
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № Б С -84-П Р/^г f [ 0 . / 3  Г -

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. 31 ал. 4 и ал.6 от Закона 
за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
/Наредбата за ОС/, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от 
НУРИОВОС и представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС с вх. № 
ПД-1208 от 03.07.2019 г. и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас 
с изх. № 10-97-2/17.07.2019 г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Обособяване на цех за рециклиране на пластмасови отпадъци и 
производство на изделия от пластмаси в ПИ с идентификатор 17974.45.8, местност „ Янев 
мост“, землище на град Средец, община Средец“ с възложител: „Велес Пласт“ ЕООД, което 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, 
човешкото здраве, природните местообитания, популации и местообитания на видове, 
предмет на опазване в защитените зони.

възложител: „Велес Пласт“ ЕООД

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с обособяване на цех за рециклиране на 
пластмасови отпадъци и производство на изделия от пластмаси в ПИ с идентификатор 
17974.45.8, местност „ Янев мост“, землище на град Средец, община Средец. Предвижда се 
и изграждане на площадка за осъществяване на дейности, свързани със съхранение, 
сортиране, раздробяване, смилане и гранулиране на отпадъци от пластмаси.

Имотът, предмет на настоящата разработка, е с площ 18813 кв. м., с трайно 
предназначение на територията: Земеделска, част от бивша производствена база на 
нефункциониращото вече дружество „Пластмасови изделия“ АД, с изградени 15 на брой 
сгради в които са се помещавали цеховете за производство на пластмасови изделия.

Не се предвижда ново строителство в ПИ с идентификатор 17974.45.8, местност 
„Янев мост“, землище на град Средец, община Средец, ще се използва съществуващата 
материално-техническа база за нуждите на новото производство.
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Предвидените дейности включват процесите: смилане, раздробяване, гранулиране, 
екструдиране, конвекциониране.

Отпадъците ще постъпват основно на бали, рула и биг бегове на територията на 
имота и ще се насочват за последваща обработка. Предвижда се обособяване на цех /сграда 
№ 10/ за рециклиране на пластмасовите отпадъци и монтаж и инсталиране на машини за 
извършване на дейности по смилане на отпадъка, раздробяване, гранулиране и 
екструдиране. В сграда № 9 ще се разположат машините за конфекциониране на торбите.

Предвижда се в базата да произвежда ПЕ фолио, в количество около 100 тона/месец и 
ПЕ торби с различни размери, в количество около 60 тона/месец. Получените вторични 
суровини-полимерни гранулата и млянки ще се подлагат на екструдиране в екструдер за 
производство на ПЕ фолио.

Транспортният и пешеходен достъп до имота ще се осъществява от съществуващата 
пътна инфраструктура.

Имотът е водоснабден от мрежата на ВиК. Не се предвижда образуване на 
производствени отпадъчни води.

Инвестиционното предложение:, попада в обхвата на т.11, буква „б“ от Приложение 
№ 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

Теренът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение - ПИ с 
идентификатор 17974.45.8, местност „Янев мост“, землище на град Средец, община Средец 
не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в 
защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 място/. 
Най-близо е разположена защитена зона BG0000198 „Средецка река“ за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 
122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03,2007г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 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 и 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 е чл.31, ал. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие, като същата е проведена чрез процедурата за преценяване 
необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 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 и техните местообитания, предмет 
на опазване в горецитираната защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: 
обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 
околната среда, както и риск от инциденти:

1. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е част от бивша 
производствена база, на която е функционирал цех за производство на ПЕ фолио, ПЕ торби
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и други пластмасови изделия. С реализацията на ИП ще продължи извършването на 
дейности по производство на пластмасови изделия (ПЕ фолио и ПЕ торби) и дейности по 
третиране на полимерни отпадъци, като ще се използва съществуващия сграден фонд.

2. Инвестиционното предложение предвижда рециклиране на пластмасови 
отпадъци и производство на изделия от пластмаси. Предвижда се и изграждане на 
площадка за осъществяване на дейности, свързани със съхранение, сортиране, 
раздробяване, смилане и гранулиране на отпадъци от пластмаси.

3. Основната суровина за производството на крайния продукт ще са отпадъци от 
пластмаса.

4. Предвижда се обособяване на цех за рециклиране на пластмасовите отпадъци 
и монтаж и инсталиране на машини за извършване на дейности по смилане на отпадъка, 
раздробяване, гранулиране и екструдиране и цех за конфекциониране на торбите.

5. За захранване с електричество ще се използва съществуващата 
инфраструктурна мрежа.

6. Водоснабдяването на цеха с вода за битво-питейни нужди ще се осъществява 
от мрежата на ВиК.

7. Отпадъчните битово фекални води ще се включват в канализационната 
система на гр. Средец. Не се предвижда формиране на производствени отпадъчни води.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, 
съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи 
територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в 
района:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, предложението ще се реализира в застроен имот с идентификатор 
17974.45.8, местност „ Янев мост“, землище на град Средец, община Средец.

2. Имотът, предмет на настоящата разработка е с площ 18813 кв. м., с трайно 
предназначение на територията - Земеделска, с начин на трайно ползване на имота - За друг 
вид производствен, складов обект.

3. Теренът на ИП е застроен, граничи със застроени имоти и е инфраструктурно 
осигурен.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Имотът е разположен извън границите на защитени зони от екологичната мрежа 

Натура 2000. Предвид това не се очакват преки и косвени негативни въздействия върху 
структурата, функциите и природозащитните цели на най-близо разположената защитена 
зона BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна

2. С реализирането на допълнителни дейности в съществуваща производствена база 
не се очаква въздействие върху природни местообитания, включени в предмета на опазване 
на близко разположената защитена зона BG0000198 „Средецка река“.

3. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква натрупване на 
отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на опазване в защитените зони, при реализация на 
настоящото предложение спрямо одобрени до момента и предложени за одобрение 
инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
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IV  Характеристики на потенциалните въздействия -  териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализацията на 
инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот.

2. Съгласно становище е изх. № 10-97-2/17.07.2019г. на Регионална Здравна 
Инспекция /РЗИ/-  Бургас, от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на 
здравен риск в следствие на реализацията на инвестиционното предложение.

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 достъп, информацията за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС е 
предоставена на интернет страницата и в сградата на РИОСВ -  Бургас. В рамките на 
нормативно определения 14-дневен срок не са постъпили становища, мнения и възражения 
от заинтересовани лица/ организации.

Съгласно писмо от Община Средец, изх. № 92-00-726/22.07.2019г. 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 мнения, възражения или становища относно реализацията на 
инвестиционното предложение от заинтересовани лица/организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Предвидените с ИП стопански дейности да се извършват след включване на 
формираните от тях отпадъчни води в канализационна система с изградена и въведена в 
редовна експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води и издадено разрешително 
за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, изискващо 
се съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите.

2. Дейностите, извършвани на площадката да се осъществяват при спазване на чл. 16 
от Закон за защита от шума в околната среда.

3. При въвеждане на обекта в експлоатация да се извършат собствени периодични 
измервания на нивата на шум по границите на обекта и в място на въздействие при 
спазване на Наредба № 54/13.12.2010г. за дейността на националната система за 
мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен 
мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната 
среда /Наредба №54/ и в съответствие с Методика за определяне на обща звукова мощност, 
излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в 
мястото на въздействие.

4. По време на експлоатацията да се извършват собствени периодични измервания на 
нивата на шум не по-малко от един път в рамките на две последователни години при 
спазване на Наредба № 54 и в съответствие с Методиката.

5. Преди въвеждане в експлоатация:
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- По реда на чл. 11, чл. 12, ал. 2, т. 2 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за 
измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 
неподвижни източници /Наредба № 6/, да се представят за утвърждаване в РИОСВ-Бургас 
схеми с разположение на точките за пробовземане към изпускащите устройства на 2 броя 
аспирации на агломераторите.

- При пускане в експлоатация на цеха за рециклиране на пластмасови отпадъци да се 
извършват собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на прах, съгласно 
изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6

Височините на изпускащите устройства към аспираците на агломераторите да 
отговарят на изискванията на чл. 11, ал. 2 от ЗЧАВ.

6. При експлоатация на цеха:
По време на експлоатацията на цеха да се извършват СПИ на емисиите на прах, 

изпускани в атмосферния въздух, съгласно чл. 18 от ЗЧАВ във връзка с чл. 31, ал. 2 от 
Наредба №6.

7. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-97- 
2/17.07.2019., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

8. Да се извърши процедура за изменение и/или на притежавания към момента 
регистрационен документ за дейности с отпадъци № 02-РД-252/04.05.2017г., в който следва 
да бъде включена площадката, обект на настоящото ИП, като площадката следва да 
отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО.

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.

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, до 14 дни от 
настъпването им.

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

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 
Административно -  процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред

съд по реда на чл. 133 отМинистъра на околната среда и водите и Административен 
АПК в 14 - дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВ 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-Б
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гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица”  67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 

e-mail: riosvbsPunacs.bfi 
www.riosvbs.com

http://www.riosvbs.com

