^ Е П У Б Л И К А БЪЛГАРИЯ
М и н и с т е р с т в о на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС- 67- ПР/03.11.2011
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка
въздействието върху околната среда
На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. З 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 от Закона за биологичното
разнообразие; чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.8, 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/, представена писмена документация
по чл.10 от Наредбата за ОС /с Вх. № 2983 от 04.07.2011 г. / и представената
писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС /с Вх.
№ 2983 от 04.07.2011г./ и допълнителна информация с вх.№ 2983 от
07,09.2011 г. и 01.11.2011 г.)
РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за
инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за временно
съхранение на пластмасови бутилки, мелене на пластмаса, временно
съхранение на хартия и картон, балиране на отпадъчна хартия и картон, и
дейности по съхранение и предварително третиране на отпадъци от метални
опаковки, излязло от употреба ел. и електронно оборудване, негодни за
употреба батерии и акумулатори и разкомплектоване на излезли от употреба
МПС в ПИ № 51500.508.202.2 и ПИ № 51500.508.202.4, кв."Слънчев бляг запад", землище на гр. Несебър, Община Несебър" с възложител "СТАНДАРТ - ИНВЕСТ"ЕООД, което няма вероятност да окаже значително
отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и
местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони
възложител: "СТАНДАРТ - ИНВЕСТ"ЕООД
гр. Несебър, ул. "Еделвайс" № 44

Характеристика на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение е за изграждане на площадка за
временно съхранение на пластмасови бутилки, мелене на пластмаса,
временно съхранение на хартия и картон, балиране на отпадъчна хартия и
картон, и дейности по съхранение и предварително третиране на отпадъци
от метални опаковки, излязло от употреба ел. и електронно оборудване,
негодни за употреба батерии и акумулатори и разкомплектоване на излезли
от употреба МПС в ПИ № 51500.508.202.2 и ПИ № 51500.508.202.4, землище
на гр. Несебър, Община Несебър. Общата площ на терена е 0,614дка.
гр. Бургас, к-с Лазур, ул. Перущица 67, ет.З, п.к.388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

Инвестиционното предложение е свързано с осъществяване на нови дейности
с отпадъци от черни метали, отпадъци от цветни метали, отпадъци от метални
опаковки, излезли от употреба МПС (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори
(НУБА), Събиране и временно съхранение на отпадъчна хартия и хартиени
опаковки и балирането им, събиране и временно съхранение на пластмасови
бутилки и чаши, монтиране на мелница за смилането им.
Предвижда се дейностите да преминават през няколко етапа: събиране,
временно съхранение, предварително третиране.
Не се предвижда нова или промяна на съществуващата
пътна
инфраструктура. Площадката е бетонирана. Върху нея ще се съхраняват
доставените от клиенти ИУМПС.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно
предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за
защитенитеритории и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично
разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е 33"Емине" ВС 0002043
за опазване на дивите птици.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение
№ 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 на Закона за опазване на околната среда т. 11
буква "д" и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.
Инвестиционното предложение съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4
от Закона за биологичното разнообразие и предвид чл. 2, ал.1, т.1 от
Наредбата за ОС, подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и
целите на опазване на защитените зони.
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.
Според
представената
информация
за
преценяване
необходимостта от извършване на ОВОС, в която подробно е описана
характеристиката инвестиционното предложение, което предвижда
изграждане на площадка за временно съхранение на пластмасови бутилки,
мелене на пластмаса, временно съхранение на хартия и картон, балиране
на отпадъчна хартия и картон, и дейности по съхранение и предварително
третиране на отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба ел. и
електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и
разкомплектоване на излезли от употреба МПС в ПИ № 51500.508.202.2 и
ПИ № 51500.508.202.4, кв."Слънчев бляг-запад", землище на гр. Несебър,
Община Несебър.
2. Не се очаква съществена промяна от сега съществуващата по
отношение на атмосферния въздух, относно степента му на замърсеност.
Анализът на изградената инфраструктура в този и прилежащите му райони
показва, че обектът няма да бъде значим източник на емисии на
замърсители в атмосферния въздух на района, поради което въздействието
може да бъде оценено като незначително.
гр. Бургас, к-с Лазур, ул. Перущица 67, ет.З, п.к.ЗВВ
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
е-таН:

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
1. Да се изготви схема за събиране, временно съхраняване и
транспортиране на отпадъците, образувани по време на експлоатацията на
обекта, която да отговаря на нормативните изисквания по управление на
отпадъците.
2. Да се спазват разпоредбите и подзаконовите нормативни актове на
Закона за управление на отпадъците.
3. Да не се допуска надвишаване на прахови емисии и химични агенти
във въздуха на околната среда над допустимите концентрации, съгласно
изискванията на Наредба № 14 за норми за пределно допустимите
концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените
места( ДВ, бр.88/1997г., изм. бр.14/2004г.)
4. Да не се допускат нива на шум над граничните стойности, съгласно
изискванията на Наредба № 6 на МЗ и МОСВ за показателите за шум в
околната среда, отчитащи степента на дискомфорт при различните части на
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната
среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на
вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр.58/2006г.)
на границата на курортната зона, на територията на обекта и до други
обекти, подлежащи на здравна защита.
5. Дейностите, свързани с рязане на черни и цветни метали да се
извършват в затворени помещения на територията на площадката.
6. Да се провежда собствен периодичен мониторинг на показателите
за шум в околната среда:
> При въвеждане на обекта в експлоатация;
> Веднъж на 2 календарни години;
> След всяка смяна на производствената техника,
съгласно чл.18 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. на МЗ и МОСВ за дейността
на Националната система за мониторинг на шума в околната среда и за
изискванията за провеждане на собствен мониториг и предоставяне на
информацията от промишлени източници на шум в околната среда.
Измерванията да се извършват от акредитирана лаборатория.
7. На площадката периодично да се извършва оросяване с цел
намаляване на праховите емисии от предвидените дейности в
инвестиционното предложение.
8. Да се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд на работното място.
9. Да се изгради ограда дублирана със зелен пояс от високостеблени
дървета и храсти по границите на имота откъм курортната зона.
10. В случай, че водоснабдяването на обекта ще се осъществи от
наличната изграденост на района е необходимо съгласие за
присъединяване от ВиК оператор. В случай, че за целите на
инвестиционното предложение ще се осигури водозахранване от собствен
водоизточник е необходимо издаване на разрешително за изграждане и
водовземане, съгласно разпоредбите на Закона за водите.
ф. Бургас, к-с Лазур, уп. Перущица 67, ет.З, п.к.388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
е-таН: Г1.05УЬв Й идада.Ьд

3. Известен риск от инциденти съществува при експлоатацията на
инвестиционното предложение. При вземане на необходимите мерки,
свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда,
те ще бъдат сведени до минимум.
4. Получено е положително становище за местоположението на
обекта от РЗИ-Бургас.
М. 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. Локализацията на територията на инвестиционното предложение е
ограничена в ПИ № 51500.508.202.2 и ПИ № 51500.508.202.4, кв."Слънчев
бляг - запад", землище на гр. Несебър, Община Несебър.
2. Транспортният и пешеходен подход до имота е осигурен от
съществуващ път и не се предвижда изграждане на нови пътища.
III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената
околна среда:
На основание чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, считаме, че
го ре цитираното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже
значително отрицателно въздействие върху 33"Емине" ВО 0002043 за
опазване на дивите птици поради следните мотиви:
1. Територията, предмет на инвестиционното предложение не попада
в защитена територия и защитена зона от общоевропейската екологична
мрежа НАТУРА 2000. Обектът ще се реализира в урбанизирана среда.
2. Дейността ще се извършва в съществуващ обект - две сгради с
идентификатори 51500.508.202.2 и 51500.508.202.4, кв."Слънчев бляг запад" с изградена инфраструктура. Няма вероятност от засягане на
предмета на опазване в най-близко разположената 33"Емине" ВС 0002043
за опазване на дивите птици.
3. Урегулираният парцел е с осигурен достъп, т.е. няма да настъпи
допълнително увреждане и/или фрагментиране на популации и видове чрез
изграждане на нова пътна инфраструктура.
IV.
Характеристиките
на
потенциалните
въздействия
териториален
обхват,
засегнато
население,
включително
трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност,
вероятност, продължителност, честота и обратимост:
Териториалният обхват на въздействие и експолатацията на
инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на
разглежданите ПИ № 51500.508.202.2 и ПИ № 51500.508.202.4, кв."Слънчев
бляг - запад", землище на гр. Несебър, Община Несебър. Реализацията на
инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие
V. Обществен интерес към предложението за строителство,
дейности или технологии:
Възложителят е уведомил за намерението си община Несебър и
засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по
законосъобразност,
относно
реализацията
на
инвестиционното
предложение.
ф, Бургас, к-с Лазур, ул. Перущица 67, ет.З, п.к.388
Тел; (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
е-та11:

11. За отвеждане и пречистване на отпадъчните води, инвеститорът
следва да има предварително съгласие от ВиК оператор за включване в
селищна канализационна система.
^
Настоящето
решение
не отменя
задълженията
на
възложителя за изпълнение на изискванията на 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: „Изграждане на
площадка за временно съхранение на пластмасови бутилки, мелене на
пластмаса, временно съхранение на хартия и картон, балиране на
отпадъчна хартия и картон, и дейности по съхранение и
предварително третиране на отпадъци от метални опаковки,
излязло от употреба ел. и електронно оборудване, негодни за
употреба батерии и акумулатори и разкомплектоване на излезли от
употреба МПС в ПИ № 51500.508.202.2 и ПИ № 51500.508.202.4,
кв. "Слънчев бляг - запад", землище на гр. Несебър, Община Несебър"
с възложител - "СТАНДАРТ - ИНВЕСТ"ЕООД Д, на възложителя или
на някои от обстоятелствата, при които е било издадено
настоящото решение, възложителя/ новия възложител трябва да
уведоми РИОСВ - Бургас до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на
околната среда и водите и/или Административнен съд -Бургас в 14дневен срок от съобщаванането му на заинтересованите лица по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. БОЙЧО ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

Ф. Бургас, к-с Лазур, ул. Перущица 67, ет.З, п.к.388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
е-таИ:

