното преустройство на халето 
следва да се управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и 
подзаконовите нормативни актове.

6. По време на строителството и преди въвеждане в експлоаация:
• За височината на изпускащото устройство (ИУ) да бъдат спазени изискванията на 

чл. 4, ал. 3 от Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещства 
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 
източници на емисии и резултатите от извършеното математическо моделиране.

• По реда на чл. 11 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на 
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 
източници (Наредба № 6). да се представи за утвърждаване в РИОСВ -  Бургас 
разположението на точката за пробовземане към неподвижния точков източник. Точката 
за вземане на проби/извадки да отговаря на параметрите, разписани в чл. 12, ал. 2, т. 2 от 
Наредба № 6.

• Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се изпълняват изискванията на чл. 
16, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

7. По време на аксплоатацията да се провеждат собствени периодични измервания 
(СПИ) (чрез възлагане на акредитирана лаборатория) на концентрациите на вредни 
вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от неподвижния 
източник, съгласно изискванията на чл. 31 от Наредба № 6.

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 момее да слумси 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 настоящето решение, 
възложителят/новият възломсител трябва да уведоми РИОСВ гр. Бургас, до 14 дни 
от настъпването им.

Решение № БС- 33 -ПР/ 2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: 
„Осъществяване на дейности по производство на алуминиеви изделия за обувната 
промишленост в сграда с идентификатор 07079.603.26.2 по КК на гр. Бургас, 
разполомсена в поземлен имот с идентификатор 07079.603.26 по КК, ПЗ „Север“, гр. 
Бургас“ с възломсител: „СТРАТЕДЖИЯ“ ЕООД момее да бъде обмеалвано 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. 7 "
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