
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-40-П/ ^  f  *

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), „Трансинсс“ ООД, с вх. № ПД- 
1057/20.04.2021 г., уведомява Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ- 
Бургас) за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, временно 
съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ в УПИ XVII, 
кв.25 по плана на производствена зона „Север“, гр. Карнобат, община Карнобат“.

С писмо на административния орган изх. № ПД-1057(1)28.04.2021 г., изпратено до 
възложителя, с копие до кмета на Община Карнобат, на основание чл.5, ал.1 от 
НУРИОВОС е определено, че инвестиционното предложение попада в т, 11 буква „д“ от 
списъка с категориите дейности по Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС, поради 
което следва да се извърши преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС). До имота най-близо разположената защитена 
зона е BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021 г. на министъра на околната среда 
и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021 г.) и следва да бъде извършена преценка за вероятната 
степен на отрицателно въздействие върху близо-разположената защитена зона по реда на 
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения е предмета и целите на опазване на 
защитените зони (Наредбата за ОС).

С писмо ПД-1057(2) 10.05.2021 г. директорът на РИОСВ Бургас уведомява Община 
Карнобат на основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), за 
осигуряване на обществен достъп до уведомлението за ИГ1, за което има съставен протокол.

С писмо вх. № ПД-1057(3)26.05.2021 г., възложителят е внесъл в РИОСВ-Бургас 
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС).

Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от НУРИОВОС с цел осигуряване на 
обществен достъп, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Бургас, за което е съставен 
констативен протокол. В рамките на нормативно определения 14-дневен срок не са 
постъпили становища, мнения и възражения от заинтересовани лица/организации.

На основание чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от НУРИОВОС, с писмо изх. № ПД- 
1057(4)28.05.2021 г. на РИОСВ Бургас информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС е изпратена до РЗИ-Бургас за становище по компетентност.

С писмо с изх. № ПД-1057(5)28.05.2021 г. на РИОСВ-Бургас е уведомен кмета на 
община Карнобат за постъпилата информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС и задълженията му съгласно чл. 6, ал. 10 от НУРИОВОС.

С писмо с изх. № ПД-1057(6)28.05.2021 г., възложителя е уведомен, че 
информацията по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС е изпратена за становище до 
специализираните ведомства.

С писмо на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-1057(8)28.06.2021 г., възложителят е 
уведомен че:

• РЗИ-Бургас не може да даде положително становище, на основание приложената 
информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
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върху околната среда. В тази връзка е необходимо същата да се допълни, съгласно 
становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-86-1/04.06.2021 г.

След преглед на приложената информация по компетентност от страна на РИОСВ 
Бургас е установено, че същата е недостатъчна за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, поради което е необходимо 
да се допълни:

• В информацията инвестиционното предложение е озаглавено „Площадка за 
събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали 
(ОЧЦМ), в имот с адрес в имот с адрес: УПИ XVII, квартад 25 по плана на производствена 
зона „Север”, гр. Карнобат, община Каробат. В т. 1 от информацията (Резюме на 
предложението), отново е записано, че ИП предвижда извършване на дейности по 
събиране, временно съхранение и транспортиране само на ОЧЦМ, в имот с адрес: УПИ 
XVII, квартал 25 по плана на производствена зона „Север”, гр. Карнобат, община 
Карнобат. Но в т.2 от информацията (Описание на основните процеси, капацитет, обща
използвана площ..........), освен извършване на дейности с ОЧЦМ, е записано, че се
предвижда извършване на дейности с излезли от употреба моторни превозни средства 
(ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и отпадъци от опаковки (0 0 ). Следва да 
се корегира несъответствието.

• В текстовата част на т. 2 от информацията е описано извършването на дейности с 
ОЧЦМ, но в таблицата към точката не са посочени очаквани количества. Следва да се 
посочат.

• В таблицата към т. 2 от информацията са посочени очаквани количества на отпадъци 
от хартия и картон (ОХК), но в текстовата част към точката не е описан метода на 
третиране на тези отпадъци. Следва да се опише.

• В т. 8 от информацията (Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания 
за тяхното третиране), не са посочени отпадъците които ще се образуват при извършването 
на дейностите по третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, ОО и ОХК, както и 
предвиждания за тяхното третиране, а отново са посочени (копирани), отпадъците които ще 
се третират на площадката. Следва да се посочат, отпадъците, които ще се образуват на 
площадката след третирането на приетите на площадката ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, 
0 0  и ОХК.

• Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закопа за управление на отпадъците (ЗУО), дейностите с 
ОЧЦМ, отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, 
НУБА и ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за които 
съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на 
пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на 
железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Към информацията не е 
приложен оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила 
устройствен план или от друг удостоверителен документ, доказващ, че площадката 
отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО.

За предоставяне на необходимата информация РИОСВ Бургас е определила срок до 
27.07.2021 г. и възложителят е уведомен, че съгласно чл. 6, ал. 4 от НУРИОВОС, ако 
допълнителната информация не бъде предоставена в определения срок, процедурата по 
разглеждането на искането се прекратява.

Съгласно писмо на Община Карнобат, с изх. № 32-00-86/12.07.2021 г., е осигурен 
обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС. В 14-дневния нормативно определен 
срок не са постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

В определения срок възложителят не е предоставил изисканата информация.
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Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 6,

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместената 
процедурата по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: „Обособяване 
на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и 
цветни метали /ОЧЦМ/ в УПИ XVII, кв.25 по плана на производствена зона „Север“, гр. 
Карнобат, община Карнобат“, с възложител: „Трансинсс“ ООД

Прекратяването на процедурата с настоящото решение не изключва 
възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и 
водите и Административен съд по чл. 133 от АПК, чрез Директора па РИОСВ-Бургас е 
14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

ал.4 от НУРИОВОС.
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