
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство  на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-63-ПР/ Q&. / 3  Г ■

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 ог Наредбата за ОС с вх. № ПД-1201 от 21.05.2019 
г., както и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 
10-80-1/06.06.2019 г„

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и 
цветни метали /ОЧЦМ/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и разкомплектовапе 
на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ в част от поземлен имот № 
80916.10.158, землище с. Черни връх, община Камено”, 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: „ВЕГЕРО ПАРТС” ЕООД
Г Р. БУРГАС, Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ”, ]

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с обособяване на площадка за извършване на 
дейности с отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори и 
разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в част от поземлен имот № 
80916.10.158, землище с. Черни връх, община Камено. Приетите ОЧЦМ ще се събират и 
съхраняват на открита бетонирана площадка, според вида, отделно от другите видове отпадъци. 
ОЧЦМ ще се сортират ръчно, както и с помощта на мотокар за едрогабаритни отпадъци. 
Сортирането ще се извършва според вида и състава на отпадъка. След сортирането 
едрогабаритните ОЧЦМ ще се нарязват е помощта на флекс. На площадката ще се приемат 
отпадъци от оловни акумулаторни батерии. Доставените на площадката отпадъци след 
претегляне и визуален преглед ще се съхраняват в закрито помещение, специално обособена част
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в съществуваща сграда, която е снабдена със затворени специализирани съдове -  контейнери, 
устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите и обозначени, 
съгласно нормативните изисквания. На площадката няма да се извършват дейности по третиране 
на НУБА. Капацитетът на площадката ще бъде за 1000 броя ИУМПС на година. Приетите 
ИУМПС ще се съхраняват на обособено място на открита площадка, преди разкомплектоване. 
Предварителното третиране на ИУМПС (разкомплектоване) ще се извършва на закрита 
площадка в обособена част от съществуващата сграда. За съхраняване на части и компоненти, 
получени при разкомплектоване на ИУМПС ще се обособят:

Закрито складово помещение, разположено в сградата. В него ще се съхраняват 
отработени масла, маслени филтри, спирачни и антифризни течности и други части и 
компоненти на МПС, притежаващи опасни свойства. Ще бъдат осигурени метални варели и 
контейнери, обозначени с надписи за разделно съхранение на опасните отпадъци;

Открит сектор -  за съхраняване на металните отпадъци от разкомплектоването на 
автомобилите (черни метали), част от пластмасовите компоненти, излезли от употреба гуми, 
стъкло и др. отпадъци неподлежащи на оползотворяване. Неопасните отпадъци от 
разкомплектоването ще се съхраняват на открита площадка, разделени по вид и отделно от 
другите видове отпадъци, приемани на площадката.

- Годните за повторна употреба авточасти, предназначени за продажба ще се подреждат и 
съхраняват по вид на стелажи.

Предвидените дейности ще се осъществяват в съществуваща сграда /хале № 21/ от 739 кв.м. и 
прилежащата на нея външна площ от 1500 кв.м. В сградата ще се обособи административно- 
битова и търговска част, предназначена за обслужване на клиенти и административен офис с 
битовка за персонала. Предвижда се обекта да се обслужва от 10 човека.

Инвестиционното предложение 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.

Разглежданата площ не попада в 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 /на около 1,55 км/ е разположена границата на защитена зона BG0000271 
„Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с 
Решение на МС №802/04.12.2007г. (ДВ, бр. 107/2007г.) и защитена зона BG0000271 „Мандра- 
Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/2012 г. на министъра на 
околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012г.).

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 природни местообитания и местообитания на видове върху дивите птици и 
техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0000271 
„Мандра-Пода” за опазване на дивите птици.

МОТИВИ:

I. Характеристики иа предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване 
на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт иа околната среда, 
както и риск от инциденти:
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1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС, инвестиционното предложение е свързано с обособяване на площадка за извършване на 
дейности с отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори и 
разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ в част от 
поземлен имот № 80916.10.158, землище с. Черни връх, община Камено.

2. Имотът, предмет на инвестиционното предложение се намира в границите на с. Черни 
връх, в зона отредена за предимно производствени дейности.

3. За реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда строителство на нови 
сгради. Не се предвиждат дейности, при които да се отделят значителни емисии на замърсители в 
околната среда;

4. Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и 
повърхностни води в района.

5. При реализирането на инвестиционното предложение не се очакват значими шумови 
натоварвания.

6. Всички генерирани отпадъци (които не са годни авточасти и не подлежат на продажба), 
ще се предават съгласно сключен писмен договор на лица, притежаващи разрешение по чл. 135 
от Закопа за управление на отпадъците.

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. Инвестиционното предложение е предвидено да се осъществи в част от поземлен имот №
80916.10.158, землище с. Черни връх, община Камено.

2. Със Заповед на Кмета на община Камено е одобрен ПУП-План за регулация и 
застрояване за поземлен имот № 000158, землище е. Черни връх, община Камено. 
Предназначението на новообразувания УПИ е „за склад строителен инвентар и техника, паркинг 
автомобили до 25 бр., офиси, битова част, администрация и озеленяване”.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. В имота е реализирано строителство и е обезпечен с инфраструктура. Отдалечен е на 1,55 

км от границите на най-близко разположените защитени зони от екологичната мрежа Натура 
2000. Предвид това, с реализиране на настоящото инвестиционно предложение не се очакват 
преки и косвени негативни въздействия върху структурата, функциите и природозащитните цели 
на най-близо разположените защитени зони BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0000271 „Мандра- 
Пода” за опазване на дивите птици.

2. Естеството на предложението не предполага увреждане на природни местообитания, 
включени в предмета на опазване на защитената зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна.

3. С реализирането на предложението няма вероятност от увреждане на местообитания на 
видове идентифицирани в рамките на защитената зона и включени в предмета й на опазване, 
както и фрагментацията на биокоридори от значение за видовете.

4. Не се засяга безопасността на въздушните коридори и се осигурява безпрепятсвено 
придвижване на мигриращи грабливи птициу щъркели, пеликани и др. Не се очаква 
ограничаване на сезонната миграция на мигриращите видове птици. За всички видове птици, 
включени в предемета на опазване на защитената зона не се очаква снижаване на съществуващия 
праг, определящ природозащитното им състояние.
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5. С реализирането на инвестиционното предложение, не се очаква натрупване на 
отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитапията на 
видове, в т.ч. птици, предмет на опазване в защитените зони, при реализация на насоящото 
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. Съгласно становище на РЗИ -  Бургас с изх. № 10-80-1/06.06.2019г. 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.

2. 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 Камено, с изх. № 32-00-55/1/ от 11.06.2019 г., 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:

1. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-80- 
1/06.06.2019г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение

2. При експлоатацията на площадката да се спазват изискванията на чл. 70 от Наредба № 
1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в 
атмосферата от обекти с неподвижни източници на емисии.

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.
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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 
на 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 на околната 
среда и водите и Административен съд по реда на чл.133 от АПК.
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