
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
Министерство на околната  среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ№БС-131-ПР/ 9$■

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка па въздействието върху
околната среда

Па основание чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с ал.З и ал.6 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 (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.ба, т.2, чл. 40, ал. 4 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения е предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата 
по ОС) и представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от 
Наредбата за ОВОС и но чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС е вх. № ПД-97Ц4) от 16.06.2022 г. 
и допълнителна информация от 01.09.2022 г., както и получени становища от Регионална 
здравна инспекция, гр. Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-187-1/14.09.2022г. и Басейнова 
дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-750/А1/ от 27.06.2022 г.,

Р Е Ш  И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Изграждане на площадка за предварително третиране на нсопасни смесени 
битови отпадъци и компостиране на разделно събрани биоотпадъци, в т.ч. зелени растителни 
и хранителни отпадъци от растителен произход в имот с идентификатор 61042.23.56 no КК на 
е. Равадиново, местност „Чоплака”, община Созопол”, 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: ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с изграждане на площадка за 

предварително третиране на неопасни смесени битови отпадъци и компостиране на разделно 
събирани биоотпадъци, в т.ч. зелени растителни и хранителни отпадъци е капацитет 26 000 
тона/годишно в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 61042.23.56 по КК на село Равадиново, 
местност „Чолакова чешма“, община Созопол. Територията на ПИ попада в обхвата на 
„Регионално депо на неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево“, за което 
е издадено Комплексно разрешително №204-111/2015г. с оператор Община Созопол.
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Предприети са действия за изменение на ПУП-ПРЗ, съгласно което се предвижда от УГ1И 
1-379, местност „Чоплака”, с. Равадиново» ПИ с идентификатор 61042.23.56 но КК да се 
обособят два нови УПИ, както следва: УПИ 1-23.56, с площ 98 252 кв.м и УПИ Ш-23.56 с площ 
17 515 кв.м. Предвижда сс УПИ Ш-23.56 да се отреди „за инсталация за сепариране на смесени 
битови отпадъци и компостиране на биоразградими отпадъци”, с градоустройствени 
показатели за предимно производствена устройствена зона - Пп.

С инвестиционното предложение се предвижда обособяване на отделен имот УПИ 111-23.56, 
м.”Чоплака”. част от ПП с идентификатор 61042.23.56 по КК на с.Равадиново, Община 
Созопол, върху който да бъде реализирана площадка за предварително третиране на неопасни 
смесени битови отпадъци и компостиране на разделно събрани биоотпадъци, в т.ч. зелени 
растителни и хранителни отпадъци от растителен произход с капацитет 26 000 тона на година, 
генерирани на територията на общини Созопол, Приморско и Царево.

Към настоящия момент на територията на ПИ с идентификатор 61042.23.56 по КК на с. 
Равадиново, местност „Чоплака” (УПИ 1-379) е в обхвата на „Регионално депо на неопасни 
отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево“, експлоатирано съгласно условията на 
комплексно разрешително № 204-Н1/2015 г. с оператор Община Созопол.

Предвижда се площадката за предварително третиране на неопасни смесени битови 
отпадъци и компостиране на растителни и хранителни отпадъци да бъде реализирана в УПИ 
Ш-23.56 с площ 17 515 м2, м.”Чоплака”, землище на с. Равадиново и ще включва обособяване 
на две основни функционални зони:

• зона за предварително третиране на смесени битови отпадъци, която включва:
- сепариране на получения битов отпадък;
- стабилизиране на подситова био-фракция.
• зона за компостиране на разделно събрани биоотпадъци в т.ч. зелени и хранителни 

отпадъци от растителен произход.
Отпадъците, които се очаква да постъпват на площадката са както следва:
• от общинските системи за организирано събиране и транспортиране на смесени битови 

отпадъци на общините Созопол, Приморско и Царево;
• от общинските системи за разделно събиране на биоотпадъци в т.ч.:
- зелени отпадъци - от поддръжката на общинските зелени площи за обществено 

ползване;
- хранителни отпадъци от растителен произход - от организираните системи за разделно 

събиране на биоотпадъци от търговски обекти, тържища, пазари, домакинства.
Инсталацията за сепариране на СБО ще включва необходимите функционални зони, на 

които ще се монтира технологично оборудване за първично третиране на отпадъци 
включващо най-общо дейностите: сепариране; балиране; временно съхранение; претегляне и 
предаване за последваща обработка на рециклируемите и оползотворимите компоненти, 
съдържащи се в смесените битови отпадъци обозначени с код: 20 03 01, както и дейностите по 
претегляне и предаване за компактиране, транспортиране и крайно обезвреждане чрез 
депониране на сепарираните неонолзотворими остатъчни отпадъци.

Функционалното разпределение на инсталацията за сепариране на отпадъци (обект на 
настоящото инвестиционно предложение) ще включва обособяването на следните зони:

• Зона за приемане -  включва КПП и автомобилна везна;
• Зона за разтоварване;
• Основна зона за същинско третиране на СБО;
• Складова зона -  закрита;
• Складова зона -  открита.
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Зона за приемане -  ще включва КПП и автомобилната платформена везна. Тази зона 
подсигурява контролираният достъп (вход/изход) до територията на площадката за 
сепариране на отпадъци, както и отчитането на количествата отпадъци и оползотворими 
материали постъпващи и напускащи РДПО. След регистриране и измерване, постъпилите 
отпадъци се насочват към зоната за разтоварване.

Зона за разтоварване (т. нар. приемно отделение), ще се обособи като закрита и 
затворена площ от приблизително 800 кв. м в предвидено за изграждане производствено/и 
хале/та с обща застроена площ от около 2 500 кв.м. В тази зона ще се разтоварват постъпилите 
отпадъци, ще се извършва маневрирането на транспортната техника за подаване па материал 
към началото на инсталацията за сепариране и ще бъде разположено захранващото 
инсталацията оборудване,

Площта на Зоната за разтоварване ще бъде с разчет да поеме и временно да съхранява 
постъпващите отпадъци при залпова доставка или при извършване на ремонтни дейности на 
инсталацията, без да се нарушава графика на сметоизвозващите дружества. Активният й 
приемен участък ще бъде с площ минимум 670 кв.м и обем от 2 010 куб. м (при допускане, че 
постъпилите отпадъци се складират на куп с височина 3 м), което ще бъде достатъчно голям 
приемен капацитет за покриване на по-голям от 48 часов прием без да сс извършва третиране 
на отпадъците (48 ч. време за буфер в случай на технологичен или авариен престой).

В Основната зона предвидена за изпълнение на същинското третиране на отпадъците ще 
се разположи сепарираща инсталация, включваща система от лентови транспортьори, 
съоръжения за фракциониранс, магнитни сепаратори, съоръжения за балиране на 
рециклирусмите отпадъци и т.н., и кабините за сепариране. Предвижда се основната зона да 
бъде с площ от приблизително 1 200 кв.м.

Складовата зона за временно съхранение на оползотворимите материали ще с обособена 
от следните площи:

• основна закрита складова площ около 200 кв.м за временно съхранение до експедиция 
на балираните оползотворими материали;

• открита площ около 2 000 кв.м за временно съхранение на насипни рециклируеми 
материали, невлияещи се от атмосферните условия, в мултилифт контейнери.

В закритата складова площ ще се съхраняват балираните материали -  смесена хартия, 
велпапе, РЕТ. материалите за енергийно оползотворяване и т.н.

На открито съхранение в мултилифт контейнери с обем 15 куб.м ще се съхраняват 
стъклените опаковки, в контейнери 30 куб.м -  твърда пластмаса, желязо и алуминий.

Подаването на отпадъците към инсталацията за сепариране ще се извършва механизирано 
с челен товарач. Материалите ще се изсипват в приемен бункер. След приемния бункер, 
материалът ще се подава към следващите етапи за сепариране.

След приемния бункер материала се подава към лентов транспортьор за сепариране, 
който преминава през Кабината за предварително сепариране. В нея ще се извършва 
дейност по сепарирането на отпадъка -  от двете страни па преминаващия транспортьор, ще са 
обособени работни места за ръчно отделяне и разделяне по видове на материали.

Сепарираните (отделените) материали ще се събират в насипен вид в контейнери, 
разположени под кабината.

Посредством лентови транспортьори материалния поток ще достига до Фракционираща 
машина - сито. Ситото ще разделя отпадъка на три материални потока (фракции) -  2 
подситови фракции и надситова фракция.

Видовете материалите, които ще се отделят в сепариращата кабина, включват: LDPE 
безцветно; Велпапе; Смесена хартия; LDPE цветно; РЕТ безцветен; РЕТ кафяв; РЕТ син; РЕТ 
зелен; Стъкло; РР; HDPE; Твърда пластмаса.
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На последния пост ще се извършва сепариране на отпадъци неподходящи за енергийно 
оползотворяване (строителни, хранителни и др. подобни).

Към инсталацията като част от технологичният процес има предвидени две автоматични 
хидравлични преси за балиране. Тс ще оформя бали с размер 1100 х 750 х 1200 мм и тегло 200 
-  700 кг (в зависимост от матерната), като връзването им става автоматично с тел.

Част от технологичният процес ще бъдат и двата магнитни сепаратора. Те ще се монтират 
над материатният поток като чрез създадено магнитно поле ще отделят черните метали от 
общия поток отпадъци. За отделяне на алуминиевите отпадъци ще се ползва вихровотоков 
сепаратор.

Управлението на инсталацията щс се осъществява от команден пулт (пулт за управление), 
разположен в климатизирано помещение -  кабина на оператора. Тя ще е разположена до 
кабина за сепариране. Работата на инсталацията за сепариране ще се контролира и управлява 
от оператор, който ще има визуален и видео контрол от нея до всички възлови места.

За персоната се предвиждат битови и санитарни помещения от контейнерен тип, 
разположени на две нива, включващи: офис (с тоалетна мъже/жени), съблекалня мъже с бани 
и тоалетни, съблскатня жени с бани и тоалетни, столова, работилница. Същите ще бъдат 
обезпечени с електричество, климагизирани и свързване към ВиК мрежата на РДНО.

Работните дни на площадката за прием на смесени битови отпадъци са 365 (7 дни в 
седмицата).

Производственият цикъл на технологичния процес се осъществява от три технологични 
екипа през активният сезон и един технологичен екип през неактивния сезон при 8-часов 
работен режим.

Отпадъците, които се предвижда да постъпват за предварително третиране на „Вход’* на 
Инсталацията за сепариране, ще бъдат смесени битови отпадъци, обозначени с код: 20 03 
01 , съгласно Наредба №  2 от 22.07.2014 год. за класификация па отпадъците

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1,
т. 1 и 2 на ЗООС, т. 11 „Други инвестиционни предложения’’, буква „б” „инсталации и депа 
за обезвреждане u/wiu оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение №  1)” и 
подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, поради 
което същото 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 ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът 
на РИОСВ-Бургас.

ПИ с идентификатор 61042.23.56 по КК на с. Равадиново, м. „Поплака” /УПИ 1-379/, общ. 
Созопол не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, 
попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 
място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед № РД-530/26.05.201 Ог. на министъра на околната среда и водите; Заповед за 
поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД- 563/22.07.2014г. 
(ДВ, бр. 67/12.08.2014i\). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 от 
Наредбата за ОС се констатира, че настоящото инвестиционно предложение, което с 
разширение и изменение на обект, който самостоятелно попада в обхвата на т. 11, буква „б” 
ог Приложение № 2 на ЗООС е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002077 
“Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа па критериите по чл. 16 от нея е 
направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, 
съгласно която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително
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отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на 
опазване в защитена зона BG0002077 „Бакърлъка”.

I. Характеристика на инвестиционни предложения: размер, засегната площ, 
параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с 
други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения оформление на 
инвестиционното предложение в неговата цялост;използване на природни ресурси, 
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на 
отпадъци замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, 
които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от 
изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото 
здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на площадка за предварително 
третиране на неопасни смесени битови отпадъци и компостиране на разделно събрани 
биоотпадъци, в т.ч. зелени растителни и хранителни отпадъци от растителен произход в имот 
с идентификатор 61042.23.56 по КК на с. Равадиново, местност „Поплака”, община Созопол”.

2. Съгласно представената информация по време на строителството и експлоатацията се 
предвижда осигуряване на вода за питейни цели чрез общественото водоснабдяване. Не се 
очаква консумация на вода за цели различни от питейно - битови. За персонала се предвиждат 
битови и санитарни помещения от контейнерен тип, които ще бъдат свързани към 
съществуващата В и К мрежа.

3. Нс се очаква въздействие върху повърхностните и подземните води по време на 
строителство. Характерът на инвестиционното предложение и използваната технология не 
предвижда отделянето па производствени отпадъчни води.

4. За отводняване на откритите площи щс бъде изградена площадкова канализационна 
система, оборудвана с шахти за отвеждане на атмосферни води. Предвижда се същите да 
бъдат отведени към съществуващата канализационна система, предназначена да обслужва 
регионалното депо за неопасни отпадъци.

5. Не се предвижда изграждане на водовземни съоръжения от повърхностни и подземни 
водни обекти. Не се предвижда заустванс на отпадъчни води в повърхностни и/или подземни 
водни обекти.

6. В зоните на стабилизиране и компостиране са оборудвани със система за събиранена 
инфилтрат. Предвидено е излишъкът от образувана вода да се излива в каналите и 
посредством HDPE DN110 тръби гравитачно и се събира в събирателен резервоар с обем 60 
куб.м. Събраните води ще бъдат използвани за оросяване на компоста в сухо време с оглед 
оптимизиране на процесите в него.

7. При реализиране на инвестиционното предложение не се очакват емисии на вредни 
вещества във въздуха.

8. По отношение на очакваното шумово замърсяване, като цяло преработващата дейност 
не предполага наднормено ниво на шум.

9. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-187-31/14.096.2022 г. 
представената информацията съдържа анализи, изводи и мотивирани заключения по 
отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които 
възложителят е доказал, че не се очаква здравен риск при осъществяване на инвестиционното 
предложение при спазване на условието, заложено в становището, копие от което се прилага
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към решението.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено 
земеползване относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна 
способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и 
биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен 
капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, 
речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; 
защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична 
мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за 
качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава 
вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или 
археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен 
статут или подлежащи на здравна защита:

1. Реализацията на инвестиционното предложение ще обхваща част от поземлен имот с 
идентификатор 61042.23.56 по КК на с.Равадиново, м. „Поплака”, Община Созопол, а именно 
17 515 кв.м след обособяване на УПИ Ш-23.56 - за инсталация за сепариране на смесени 
битови отпадъци и компостиране на биоразградими отпадъци.

2. ПИ с ид. 61042.23.56 по КК на с. Равадиново, местност „Поплака” /УПИ 1-379/ е част от 
„РДНО за общините Созопол, Приморско и Царево”, за което е издадено Комплексно 
разрешително № 204.111/2015 г. с оператор общ. Созопол. Върху площта на имота с договор за 
учредяване право на строеж е учредено право на „Про Ваете Плюс” ООД да изгради енергиен 
обект за производство на ел.енергия от ВЕИ, чрез автоматизирана сепарапионна инсталация за 
неопасни отпадъци, за което директорът на РИОСВ впоследствие е издал Решение № БС-5- 
ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС), с което е постановил да не се извършва ОВОС за инвестиционно 
предложение „Реализиране на втори етап от енергийния обект за производство на 
електрическа енергия от възобновясми енергийни източници чрез автоматизирана 
сепарапионна инсталация за неопасни отпадъци, находящ се в УПИ 1-379, местност 
„Поплака”, землище с. Равадиново, община Созопол, област Бургас и подмяна на 
предвидената технология за третиране на неопасни отпадъци след сепариране с термично 
третиране на неопасни отпадъци слсд сепариране без да се променя тяхното количество” с 
възложител „Про Ваете Плюс“ АД.

3. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии. Най-близо разположената защитена територия е ЗМ „Бакърлъка”. на 
отстояние над 1,5 км от терена на имота. Територията, предмет на инвестиционното 
предложение попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие - BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната 
среда: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и 
брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на 
въздействието; транеграничния характер на въздействието; интензивността и 
комплексността на въздействието, вероятността за въздействие; очакваното 
настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; 
комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 
предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:
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1. Имотът е част от Регионално депо за неопасни отпадъци -  Созопол и е антропогенно 
повлиян. С реализиране на инвестиционното предложение, свързано с изграждане на площадка 
за предварително третиране на неопасни смесени битови отпадъци и компостиране на разделно 
събрани биоотпадъци, в т.ч. зелени растителни и хранителни отпадъци, не се очаква да 
настъпят пови негативни въздействия върху структурата, функциите и природозащитните цели 
на защитена зона BG0002077 ""Бакърлъка” за опазване на дивите птици.

2. С реализиране на предложението няма да бъдат унищожени или увредени важни 
гнездови местообитания на дивите птици. Няма да настъпи фрагментация на защитена зона 
BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, както и да бъде отнета площ, която е от 
ключово значение за дивите птици.

3. Площта предложена за изграждане на площадката е част от Регионално депо за 
неопасни отпадъци -  Созопол, което предполага ниската пригодност на имота като 
местообитание за хранене и нощуване на видове птици.

4. При реализиране на предложението не се очаква съществено изменение на нивата на 
шум и безпокойство, които да доведат до намаляване на числеността или промяна на видовия 
състав на дивите птици обитаващи района и включени в предмета на опазване в защитена зона 
BG0002077 "’Бакърлъка” за опазване на дивите птици.

5. Не се очаква стагнация на размножителния процес нито при местните, нито на 
размножаващите ее миграционни популации на дивите птици или съществено повлияване на 
размножителния им успех.

6. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05- 10-750/А 1/27.06.2022 г., реатизирайето 
на инвестиционното предложение не предвижда водвземане ог повърхностни или подземни 
води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които 
могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води и не е пряко свързано с 
водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на т. 7 и т. 25 от допълнителните 
разпоредби на Закона за водите.

6. По отношение на Плана за управление на риска от наводнения за Черноморски 
басейнов район 2016-2021 г., имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в 
определен район със значителен потенциален риск от наводнения или в актуализиран РЗПРН 
със Заповед №РД-803/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

7. 1 юземленият имот не граничи с воден обект -  публична държавна собственост, от което 
не произтичат допълнителни забрани и ограничения, съгласно Закона за водите.

8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага транегранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 
границите на Република България.

IV, Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят и 

компетентнияй орган РИОСВ-Бургас са обявили инвестиционното предложение.
2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 

компетентния орган е уведомил писмено кмета на Община Созопол, чияго територия е 
засегната от осъществяването на инвестиционното предложение, а чрез него и засегнатото 
население.

3. В изпълнение па чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до 
информацията по Приложение № 2 от Наредбата, какго следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Бургас;
- от Община Созопол, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното 

предложение.
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4. С писмо с изх. № 32-00-33-2/06.07.2022 г. Кметът на Община Созопол уведомява 
РИОСВ-Бургас, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 
е оповестена чрез поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет 
страницата на Община Созопол за най-малко 14 дни е цел изразяване на становища от 
заинтересовани лица, като в резултат не са постъпили жалби, възражения и становища.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Бургас няма постъпили, 
жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Дейностите по компостиране да се осъществяват по начин, недопускащ 
разпространение на неприятни миризми и прахови емисии в атмосферния въздух.

2. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-187- 
3/14.09.2022 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

3. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР с изх. № 05-10-750/Л1/ от 
27.06.2022г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му капацитет, същото 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 по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Бургас своевременно.

Съгласно чл. 93, л. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години 
от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 
предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 14 дневен срок от 
съобщаването му по реда на на чл. 133 от Административно-процесуалния кодекс чрез 
Директора на РИОСВ Бургас пред Министъра на ОСВ и/или съответния 
Административен съд.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА
И. Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС
Заповед №  419/10.05.2022г. на Министц
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