
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство  на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-56-ПР/ / /  00
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 и представената писмена документация по чл. 10 от Наредбата за ОС с вх. № 
ПД-2737 от 11.03.2019 г. и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас 
с изх. № 10-42,-3/03.04.2019 г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци 
от цветни и черни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от 
употреба електрически и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и 
акумулатори, отпадъци от хартия, картон, пластмаса, хартиени и картонени опаковки, 
пластмасови опаковки и метални опаковки в ПИ с идентификатор 07079.605.33 по КК на 
гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Балкани 18“ ЕООД, 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: „Балкани 18“ ЕООД
град Бургас, ж. к. „Изгрев“, бл. 39, вх. 16, ет. 7

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвести ционното предложение е свързано с обособяване на площадка за събиране, 
съхранение и третиране на отпадъци от цветни и черни метали, излезли от употреба 
моторни превозни средства, излязло от употреба електрически и електронно оборудване, 
негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци от хартия, картон, пластмаса, 
хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки и метални опаковки в ПИ с 
идентификатор 07079.605.33 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас. ПИ с идентификатор
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07079.605.33 е с площ 2457 кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана 
и начин на трайно ползване - „незастроен имот за производствен, складов обект“.

С Решение №8/15.12.2006г. на Общински съвет-Бургас, е одобрен ПУП-ПУР за 
територията за ПЗ „Север“, град Бургас с устройствени зони, съгласно който имотът попада 
в устройствена зона „ПпЗ “-предимно производствена зона с определени показатели на 
застрояване.

Съгласно Удостоверение с изх. № 70-00-932 от 22.02.2019г. на Община Бургас, по 
ОУП на град Бургас, одобрен с Решение № 51-1/21.07.2011г. на Общински съвет, имотът, 
предмет на инвестиционното предложение попада в устройствена зона 2/Смф1, 
многофункционална устройствена зона с преобладаващи производствени дейностив която 
се допуска изграждане на обекти за търговия, безвредни производства, и складове, спорт и 
атракции и други допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни 
отделяния и влияния.

Отпадъците, които се предвижда да бъдат събирани, съхранявани и третирани в ПИ 
с идентификатор 07079.605.33 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас няма да се преработват до 
промяна на състава им.

На площадката ще се приемат ОЧЦМ, около 10000 т/г., които след приемане ще се 
съхраняват на обособени части на площадката, разделно от образуваните от 
разкомплектованите на ИУМПС, като за цветните метали ще се използва закрита площ- 
фургон. Обработката на металните отпадъци преди оползотворяване ще включва дейности 
по рязане и сортиране. Приетите и образувани ОЧЦМ ще се съхраняват до предаването им 
на лицензирана фирма.

На площадката ще се приемат ИУМПС, около 5000 т/г., като за разкоплектоването 
им ще се изгради навес и ще се осигури подемник и каломаслоуловител за повдигане и 
източване на флуидите от автомобилите. За съхранение на получените от 
разкомплектоването опасни отпадъци, както и на отделените за повторна употреба 
автомобилни части, ще се изгради закрито хале. За разкоплектоване на ИУМПС ще се 
обособят следните сектори: сектор за източване на маели и демонтаж; сектор за съхранение 
на НУБА; открит сектор за съхранение на ОЧЦМ, пластмасови опакоки, отпадъци 
неподлежащи на оползотворяване, стъкла, гуми и други отпадъци получени от 
подготовката за оползотворяване на ИУМПС; сектор за отделяне за повторната употреба 
части-ще се съхраняват върху стелажи в закрито хале до реализацията им.

На площадката ще се приемат НУБА, около 100 т/г., като съхранението им ще се 
осъществява в закрито помещение. Отпадъците от оловни акумулаторни батерии ще се 
събират в пластмасова вана, с осигурен неутрализиращ агент за ограничаване на евентуални 
разливи.

За събирането и съхранението на ИУЕЕО, около 200 т/г., ще се обособи закрит 
навес. Домакинските уреди ще се подреждат разделно по видове, като по-малките ще се 
съхраняват в пластмасови контейнери.

Отпадъците от хартия, картон, пластмаса, хартиени и картонени опаковки, 
пластмасови и метални опаковки, около 200 т/г., ще се приемат в обособен закрит навес, в 
контейнери и биг-бегове за съхранение.

Водоснабдяването и електрифицирането на имота ще се осъществява от 
инженерната мрежа на град Бургас.

Битово-фекалните води, генерирани от около 5 души персонал, се предвижда да се 
отвеждат в канализационната мрежа на град Бургас.
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Инвестиционното предложение: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение 
и третиране на отпадъци от цветни и черни метали, излезли от употреба моторни превозни 
средства, излязло от употреба електрически и електронно оборудване, негодни за употреба 
батерии и акумулатори, отпадъци от хартия, картон, пластмаса, хартиени и картонени 
опаковки, пластмасови опаковки и метални опаковки в ПИ е идентификатор 07079.605.33 
по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Балкани 18“ ЕООД, 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.

Теренът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение не попада в 
границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ е 
идентификатор 07079.605.33 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас, не попада и в границите на 
защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 място/. 
Най-близо разположените защитени зони са: 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.) и BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите 
птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и 
водите.

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 за съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал.4, във връзка с чл.31, ал. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие, като същата е проведена чрез процедурата за преценяване 
необходимостт а от ОВОС и отразена в настоящото решение.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 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, видове и техните местообитания, предмет 
на опазване в защитени зони BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна и BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на 
дивите птици.

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

1. Предвижданото строителство е свързано с обособяване на площадка за 
събиране, съхранение и третиране на отпадъци от цветни и черни метали, излезли от 
употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци от хартия, картон, 
пластмаса, хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки и метални опаковки в 
ПИ с идентификатор 07079.605.33 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас. За разкоплектоване на 
ИУМПС ще се обособят следните сектори: сектор за източване на маели и демонтаж;
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сектор за съхранение на НУБА; открит сектор за съхранение на ОЧЦМ, пластмасови 
опаковки, отпадъци, неподлежащи на оползотворяване, стъкла, гуми и други отпадъци, 
получени от подготовката за оползотворяване на ИУМПС; сектор за отделяне за повторната 
употреба части-ще се съхраняват върху стелажи в закрито хале до реализацията им. За 
съхранение на цветните метали ще се използва закрита площ-фургон. За съхранение на 
получените от разкомплектоването опасни отпадъци, както и на отделените за повторна 
употреба автомобилни части, ще се изгради закрито хале. НУБА ще се съхраняват в закрито 
помещение. За ИУЕЕО ще се обособи закрит навес. Отпадъците от хартия, картон, 
пластмаса, хартиени и картонени опаковки, пластмасови и метални опаковки ще се приемат 
в обособен закрит навес.

2. Водоснабдяването и електрифицирането на имота ще се осъществява от 
инженерната мрежа на град Бургас.

3. Битово-фекалните води, генерирани от около 5 души персонал, се предвижда 
да се отвеждат в канализационната мрежа на град Бургас.

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:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, 
предложението е свързано с обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране 
на отпадъци от цветни и черни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и 
акумулатори, отпадъци от хартия, картон, пластмаса, хартиени и картонени опаковки, 
пластмасови опаковки и метални опаковки в ПИ с идентификатор 07079.605.33 по КК на 
гр. Бургас, общ. Бургас. ПИ с идентификатор 07079.605.33 е с площ 2457 кв. м., с трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване - „незастроен 
имот за производствен, складов обект“.

2. След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни 
местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че не се засяга площ с 
характеристика на пясъчни дюни.

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

1. Реализирането на инвестиционното предложение ще се осъществява на урбанизирана 
терен, с н.т.п. „Незастроен имот за производствен, складов обект“, т.е. не се засягат 
приоритетни за охрана хабитати в България, включени в Приложение №1 към чл.6, ал.1,т.1 
от Закона за биологичното разнообразие.

2. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
фрагментация, унищожаване и/или увреждане на природни местообитания, предмет на 
опазване в защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, предвид местоположението и начина на трайно 
ползване на имота.

3. Предвид местоположението на имота, няма вероятност да бъдат унищожени, 
увредени или значително фрагментирани местообитания (гнездови, размножителни,
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хранителни, места за почивка) на видовете птици, предмет на опазване в защитена зона 
BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици.

4. Не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство, различно от 
същуствуващото към момента, което да доведе до трайно и необратимо прогонване на 
видовете, включително птици, предмет на опазване в гореописаната най-близо разположена 
защитена зона за опазване на дивите птици, както и до изменение в структурата и 
числеността на популациите им.

5. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да предизвика трайно 
влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или 
миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в най-близо 
разположените защитени зони.

6. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху местообитания и 
популации на видове, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зони 
BG0000273 „Бургаско езеро”.

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 Регионална Здравна Инспекция /РЗИ/- Бургас с изх. № 10- 
42-3 от 03.04.2019г., от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен 
риск в следствие на реализацията на инвестиционното предложение.

3. 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 заинтересовани лица/ организации.

Съгласно писмо от Община Бургас, изх. № 32-00-251(1)/05.06.2019г., е осигурен 
обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС. В 14-дневния нормативно определен 
срок не са постъпили мнения, възражения или становища относно реализацията на 
инвестиционното предложение от заинтересовани лица/организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:
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1. При реализация на предвидените в ИП дейности, свързани с източване на 
климатични инсталации от ИУМПС да се спазват изискванията на раздел IV от Наредба №1 
от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за 
правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо 
флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите 
на флуорсъдържащи парникови газове.

2. При реализиране на инвестиционното предложение дейностите, свързани с рязане на 
метални отпадъци, извършвани на площадката да се осъществява при спазване на чл. 16 от 
Закона за защита на шума в околната среда (ДВ, бр. 74, 2015г. с изм. и доп.).

3. За извършване на дейности с ОЧЦМ, ИУМПС, НУБА, ОХКП, ХКО, ПО и МО, е 
необходимо да се започне процедура по издаване на разрешение за дейности с отпадъци по 
реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците. Дейностите с отпадъци могат да се 
извършват на площадката след получаване на цитираното Разрешение.

4. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-42- 
3/03.04.2019.. 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.

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, до 14 дни от 
настъпването им.

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

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 
Административно -  процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред 
Министъра и а околната среда и водите и Административен съд по реда на чл. 133 от 
АПК в 14 - дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
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