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С вх. № ПД-2224/28.08.2019 г. в РИОСВ Бургас е постъпило уведомление по смисъла 
на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(НУРИОВОС) за инвестиционно предложение „Производство на дебелостенни детайли от 
рециклирана пластмаса, полиетилен и инертни материали в поземлен имот с 
идентификатор 61356.20.14 по КК на с. Равда, община Несебър“ с възложител „Грийн 
Лърлд “ ООД

С писмо изх. № ПД-2224(1)/20.0.2019 г. РИОСВ-Бургас уведомява Възложителя, че 
на основание чл. 93, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 5, ал.1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (НУРИОВОС) и чл. 40, ал.2 от Наредба 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/, инвестиционното 
предложение попада в обхвата на т. 11“б“ от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т. 1 и 2 на 
ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Със същото писмо е определено, че инвестиционното предложение попада под 
разпоредбите и на чл. 2, ал. , т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на оценка за 
съвместимостта му с предмета и целите на опазване от защитените зони. Дадени са 
указания на Възложителя за действията, които трябва да предприеме, за извършване на 
преценката.

С вх. № ПД-2224(2)/26.09.019 г. Възложителят е внесъл в РИОСВ Бургас Искане за 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информация по Приложение 2 
към чл.6 от НУРИОВОС.

С писмо изх. №№ ПД-2224(3)/01.10.2019 г. на основание чл. 7, ал.2, т.2, буква „б“ от 
НУРИОВОС внесената информация е изпратена за становище до РЗИ Бургас по отношение 
степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве от реализацията на 
инвестиционното предложение. За провежданата консултация Възложителят е уведомен с 
писмо изх. № ПД-24(4)/01.10.2019 г.

С писмо изх. № ПД-2224(5)/ 01.10.2019 г. на основание чл.6, ал.9 от НУРИОВОС 
РИОСВ Бургас уведомява Община Несебър за постъпилото искане за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС, предоставен е достъп до информацията и 
информира за задълженията на общината за осигуряване на обществен достъп съгласно 
разпоредбите на чл.6, ал.10 от НУРИОВОС, като са дадени указания за информиране на 
компетентния орган за резултатите от обществения достъп в законовия срок.

РЗИ Бургас с писмо изх. № 10-128-1/17.10.2019 г. уведомява, че информацията не е в 
достатъчен обем за издаване на становище по отношение степента на значимост на 
въздействието и риска за човешкото здраве от реализацията на предложението, а именно:

1. Не е представено становище от Община Несебър относно допустимостта на 
инвестиционното предложение на разглеждания терен;

2. Не е извършено математическо моделиране, включващо анализ по компоненти прах, 
шум и химични агенти в атмосферен въздух от предвидения за изграждане обект. При



разработването следва да се отчетат всички обекти, подлежащи на здравна защита по 
смисъла на Наредбата на около 600/900 м.

3. Не е разгледан кумулативния ефект от вредности в атмосферния въздух от 
дейността на обекта и от излъчваните вредности от депо за неопасни битови отпадъци с 
претоварна станция, намиращо се на запад от разглеждания имот;

4. Не е изяснена предвидената дейност, посочена като „рециклиране/възстановяване на 
органични вещества, включително компостиране и други процеси на биологична 
трансформация“. Не е представена подробна информация за технологичния процес на 
дейността.

5. Не са посочени обектите, от които ще се доставят отпадъци за разглежданото 
производство.

6. Не е посочен вида на детайлите, които ще се произвеждат.
7. Не е посочен начина на съхранение на отпадъците на територията на обекта.
8. Не е представена подробна технология за извършваните дейности в сектор 

„Изпиране“.
9. Съгласно представената информация ще се осъществява сепариране на около 15000 

тона годишно постъпил балиран отпадък и 12000 тона годишно в сектор „Третиране“ 
Липсва информация за разликата от 3000 тона годишно, които няма да се третират след 
сепарирането.

10. Не е представена информация ще се изгражда ли изпускащо устройство към процеса 
„полимеризация“.

11. Не са представени мерки за предотвратяване или намаляване на значителните 
въздействия.

По представената с вх. № ПД-2224(2)/26.09.019 г. РИОСВ Бургас информация по 
Приложение 2 към чл.6 от НУРИОВОС са дадени становища от експерти от РИОСВ Бургас 
по компоненти и фактори на околната среда, съгласно които същата е непълна и 
недостатъчна за произнасяне, с писмо изх. № ПД-2224(8)/08.11.2019 г. е изискана 
допълнителна информация, както следва:

1. Да се посочат отпадъците, които ще се генерират при строителството на обекта и 
начина на тяхното третиране.

2. Да се уточни произхода на отпадъците, които ще се приемат на площадката с кодове: 
19 12 04 -  пластмаса и каучук, 19 12 10 -  запалими отпадъци (RDF -  модифицирани горива, 
получени от отпадъци), 19 2 12 -  други отпадъци (включително смеси от материали) от 
механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 , 15 01 0 -  
пластмасови опаковки, 15 01 06 -  смесени опаковки, 16 01 19 -  пластмаси, 17 0 03 — 
пластмаси, 19 02 03 -  пластмаса и 0 01 39 -  пластмаси. Ще се приемат ли отпадъци от внос 
и въвеждане.

3. Да се уточни начина на третиране на получения отпадък след дейността сортиране 
на сепариращата инсталация, който ще се образува на площадката. Какви количества се 
очаква да бъдат образуване от този вид отпадък от дейността на сепариращата инсталация.

4. Не е описан метода на изпиране и сушене и не са посочени съоръженията за 
изпиране и сушене на полимерния отпадък. Не е посочено кои отпадъци ще се полагат на 
изпиране и сушене.

5. Не е посочена дейност R 12 -  смесване.
6. Да се уточни с кои кодове отпадъци ще се извършва дейност R3 и дейност R 12 — 

сортиране, смилане, изпиране, сушене. Отпадъци с код 19 12 10 -  запалими отпадъци (RDF 
-  модифицирани горива, получени от отпадъци) и код 19 12 12 -  други отпадъци 
(включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от 
упоменатите в 19 12 11 и не следва да се подлагат на дейност R 12 -  предварителна
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обработка -  сортиране и R3 -  рециюшране/възстановяване на органични вещества, които не 
са използване като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на 
биологична трансформация. Какви операции се предвижда да се извършват с тези отпадъци 
на площадката.

7. За дейностите с всички останали заявени отпадъци извън посочените в чл. 38, ал.1 от 
ЗУО -  с код 19 12 10 -  запалими отпадъци (RDF- модифицирани горива, получени от 
отпадъци) и 19 12 12 -  други отпадъци (включително смеси от материали) от механично 
третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 , се изисква оригинал или 
заверено от компетентен орган копие -  извадка от влязъл в сила подробен устройствен план 
(ПУП) за площадката. Необходимо е да се даде информация дали за площадката има 
изготвен ПУП.

Със същото писмо Възложителят е уведомен, че на основание чл. 6, ал 3 от 
НУРИОВОС в срок до 09.01.2019 г. е необходимо да представи допълнителна информация 
информация, вкл. тази с писмо изх. № 0-128-1/7.0.01 г. на РЗИ, като същото е приложено към 
писмо изх. № ПД-2224(8)/2019 г. на РИОСВ Бургас.

С вх. № ПД-2224(9)/19.11.2019 г. Възложителят „Грийн Лърлд“ ООД внася 
допълнителна информация, която е изпратена на РЗИ с изх. № ПД-2224(10)/28.11.2019 г. и 
предоставена на експертите от РИОСВ Бургас по компоненти, участващи в процедурата.

С писмо изх. № 10-18-3/09.12.2019 г. РЗИ (вх. № ПД-2224( 11 )/09.12.2019 г. на РИОСВ 
Бургас) Директорът на РЗИ Бургас информира, че не е представена исканата информация:

- По т. 1 -  представен е одобрен от Община Несебър ПУП от 2003 г., в който не 
фигурира разглежданото инвестиционно предложение. Поисканата от РЗИ Бургас 
информация касае допустимостта на инвестиционното предложение на разглеждания терен.

- По т. 2, т.З, т.4, т.7, т.9, т.О и т. 11 -  няма представена информация;
- По т. 5 -  не става ясно по какъв начин ще бъдат доставяни отпадъците, явяващи се 

суровини за разглежданото производство -  пристанище и транспортна схема до терена на 
обекта (съгласно описаното в допълнителната информация, ще се доставят отпадъци и от 
други държави);

- По т. 8 -  в допълнителната информация е описано, че отпада дейността „изпиране“. 
Следва да се представи новия вариант на технологичния процес, при който процеса 
„изпиране“ е отпаднал, тъй като същия съществува в представения технологичен процес.

В представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС за горепосоченото инвестиционно предложение не се съдържат достатъчно факти, 
данни и проучвания и обосновани анализи, изводи и заключения относно наличието и 
степента на здравния риск при осъществяването му. Оценката на здравния риск от страна на 
здравните власти изисква дълъг период от време, понякога провеждане на проучвания, 
измервания и анализи. Задължение на инвеститора и лицето, изготвящо съответната 
документация е да докаже наличие или липса на здравен риск.

С писмо изх. № ПД-2224/14.01.2020 г. РИОСВ Бургас уведомява Възложителя, че 
представената от 19.11.2019 г. допълнителна информация е непълна и недостатъчна за 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и е необходимо да се представи 
допълнителна информация относно:

1. По т. 1 от внесената допълнителна информация с вх. № ПД-2224(9)/19.11.2019 
г. да се уточни разгънатата застроена площ (РЗП) на сградите в имота, които ще се използват 
за реализация на инвестиционното предложение, във връзка с определяне на необходимостта



от изготвяне на план за управление на отпадъците, съгласно чл. 11 от ЗУО и Наредба за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали -  
ПМС №267/05.12.201 г. (обн. ДВ бр. 98/08.12.2017 г.).

2. По т. 6 от внесената допълнителна информация е необходимо да се 
преразгледат отпадъци с код 19 12 12 -  други отпадъци (включително смеси от материали) от 
механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 . Отпадъци с код 19 
12 12 представляват смеси от материали и не са удачни за производство на детайли от 
рециклирана пластмаса, тъй като процентното съдържание на пластмаси в този вид отпадъци 
е минимално, както и пластмасите ще са замърсени и негодни за подлагане на дейност R3 -  
рециклиране. Според произхода на отпадъците по Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация 
на отпадъците, отпадъци с код 19 12 10 -  запалими (RDF-модифицирани горива, получени от 
отпадъци) и отпадъци с код 19 12 12 не следва да се подлагат на дейност R 12 — 
предварителна обработка -  сортиране и R3 -  рециклиране/възстановяване на органични 
вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и 
други процеси на биологична трансформация, необходими за реализация на 
инвестиционното предложение. Какви операции се предвижда да се извършват с тези 
отпадъци на площадката.

Със същото писмо е определен срок до 14.02.2020 г., за внасяне на поисканата 
допълнителна информация, като е приложено писмото на РЗИ Бургас (изх. № 10-128- 
3/09.12.2020 г.) за изготвяне и на изисканата от РЗИ -  Бургас допълнителна информация.

С вх. №ПД-2224(13)/14.02.2020 г. Възложителят е внесъл допълнителна информация 
в РИОСВ Бургас, която е изпратена на РЗИ Бургас с писмо с изх. № ПД-2224(14)/18.02.2020 
г.

По отношение изисканата от експертите на РИОСВ Бургас, внесената допълнителна 
информация отново не е в пълен обем. По т. 6 не е приемлива представената информация 
за отпадък с код 19 12 12 -  други отпадъци (включително смеси от материали) от 
механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 l l  \  В допълнителната 
информация от 14.02.2020 г. е посочено, че отпадъци с код 19 12 12 представляват смеси от 
материали и в състава си съдържат процентно съдържание на пластмаса до 20% в този вид 
отпадъци или съдържат над 50% пластика (полиетилен, полимери и др.) Предвид 
изложеното след сортиране на тези отпадъци и отделяне на годните за подлагане на 
дейност R3 -  рециклиране пластмаси, ще се образуват голямо количество смесени отпадъци 
-  желязо, стъкло и други твърди и обемни предмети, които не са подходящи за реализация 
на инвестиционното предложение -  производство на детайли от рециклирана пластмаса и 
инертни материали. Не е посочено по какъв начин ще се третират отпадъците, образувани 
след сепариране на отпадък с код 19 12 12, с цел ограничаване на депонирането на 
посочените отпадъци. В тази връзка е необходимо да се преразгледа отпадък с код 19 1 12, 

Не е приемлива и достатъчна информацията за отпадък с код 9 12 10 -  запалими 
отпадъци (RDF -  модифицирани горива, получени от отпадъци). В допълнителната 
информация от 14.02.2020 г. е посочено, че за тези отпадъци се предвижда складиране, 
пребалиране и предаване на юридическо лице със съответните разрешения по ЗУО за 
газификация и получаване на газ за бутилиране и производство на енергия. На площадката 
не се предвижда оползотворяване на отпадък с код 19 12 10. Съхраняването и 
пребалирането на отпадък с код 19 12 10 на площадката ще доведе до замърсяване на 
околната среда и затрудняване на дейностите, свързани с инвестиционното предложение.

С писмо с изх. № 10-128-6/02.03.2020 г. РЗИ Бургас уведомява компетентния орган по 
околна среда, че отново не може да издаде становище, тъй като в представената 
допълнителна информация не се съдържат достатъчно факти, данни и проучвания и
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обосновани анализи, изводи и заключения относно наличието и степента на здравния риск 
при осъществяването на предложението:

1. За пореден път в допълнителната документация не е представена исканата 
информация с писма изх. №10-128-1/17.10.2019 г. и изх. №10-128-3/09.12.2019 г. по 
отношение на:

- По т .2 ,3 ,4 , 7,9, 10 и 11;
- По т. 5 -  не става ясно по какъв начин ще бъдат доставяни отпадъците, 

явяващи се суровини за разглежданото производство -  пристанище и транспортна схема до 
терена на обекта (съгласно описаното в допълнителната информация ще се доставят 
отпадъци и от други държави);

- По т. 8 -  в допълнителната информация е описано, че отпада дейността 
„изпиране“ е отпаднал, тъй като същия съществува в представения технологичен процес.

2. В представената схема/извадка от ПУП за обект „Производствена база“ не е 
посочено разглежданото инвестиционно предложение.

В рамките на указания срок изисканата с писмо изх. № ПД-2224/14.01.2020 г. 
допълнителна информация не е представена в пълен обем.

На база представената информация за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС и внесените в непълен обем допълнителни информации с вх. № 
ПД-2224(2)/26.09.019 г. и вх. №ПД-2224(13)/14.02.2020 г. няма как да бъде извършена от 
компетентния орган по околна среда преценка за необходимостта от извършване на 
ОВОС.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства на основание чл. 6, 
ал. 4 от НУРИОВОС и чл. 56, ал. 2, във връзка с чл. 30, ал. 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс

РЕШИХ:
Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС за инвестиционно предложение „Производство на дебелостенни детайли от 
рециклирана пластмаса, полиетилен и инертни материали“ с възложител „Грийн Лърдл“ 
ООД“

Прекратяването с настоящото решение на процедурата по преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС, в това число и съвместената процедура по 
оценка за съвместимост, не изключва възможността възложителят да инициира нова 
процедура пред компетентния орган.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред Министъра на околната среда и водите 
и Административен съд по чл. 133 от А П К &14  дневен срок от обявяването му.

ИНЖ. ТОНКА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ


