
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство  на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ №БС- 73 -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 -  1216(5) от 10.07.2019 г„ постъпила допълнителна информация 
от 31.07.2019 г. и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с Изх. №

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Доставка и монтаж на оборудване за производство на смеси в цех № 9, част 
от складова база в УПИ 1-20, кв. 5 по плана на ПЗ „Юг-Запад”, поземлен имот с 
идентификатор 07079.663.42 по КК на гр. Бургас”, което няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве, 
природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитените зони.

възложител: „ОМЕГА ХЕФ” ООД 
ГР. БУРГАС,

Кратко описание на инвестиционното предложение и неговото процедиране:

Инвестиционното предложение е свързано с оборудване и въвеждане в експлоатация 
на част от производствено -  складова база (ЦЕХ № 9), за производство, пакетиране и 
експодиция на смеси в течни и/или твърдо състояние. ИП ще се осъществи в част от 
складова база в УПИ 1-20, кв. 5 по плана на ПЗ „Юг-Запад”, идентичен с поземлен имот с 
идентификатор 07079.663.42 по КК на гр. Бургас.

На площадката ще бъдат доставени и инсталирани пет броя цилиндрични миксера за 
физическо смесване на различни по вид и характер вещества. Миксерите ще бъдат със 
следния обем: 200 л за смесване на течности, 500 л за смесване на течности, 750 л за 
смесване на течности, 1000 л за смесване на течности, 500 л за смесване на на вещества в 
твърдо състояние. Зареждането на суровините ще се осъществява ръчно. Под всеки 
миксер има фуния и кантар с цел безпогрешно запълване на опаковките за крайните 
продукти.

Над миксера за смесване на вещества в твърдо състояние ще бъде изграден чадър, 
който ще се включи към вентилацията на помещенията, която разполага със съответните 
филтри недопускащи евентуално запрашаване в околната среда.
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Предвижда се изграждане на безотточна обвивка около миксерите, изчислена да 
събира течността при разлив на най-големия миксер (1000 л).

Ще бъдат обособени няколко складови зони, където ще бъдат съхранявани 
веществата, необходими за производството на крайните продукти и самите крайни 
прод^мъистиционното предложение попада в обхвата на т. 6, буква „а“ 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 
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 (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 
чл.31, ал. 1 от ЗБР, като същата е проведена чрез процедурата за преценяване на 
необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

Разглежданата площ (УПИ 1-20, кв. 5 по плана на ПЗ „Юг-Запад”, гр. Бургас, 
поземлен имот с идентификатор 07079.663.42 по КК на гр. Бургас) не попада в защитена 
територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо /на 0,37 
км/ е разположена границата на 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.).

След анализ на представената документация и 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 природните 
местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в най-близо 
разположените защитени зони

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. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата 
пътна инфраструктура.

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

3. Всички вещества, които ще подлежат на смесване и производство на нов краен 
продукт, ще бъдат съпътствани с информационни листи за безопастност. Ще се 
съхраняват досиета и там където е необходимо ще се предприемат необходимите 
действия за предотвратяване/ограничаване на евентуални бъдещи инциденти с негативно 
въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

4. От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква значително 
негативно въздействие върху околната среда.
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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:

Инвестиционното предложение ще се реализира в обхвата наУПИ 1-20, кв. 5 по плана 
на ПЗ „Юг-Запад”, идентичен е поземлен имот с идентификатор 07079.663.42 по КК на гр. 
Бургас. Имотът е е площ 4973 кв.м., е трайно предназначение на територията: 
„Урбанизирана“, е начин на трайно ползване: „Незастроен имот за производствен, складов 
обект“.

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. Инвестиционното предложение ще се реализира в промишлена зона на гр. Бургас и 
извън границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Предвид това, с 
оборудването за производство на смеси в цех № 9, който е част от складова база, не се 
очакват нови и различни въздействия върху структурата, функциите и природозащитните 
цели на най-близо разположените защитени зони BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване 
на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

2. Естеството на предложението не предполага увреждане на природни 
местообитанияв рамките на зощитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в предмета й на 
опазване.

3. С реализиране на предложението няма вероятност от увреждане на местообитания 
на видове, идентифицирани в рамките на защитените зони и включени в предмета им на 
опазване, както и фрагментация на биокоридори от значение за видовете.

4. Не се отнемат гнездови местообитания на диви птици, както и не се засяга 
безопасността на въздушните коридори и безпрепятственото придвижване на мигриращи 
грабливи птици, щъркели, пеликани и др.

5. С реализиране на предложението не се очаква натрупване на отрицателни 
комулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видове, 
в т.ч. местообитания на птици, предмет на опазване в защитените зони, при реализация на 
настоящото предложение спрямо одобрени до момента и предложени за одобрения 
инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

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

1. 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.

2. Имотът е водоснабден и електрифициран от съществуващата техническа 
инфраструктура в района.

3. Съгласно становище на РЗИ - Бургас с изх. № 10-102-4/01.08.2019 г., от здравно- 
хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие реализацията

3

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 

e-mail: riosvbstSunacs.be 
www.riosvbs.com

http://www.riosvbs.com


на инвестиционното предложение, при спазване на определено условие, залегнало 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. № 32-00-329(1 )/26.07.2019 г. е осигурен 
обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС. В рамките на нормативно 
определения 14-дневен срок не са постъпили становища, мнения и възражения от 
заинтересовни лица/ организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се спазва условието, заложено в Становище на РЗИ-Бургас е изх. № 10-102- 
4/01.08.2019 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

2. Дейността по производство на смеси да се осъществява при следните условия:
• Емисиите на газовете, които ще се изпускат в атмосферния въздух чрез 

вентилацията на цеха да се осъществява организирано, през изпускащо устройство 
(комин). Височината на изпускащото устройство да отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 
3 от Наредба 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 
източници на емисии;

• По реда на чл. 11 от Наредба № 6/26.03.1999 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 схема с 
разположението на точката за пробовземане към неподвижния източник (комин). 
Пробовземната точка да отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 6.

• Да се извършват собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на прах, 
изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, в съответствия с 
изискванията на чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). 
Редът и начинът на извършване на СПИ на емисии е определен в Глава V от Наредба № 6.

3. За включване на отпадъчните воид от обекта в канализационна система на гр. 
Бургас да се сключи договор с ВиК -  оператора, който я стопанисва, при спазване 
изискванията на чл. 125 и чл. 125а от Закона за водите.

4. Преди въвеждане в експлоатация е необходимо да се извърши оценка на 
безопасността на съхранението на химични вещества и смеси, съгласно чл. 9 от Наредба 
за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). 
Документирането на оценката да се извърши във формат, утвърден със Заповед № РД-4
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288/03.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, публикувана на сайта на

5. Възложителят се явява производител/формулатор на смеси, съгласно Регламент 
(ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH), поради, което е необходимо да изготви, поддържа в наличност и 
предоставя на своите клиенти информационни листи за безопасност за произвежданите от 
него смеси, които да отговарят на изискванията на Приложение II на REACH.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя 
задълженията на възложителя по Закона за опазване па околната среда и други 
специални закони и подзаконови нормативни актове и не момее да служи 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 предломсение, на възломсителя 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 М> БС- 73 -ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предломсение: 
„Доставка и монтаж на оборудване за производство на смеси в цех № 9, част от 
складова база в УПИ 1-20, кв. 5 по плана на ПЗ „Юг-Запад”, поземлен имот с 
идентификатор 07079.663.42 по КК на гр. Бургас”, с възломсител: „Омега Хеф” ООД 
може да бъде обмеалвано по реда на Административно -  процесуалния кодекс пред 
Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд по реда на 
чл. 133 от АПК в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.
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