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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

М и н и с т е р с т в о  на о к о л н а т а  с р е д а  и в о д и т е  

Регионална инспекция но околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-44- П

С вх. № Г1Д-587 от 04.03.2021 г. е внесено уведомление по смисъла на чл. 4, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда /НУРИОВОС/ за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за ниролиза 
на отпадъци от пластмаса и гума в имот с идентификатор 20273.28.53 по КК на с. Дебелт, 
община Средец”, с възложител „Еми” ООД.

Предвид изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС за постъпилото инвестиционно 
предложение е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Бургас, за което е 
съставен констативен протокол. С писмо е изх. № ПД-587( 1 )/12.03.2021 г. на директора на 
РИОСВ-Бургас е уведомен кмета на Община Средец.

С писмо на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-587(2) от 25.03.2021 г. възложителят е уведомен, 
че представената информация е непълна и недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ- 
Бургас. За определяне на приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е изискана 
допълнителна информация относно:

• Предвид това, че инсталацията за пиролиз на отпадъци от пластмаса и гуми попада в 
Наредба № 4/2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 
инсталации за изгаряне и инстачации за съвместно изгаряне на отпадъци (Наредба №4) е 
необходимо да се извърши математическо моделиране за определяне на височината на 
изпускащите устройства и разпространението на замърсители, емитирани от организирани 
източници на емисии (два броя комини) в приземния атмосферен слой, съгласно одобрена от 
МОСВ Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства,разсейването и 
очакваните концентрации на вредни вещества в приземния слой на атмосферата при 
използване на програмен продукт PLUME. Математическото моделиране да обхваща 
показателите: азотни оксиди, въглероден оксид, общ прах (прахови частици), общ органичен 
въглерод, хлороводород, флуороводород, серен диоксид, диоксини и фурани и тежки метали - 
кадмий, талий, живак атимон, арсен, олово, хром, кобалт, мед, манган, никел, ванадий.) - 
съгласно Наредба №4.

• При пиролизата в зависимост от входящите отпадъци се получават фракции, 
съдържащи бензен, толуен, ксилен, полициклични ароматни въглеводороди, полихлорирани 
дибензо диоскини или полихлорирани дибензо дифурани, класифицирани от европейското 
законодателство като остро токсични и канцерогенни химични вещества. На основание 
чл.103, ал.1 от ЗООС е необходимо възложителя да извърши класификация на съоръженията 
за преработка на отпадъци от пластмаса и гуми в съответствие с критериите към Приложение 
№3 на ЗООС. Документирането на извършената класификация да се изготви под формата на 
доклад по образец съгласно Приложение №1 към Наредбата за предотвратяване на големи 
аварии с опасни вещества и ограничаване па последствията от тях. Подробно да бъдат 
описани вида и количеството на всички опасни вещества, които са налични или могат да 
бъдат налични по всяко време на площадката в самостоятелен вид и/или в състава на химични 
смеси, включително и под формата на отпадъци. При изготвяне на доклада за класификация 
да се отчете забележка 5 от критериите към Приложение №3 на ЗООС, а именно: „В случай на
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опасни вещества, включително отпадъци, които не са обхванати от Регламент (БО) 
№1272/2008, но които независимо от това са налични или има вероятност да са налични в 
едно предприятие/съоръжение и притежават или могат да притежават според условията, 
установени в предприятието/съоръжението, еквивалентни свойства но отношение на 
потенциал за големи аварии, се причисляват временно към най-близката категория или 
посочено опасно вещество, попадащо в обхвата на глава седем, раздел I на ЗООС и на 
наредбата по чл.103, ал.9 ЗООС”.

• Да се представи становище за предвижданията по ОУП на община Средец за 
територията на инвестиционното предложение.

За предоставяне на необходимата информация РИОСВ-Бургас е определила срок до 
19.04.2020 г. и възложителят е уведомен, че съгласно чл. 5, ал. 5 от НУРИОВОС, ако 
допълнителната информация не бъде предоставена в определения срок, процедурата се 
прекратява.

На 27.07.2021 г. възложителят е внесъл в РИСОВ Бургас допълнителна информация.
С писмо на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-587(4) от 25.08.2021 г. възложителят е уведомен, 

че представената допълнителна информация отново е непълна и недостатъчна за произнасяне 
от страна на РИОСВ-Бургас.

Съгласно представената информация инвестиционното предложение е свързано с 
изграждане на инсталация за рециклиране на въглерод-съдържащи отпадъци от пластмаса и 
гума чрез нискотемпературна пиролиза до производство на синтетично масло.

Извършената класификация по чл.103 , ал.1 от ЗООС, представена в Приложение №1 към 
уведомлението за инвестиционно предложение е непълна и неточна, поради следното:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на инсталация за рециклиране на 
въглерод-съдържащи отпадъци от пластмаса и гума чрез нискотемпературна пиролиза до 
производство на пиролизно (синтетично) масло, сажди, пиролизен (синтетичен) газ и 
парафин. От представената информация не става ясно пластмасовите отпадъци отделно ли ще 
бъдат подлагани на пиролиза от отпадъците от гуми. В случай, че отпадъците се подлагат на 
пиролиза в отделни съоръжения получените пиролизен газ и пиролизно масло от различните 
видове отпадъци ще сс различават по състав. Не е посочен броя па резерворите предвидении 
за съхранение на пирозните газове и масла, както и съответните максимални вместимости в 
тонове, включително на тръбопроводите на територия на площадката.

В резюмето на предложението и в Приложение №1 към инвестиционното предложение е 
записано, че в горивния модул за иницииране на процеса пиролиза е предвидено да бъде 
използван втечнен нефтен газ (LPG) и природен газ, за които липсва информация в т.10 от 
уведомлението за класификация.

Във връзка с горното е необходимо информацията по отношение на класификацията да 
се допълни с данни в таблицата към т.10 от Приложение №1 към уведомлението за 
инвестиционно предложение за броя, вида на съоръженията за съхранение, проектен 
капацитет и наличното количество по отношение на двата вида пиролизни газове и пиролизни 
масла, втечнен нефтен газ и природен газ.

Обърнато е внимание, че количествата, които се вземат предвид при прилагане на глава 7, 
раздел I на ЗООС са максималните количества, които са налични или има вероятност да бъдат 
налични във всеки един момент в предприятието/съоръжението, включително на 
тръбопроводите на територията му.

В представената информация неправилно сс интерпретира определението за отпадък. В 
резултат на работата на инсталацията ще се получат не продукти, а отпадъци -  пиролизно 
масло, пиролизен газ, сажди и метален отпадък. Полученото в резултат на дейността на 
инсталацията може да бъде продукт, ако е налице «край на отпадъка”. На национално ниво не
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са разработени критерии за край на отпадъка за формиращи се от процеса пиролиза на ИУГ 
отпадъци. При покриване на изискванията на чл. 5 от ЗУО, генерираните от инсталацията 
отпадъци могат да престанат да бъдат такива, но дотогава трябва да се разгреждат като 
отпадъци и да се спазват всички изисквания, произтичащи от ЗУО и подзаконовата 
нормативна уредба.

Инсталацията попада в обхвата на Наредба № 4/2013 г. за условията и изискванията за 
изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно 
изгаряне на отпадъци и реализацията на инвестиционното предложение следва да бъде 
подчинена на всички изисквания в нея, включително да се вземе предвид, че емисиите на 
вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от инсталацията, както и технологичните 
параметрите -  обемен дебит, температура и налягане на отпадъчните газове и съдържаните на 
кислород и водни пари в тях подлежат на мониторинг чрез извършване на собстевни 
непрекъснати измервания.

На основание чл.5, ал, 4 от НУРИОВОС е изискано от възложитея в срок до 27.09.2021 г. 
да представи изисканата допълнителна информация, като е уведомен, че съгласно чл. 5, ал. 5 
от НУРИОВОС, ако допълнителната информация не бъде предоставена в определения срок, 
процедурата се прекратява.

На 23.09.2021 г. възложителят е представил в РИОСВ Бургас допълнителна информация. 
След преглед на същата е установено, че не е представена изисканата с писмо на РИОСВ 
Бургас с изх. № ПД-587(4)/25.08.2021 г. допълнителна информация.

Въз основа па изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 5, ал.5 от 
НУРИОВОС.

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение „Изграждане 
на инсталация за пиролиза иа отпадъци от пластмаса и гума в имот с идентификатор 
20273.28.53 но КК на с. Дебелт, община Средец”, с възложител „Еми” ООД.

Прекратяването на процедурата с настоящото решение не изключва 
възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд по чл. 133 от АПК, чрез Директора на РИОСВ-Бургас е 14 - дневен 
срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

А

С уважение,
ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас
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