
 

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

 

РЕШЕНИЕ  №  БС-77-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.б  от  Закона  
за  биологичното  разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. ба, 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  чл. 1 0 от  Наредбата  за  ОС  и  
представената  писмена  документация  по  Приложение  №  2 към  чл. б  от  НУРИОВОС  с  вх. №  
ПД-401/1б.05.2018 г., допълнителна  информация  с  вх. №  ПД-401/27.0б.2018 г. и  получено  
становище  от  Регионална  здравна  инспекция-Бургас  (РЗИ  - Бургас) с  изх. №  25-01- 
64/25.07.2018 г. 

РЕШИХ  

да  не  се  извършва  оценка  на  въздействието  върху  околната  среда  за  инвестиционно  
предложение : „Цех  за  рециклиране  на  пластмасови  изделия  в  ПИ№  013015 в  землището  на  
гр. Средец, м. „Беева  воденица" общ. Средец, обл. 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: „ВЕЛЕСПЛАСТ" ЕООД  

ГР. СРЕДЕЦ  УЛ. „ТУНДЖА" №  13 

Кратко  описание  на  инвестиционното  предложение: 
Инвестиционното  предложение  е  свързано  с  изграждане  на  Цех  за  рециклиране  на  

пластмасови  изделия  в  ПИ  17974.13.15, землище  гр. Средец, м. „Беева  воденица", Община  
Средец. 

Дейностите  по  третиране  на  отпадъци  ще  се  извършват  в  новопредвидена  сграда  от  
сглобяема  конструкция  с  площ  от  около  1200 т2. В  помещението, което  ще  е  с  
непропусклив, бетониран  под  ще  бъдат  разположени  всички  съоръжения  за  третиране  на  
полимерни  отпадъци. 

На  площадката  ще  се  приемат  само  разделно  събрани  индустриални  отпадъци  от  
лица, регистрирани  по  Търговския  закон, без  да  са  смесени  или  замърсени. Приемането  на  
отпадъците  ще  се  извършва  след  визуален  оглед  и  претегляне. Измерването  на  
количествата  посrьпващи  и  образувани  отпадъци  ще  се  извършва  с  електронни  везни  до  1.5 
t собственост  на  фирмата. 

Приетите  пластмасови  отпадъци  ще  се  насочват  към  определените  места  за  
съхраняването  им, което  ще  се  извършва  в  биг  бегове  и  чували  в  сградата. Евентуалното  
ръчно  сортиране  на  отпадъците  ще  се  извършва  в  работното  помещение. С  отпадъците  ще  
се  извършват  дейности  по  третиране  преди  оползотворяване  - сортиране  и  разделяне, 
раздробяване, смилане  и  операции  по  оползотворяване  - гранулиране. При  сортиране  
полимерните  отпадъци  се  отделят  по  вид  на  материала, по  цвят  и  чистота. В  процеса  на  
сортирането  се  отделят  полимерни  отпадъци  съставени  от  различни  по  вид  материали . 
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3. Не  се  предвижда  формиране  на  производствени  отпадъчни  води. 
4. Осъществяването  на  инвестиционното  предложение  

извършването  на  дейности  и  изграждането  на  съоръжения, които  мог  
инциденти, застрашаващи  околната  среда. 

II. Местоположение, в  това  число  чувствителност  
съществуващото  ползване  на  земята, относителното  наличие  

не  предвижда  
ат  да  доведат  до  

на  средата, 
на  подходящи  

mepumopuu, качеството  и  регенеративната  способност  на  природните  ресурси  в  
района: 

Инвестиционното  предложение  засяга  поземлен  имот  с  идентификатор  17974.13.15, 
местност  „Беева  воденица", в  землище  гр. Средец, Община  Средец. Имоrьт  е  с  площ  от  
2700 тг, с  трайно  предназначение  на  територията: Земеделска  и  начин  на  трайно  ползване: 
Изоставена  орна  земя. 

IП. Способност  за  асимилация  на  екосистемата  в  естествената  околна  среда: 
1. ПИ№  17974.13.15, м. „Беева  воденица", земл. гр. Средец  е  разположен  извън  

границите  на  защитени  зони  от  мрежата  Натура  2000 и  до  производствен  терен  и  местен  
път. Предвид  това  с  реализиране  на  предложението  не  се  очаква  фрагментация, 
унищожаване  и/или  увреждане  на  природни  местообитания, предмет  на  опазване  в  най-
близо  разположената  защитена  зона  BG 0000198 "Средецка  река" за  опазване  на  
природните  местообитания  и  на  дивата  флора  и  фауна. 

2. Предвид  местоположението  на  имота  не  се  очаква  безпокойство, което  да  
доведе  до  прогонване  на  видовете, предмет  на  опазване  в  гореописаната  най-близо  
разположена  защитена  зона, както  и  до  изменение  в  структурата  и  числеността  на  
популациите  им. 

3. Не  се  очаква  реализацията  на  предвиденото  инвестиционно  предложение  да  
доведе  до  кумулативно  въздействие  със  значителен  ефект  върку  природни  местообитания, 
местообитания  и  популации  на  видове, включени  в  предмета  на  опазване  в  най-близо  
разположената  защитена  зона. 

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. №  25-01-64/25.07.2018 г., от  здравно- 
хигиенна  гледна  точка  не  се  очаква  възникване  на  здравен  риск, в  следствие  реализацията  
на  инвестиционното  предложение, предвид  следните  обстоятелства: 

-за  обекта  е  осигурена  вода  за  питейно-битови  цели  с  качества, съгласно  
изискванията  на  Наредба  №  9 от  16.03.2001 г. за  качеството  на  водата, 
предназначена  за  питейно-битови  цели  от  централна  водопроводна  мрежа. 
- в  близост  до  разглеждания  обект  не  са  посочени  обекти, подлежащи  на  здравна  
защита  и  при  нормалната  му  експлоатация  не  би  следвало  да  възникне  здравен  риск. 
2. Инвестиционното  предложение  не  предвижда  експлоатация  на  организирани  

източници  на  емисии. 
3. Реализацията  на  инвестиционното  предложение  не  предполага  трансгранично  

въздействие, поради  естеството  на  дейносrга  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.б  от  НУРИОВОС  е  
предоставена  на  интернет  страницата  и  в  сградата  на  РИОСВ  — Бургас. В  рамките  на  
нормативно  определения  1 4-дневен  срок  не  са  посrьпили  становища, мнения  и  възражения  
от  заинтересовни  лица/ организации. 
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