
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Р Е Ш Е Н И Е № БС -  147 - ПР / # 8  . ( 0  t 2022 г. 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху

околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с ал.З и ал.6 от Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС), 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 (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от Възложителя по 
Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИАВОС и по Приложение №1 и 2 към чл.Ю от 
Наредбата за ОС с вх. №ПД-2544(3) 14.09.2022 г., и получено становище от Регионална 
здравна инспекция /РЗИ-Бургас/ с изх.№ 10-305-1/28.09.2022 г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: ,.Шредиране на излезли от употреба гуми (ИУГ) чрез мобилна шредерна в 
имот с идентификатор 35883.7.56 по КК на гр. Камено, местност „Дере Арас“, община 
Камено“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и 
човешкото здраве.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „КАМЕКС КОМЕРС” ЕООД

Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение е свързано с извършване на дейности по шредиране 

на излезли от употреба гуми (ИУГ) чрез мобилна шредерна в имот с идентификатор 
35883.7.56 по КК на гр. Камено, местност „Дере Арас“, община Камено. За дейността 
Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Разрешение №02-ДО-433-06/20.01.2022 г.

Инсталацията е с капацитет 72 т./денонощие за шредиране на отпадъци с кодове:
- 16 01 04* - излезли от употреба превозни средства;
- 16 01 06 -  излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или 

опасни компоненти;
- 16 01 17 -  черни метали;
- 16 01 18 -  цветни метали;
- 16 01 03 -  излезли от употреба гуми и други отпадъци след смяна на ножовете на 

шредера, които могат да обработват както гуми от леки автомобили, така и от 
тежкотоварни автомобили.

На входа на площадката ще се извършва:
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- приемане;
- претегляне;
- окачествяване.
По същество, технологичният процес се състои в наматяване размера на излезлите от 

употреба гуми чрез раздробяване/нарязване на цели гуми в мобилния шредер ARJES VZ 
950 DK TITAN с капацитет 72т/денонощие, като полученият изходен материал е с размер 
50мм. Почистените отпадни гуми се подават към шредера, след което материала се 
раздробява и пада директно върху извеждащата лента. Накъсаният материал се изхвърля 
през същата лента и се складира в съдове, до предаването им на фирма, притежаваща 
гранулатор, където размерите им се намалят до 5мм. За шредираните отпадъци се 
осигурява определена площ и съдове до предаването им за последващо третиране. Имотът е 
с трайно предназначение на територията - Урбанизирана, начи на трайно ползване - Депо за 
вторични суровини с площ 4243 кв. м, стар номер 007056.

Директорът на РИОСВ Бургас е издал Решение №БС-80-ПР/21.10.2021 г. за 
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда /ОВОС/, с което е постановено да не се извършва ОВОС за инвестиционно 
предложение „Поставяне и експлоатация на мобилна шредерна инсталация за 
предварителна обработка на излезли от употреба моторни превозни средства в имот е 
идентификатор 35883.7.56 по КК на гр. Камено, местност „Дере Арас“, община Камено“ е 
възложител: „Камекс Комерс“ ЕООД.

Със Заповед № РД-09-222 от 25.05.2009 г., кметът на община Камено одобрява 
частичен подробен устройствен план-план за застрояване на ПИ №007056, местност „Дере 
Арас“ по плана за земеразделяне на гр. Камено, община Камено, съгласно съответните 
цветове и линии на застрояване, е предназначение на имота „За база за изкупуване на черни 
и цветни метали“, при показатели и параметри на застрояване: плътност на застрояване -  
70%, Кинт - 2.0, озеленяване -20%, височина 10,00 м, устройствена зона „Пп“.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС - т. 
11 Други инвестиционни предложения, буква „б” инсталации и депа за обезвреждане и/или 
оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение №!) и съгласно чл. 93, ал.1, т.1 от 
ЗООС е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотът не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените 
територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 
2000 места). Най-близко - на 5,28 км е разположена защитена зона BG 0000151 “Айтоска 
планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със 
Заповед № РД-1018/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 
17/26.02.2021 г.).

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 горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, като 
същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и 
отразена в настоящото решение.

След анализ на представената информация 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, популации и местообитанията им, предмет на опазване в 
защитената зона.
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МОТИВИ:

/. 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 шредиране на излезли от употреба гуми 
(ИУГ) чрез мобилна шредсрна в имот с идентификатор 35883.7.56 по КК на гр. Камено, 
местност „Дере Арас“, община Камено.

2. С реализиране на предложението не се очаква нарушаване, замърсяване или 
увреждане на почвата в съседните терени.

3. Няма предпоставка за риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с 
инвестиционното предложение.

4. Съгласно получено становище от РЗИ-Бургас с техен изх. № 10-305-1/28.09.2022 г., 
представената документация съдържа достатъчно анализи, изводи и мотивирани 
заключения по отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото 
здраве, с които възложителят е доказал, че не се очаква здравен риск при осъществяване на 
инвестиционното предложение, при спазване на заложените условия в настоящото 
решение.

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. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в ПИ с идентификатор 
35883.7.56 по КК на гр. Камено, община Камено, който е е площ 4244 кв. м, трайно 
предназначение на територията - Урбанизирана, начин на трайно ползване - Депо за 
вторични суровини.

2. Имотът, предмет на предложението, не попада в защитена територия по смисъла на 
Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие.

3. Имотът е в район с достъп до пътна инфраструктура.
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III. Tuna 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; трансграничния 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

1. Съгласно представената информация при извършване на строителните дейности не 
се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите 
стойности. Експлоатацията на обекта не е свързана с отделяне на 1пум в околната среда.

2. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и 
експлоатацията на инвестиционното предложение ще е ограничен и локализиран в рамките 
на гореописания имот.

3. При експлоатацията на обекта, съгласно нормативните изисквания нс се очаква 
значително отрицателно въздействие върху компонентите па околната среда.

4. Площадката е съществуваща, разположена на 5,28 км от защитени зони от мрежата 
Натура 2000, в близост до асфалтов път. С извършването на допълнителна дейност -  
шредиране на ИУГ, не се очакват преки и косвени негативни въздействия върху 
структурата, функциите и природозащитните цели на най-близко разположената защитена 
зона BG 0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна.

5. Няма вероятност от увреждане на природни местообитания в рамките на защитена 
зона BG 0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна и включени в предмета й на опазване, тъй като имотът отстои на 5,28 км.

6. Няма вероятност от увреждане на местообитания на видове идентифицирани в 
рамките на защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина” и включени в предмета й на 
опазване, както и фрагментацията на биокоридори от значение за видовете.

7. Реализацията на предложението не предполага трайно влошаване на качествата на 
местообитанията за размножаване, хранене, укритие и миграция на видове, предмет на 
опазване в най-близко разположената защитена зона. С предвидените дейности не се 
създават условия за образуване на трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на 
видове.

8. Не се очаква извършването на допълнителна дейност върху съществуваща 
площадка да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху природните 
местообитания, популациите на видове и техните местообитания опазвани в най-близко 
разположената защитена зона, в резултат на реализацията на настоящото инвестиционно 
предложение, спрямо одобрени до момента инвестиционни предложения, планове, 
програми и проекти.

9. 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 предложението за строителство, дейности или 
технологии:
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1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от НУРИОВОС възложителят и 
компетентния орган са обявили инвестиционното предложение.

2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 ог Закона за опазване на околната среда, 
компетентният орган е уведомил писмено кмета на община Камено, чиято територия е 
засегната от осъществяването на инвестиционното предложение, а чрез него и засегнатото 
население.

3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС е осигурен обществен достъп до 
информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

• от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Бургас;
• от община Камено, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното 

предложение.
4. С писмо с №32-00-287/11.10.2022 г. Кметът на община Камено 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 Камено за най-малко 14 дни, с 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.

1. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-305- 
1/28.09.2022 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне 
па 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 настоящото решение, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ Бургас своевременно.

На основание чл.93, ал.8 от Закона за опазване на околната среда, решението 
губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало 
осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневсн срок от съобщаването му, чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас нред Министъра на околната среда и водите и/или 
съответния Административен съд по реда на чл. 133 от
Административнопроцесуалния кодекс.

ПРИ СПАЗВАНЕ
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