
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на околната среда и водите 
Регионална инспекция 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. 3 1 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 съвместимосrга на планове, програми и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
/Наредбата за ОС/, представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС и 
представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС с вх. № 
ПД-401/1б.05.2018 г., допълнителна информация с вк. № ПД-401/27.06.2018 г. и получено 
становище от Регионална здравна инспекция-Бургас (РЗИ - Бургас) с изк. № 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 
значителио 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 разделио 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 
съкраняването 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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Така  получените  полимерни  гранулати  и  млянки  се  използват  за  произвоство  на  
изделия  (ПЕ  фолиа  за  строителството, ПЕ  торби  за  смет, шприцови  изделия  — кофи, легени, 
транспортни  каси) от  „ВЕЛЕС  ПЛАСТ" ЕООД  и  се  предоставят  и  на  фирми  производители  
на  полимерни  изделия. 

Площадката  ще  бъде  оградена  и  охраняема, обозначена  с  табела  с  данни  за  
предназначението  й, работното  време, отговорно  лице  и  телефони  за  контакт. Дейностите  
на  площадката  ще  се  извършват  от  около  40 души  персонал. 

В  новопредвидената  сграда  ще  бъдат  обособени  офиси, битови  и  санитарни  
помещения  за  работещите  на  обекта  служители  на  фирмата. 

С  настоящото  инвестиционно  предложение  се  предвижда  обособяване  на  общо  14 
броя  паркоместа  за  МПС  в  имота  (10 бр. за  леки  и  4 бр. за  товарни  автомобили). 

Комуникационно-транспортният  досrьп  до  имота  е  осигурен  съществуваща  пътна  
мрежа. 

Имоrьт  ще  се  захрани  с  вода  от  съществуваща  в  района  водопроводна  мрежа. 
Инвестиционното  предложение  попада  в  обхвата  на  т. 10, буква  „б" и  т. 11, буква  

„б"от  Приложение  №  2 към  чл. 93, ал. 1, т.1 и  т.2 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  
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  ал. 1 от  ЗБР, като  същата  е  проведена  
чрез  процедурата  за  преценяване  на  необходимостта  от  ОВОС  и  отразена  в  настоящото  
решение. 

ПИ№  17974.13.15, м. „Беева  воденица", землище  на  гр. Средец, община  Средец  не  
попада  в  границите  на  защитена  територия  по  смисъла  на  Закона  за  защитените  територии  
и  в  границите  на  защитена  зона  по  смисъла  на  Закона  за  биологичното  разнообразие  
(Натура  2000 места). Най-близо  е  разположена  защитена  зона  BG 0000198 „Средецка  река" 
за  опазване  на  природните  местообитания  и  на  дивата  флора  и  фауна, приета  с  РМС  №  
122/2007г. (ДВ  бр.21/2007г.). 

След  анализ  на  представената  документация  и  на  основание  чл.40, ал.3 от  Наредбата  
за  ОС, въз  основа  на  критериите  по  чл. 1 б  от  нея, е  направена  преценка  за  вероятната  степен  
на  отрицателно  въздействие, според  която  гореописаното  инвестиционно  предложение  
няма  вероятност  да  окаже  значително  отрицателно  въздействие  върху  видове  и  техните  
местообитания, предмет  на  опазване  в  защитена  зона  BG 0000198 „Средецка  река" за  
опазване  на  природните  местообитания  и  на  дивата  флора  и  фауна. 

I. Характеристики  на  nредлаганото  строителство, дейности  и  технологии: 
обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и  кумулиране  с  други  предложения, 
nолзване  на  природни  ресурси, генерирани  отnадъци, замърсяване  и  дискомфорт  на  
околната  среда, както  ириск  от  инциденти: 

1. Инвестиционното  предложение  е  свързано  с  изграждане  на  производствено  
хале, в  което  ще  се  разположат  машини  (миксер, мелница, шредер  мелница, екструдер  
гранултор) за  преработка  на  употребявани  пластмасови  изделия  и  производство  на  
гранулиран  материал  за  производство  на  други  пластмасови  изделия. Капацитетът  на  
производството  ще  бъде  1 /един/ тон  на  час. 

2. Захранването  на  обекта  с  вода  ще  се  осъществи  от  съществуващата  в  района  
водопроводна  мрежа. Не  се  предвижда  водовземане  за  питейни, промишлени  и  други  
нужди  от  повърхностни  и  подземни  води. 
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3. Не  се  предвижда  формиране  на  производствени  отпадъчни  води. 
4. Осъществяването  на  инвестиционното  предложение  не  предвижда  

извършването  на  дейности  и  изграждането  на  съоръжения, които  могат  да  доведат  до  
инциденти, застрашаващи  околната  среда. 

II. Местоположение, в  това  число  чувствителност  на  средата, 
съществуващото  ползване  на  земята, относителното  наличие  на  подходящи  
територии, качеството  и  регенеративната  способност  на  nриродните  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. Сnособност  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, 
комnлексност, 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  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  досrьп, 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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Съгласно  писмо  на  Община  Средец  с  изх. №  92-00-532/07.06.2018 г. е  осигурен  
обществен  досrьп  до  информацията  за  преценяване  на  необходимостта  от  извършване  на  
ОВОС  по  приложение  №2 към  чл.б  от  НУРИОВОС, като  е  поставено  съобщение  на  
интернет  страницата  и  информационното  табло  на  Община  Средец. В  рамките  на  
нормативно  определения  1 4-дневен  срок  не  са  постъпили  становища, мнения  и  възражения  
от  заинтересовани  лица/ организации. 

ПРИ  СПАЗВАНЕ  
НА  СЛЕДНИТЕ  УСЛОВИЯ, МЕРКИ  И  ОГРАНИЧЕНИЯ: 

1. Площадката, на  която  се  предвижда  да  бъдат  извършвани  дейностите  по  третиране  
на  отпадъци, следва  да  отговаря  и  на  изискванията  на  чл. 38, ал. 1 и  3 от  Закона  за  
управление  на  отпадъците  (изм. ДВ, бр. 105 от  201 б  г.). 

2. За  отвеждане  и  пречистване  на  битово-фекалните  отпадъчни  води, предмет  на  
инвестиционното  предложение, да  се  изгради  подходящо  локално  пречиствателно  
сьоръжение  (ЛПС). 

3. Проектирането  и  изграждането  на  ЛПС  да  се  съгласува  с  БДЧР  - Варна, с  цел  
определяне  точка  на  заустване  на  пречистените  отпадъчни  води  от  него. 

4. След  изграждане  на  канализационна  мрежа  в  района, да  се  предприемат  действия  
за  присъединяване  към  нея, след  сключване  на  договор  с  ВиК  - оператор  по  реда  на  чл. 125а  
от  Закона  за  водите. 

5. Строителните  дейности  да  се  осъществяват  при  спазване  на  мерки, съгласно  чл. 70 
от  Наредба  №1 от  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. 

б. Дейностите  да  се  осъществяват  при  спазване  на  чл. 1 б  от  Закона  за  защита  от  шума  
в  околната  среда. 

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. 

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

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  - гр. Бургас, до  14 дни  
от  настънването  им. 

Решение  N_° БС-77-ПР/2018 г. за  преценяване  на  необходимостта  от  извършване  
на  оценка  на  въздействието  върху  околната  среда  за  инвестиционно  предложение: 
„Цех  за  рециклиране  на  пластмасови  изделия  в  ПИN_° 013015 в  землището  на  гр. Средец, 
м. „Беева  воденица" общ. Средец, обл. Бургас" с  възложител: „Велеспласт" ЕООД  
може  да  бъде  обжалвано  по  реда  на  Административно  - процесуалния  кодекс  пред  
Министъра  на  околната  среда  и  водите  илы  nред  Административен  сьд  - Бургас  в  
четиринадесет  дневен  срок  от  предоставян  : о  му. 
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