
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я 
М и н и с т е р с т в о на о к о л н а т а среда и водите 

* Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас 

РЕШЕНИЕ № БС-21-ПР/18.02.2013 
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.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. 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/, представена писмена документация 
по чл. 10 от Наредбата за ОС /с Вх. № 3607 от 28.12.2012г./ и представената писмена 
документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС /с Вх. № 3607 от 
28.12.2012г./, и получено становище от Регионална здравна инспекция-Бургас с Изх. 
№ 25-01-03/15.01.2013г. 

Р Е Ш И Х 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 
инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по събиране и съхранение 
на отпадъци от вторични суровини и дейности по третиране и транспортиране на 
отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори 
/НУБА/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ в имот № 57491.516.9, 
местност „Хонят", землище гр.Поморие, община Поморие", което няма вероятност 
да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, 
популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони 

възложители: "Стоянов Ойл" ЕООД 
гр. Бургас, ул. "Пиротска"№19, ет.2 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда извършване на дейности по 

събиране и съхранение на отпадъци от вторични суровини и дейности по третиране 
и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба 
батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от употреба моторни превозни средства 
/ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ в 
имот № 57491.516.9, местност „Хонят", землище гр.Поморие, община Поморие. 

С цитираните дейности се предвижда: 
1. Събирането и транспортирането, ръчното сортиране по видове и 

рязане, както и съхраняването преди оползотворяване на отпадъци от черни и 
цветни метали. Съхранението на отпадъците ще се осъществява в метални 
мултилифтови контейнери с обем от 4 до 20 куб.м. ; 

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. Перущица 67, ет.З, п.к.388 
Тел: (+359) 56 813 205, Факс: (+359) 56 813 200 

e-mail: riosvbs@unacs.bg 
www.riosvbs.eu 

стр. 1/6 

mailto:riosvbs@unacs.bg
http://www.riosvbs.eu


2. Събиране и транспортиране и съхранение преди оползотворяване на 
отпадъци от МПС, като периодично ще се предават на фирми, притежаващи 
необходимия документ по чл.35 от ЗУО за последващо третиране. Съхранението на 
ИУМПС ще се извършва на обособена, отредена бетонирана площадка; 

3. Събиране и транспортиране и съхранение преди оползотворяване на 
отпадъци от ИУЕЕО, като периодично ще се предават на фирми, притежаващи 
необходимия документ по чл.35 от ЗУО за последващо. Съхранението на ИУЕЕО 
ще се извършва на обособена, отредена бетонирана площадка в подходящи съдове 
- метални контейнери и под навес; 

4. Събиране и транспортиране и съхранение преди оползотворяване на 
отпадъци от НУБА, като периодично ще се предават на фирми, притежаващи 
необходимия документ по чл.35 от ЗУО за последващо третиране. Съхранението на 
НУБА ще се извършва на обособена, отредена бетонирана площадка в подходящи 
съдове под навес - метални контейнери. 

За извършване на дейността площадката ще се бетонира, съгласно 
изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите и 
нормативни актове, ще се огради и обозначи с името на фирмата, 
предназначението и работното време. Ще се осигури 24 часово видеонаблюдение 
на обекта с възможност за едногодишен преглед на записа. 

Капацитетът на площадката ще бъде съответно: ОЧЦМ в общо количество -
1500т./г, отпадъци от ИУМПС - 500т/г; ИУЕЕО - 1000т/г. и НУБА- 1000т/г. 
Предвижда се изграждането на съоръжение за кало-масло улавяне и поставянето на 
преместваем обект - тип фургон за персонала. 

На площадката ще се извършва и рязане на метали при спазване на 
инструкциите за безопасни и здравословни условия на работа и 
пожаробезопасност. 

За претегляне на количествата постъпващи отпадъци ще се сключи договор 
за ползване на автокантарни услуги на съседен имот, както и ще се осигурят 
механични кантари на обекта. 

На посочения обект се предвижда да се работи целогодишно, като 
постоянна заетост се осигурява на 5 бр. работници и 1 бр. управленски персонал. 

Връзката с транспортната мрежа е изградена и съществуваща. 
Инвестиционното предложение в неговата цялост представлява разширение 

на обекти, попадащи в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на 
околната среда /в конкретния случай т. 11 буква "д'7 и съгласно чл. 93, ал. 1, т.2 от 
същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда. 

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, не 
попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в 
защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко 
разположени са: 33 "Поморие" BG 0000620 за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 /ДВ, бр.21 от 
2007г./ и 33 "Поморийско езеро" BG 0000152 за опазване на дивите птици, обявена 
със Заповед № РД-78/03.02.2009 г. на министъра на околната среда и водите /ДВ, 
бр.14 от 2009 г./. 

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от 
Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за 
съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. 
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След прегледа на представената документация и на основание чл.40, ал.З от 
Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, 
че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации 
и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените 
защитени зони 

МОТИВИ: 

1. 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 на необходимостта 
от извършване на ОВОС, в която подробно е описана характеристиката на 
предлаганата дейност, тя е свързана с постигане и прилагане на екологосъобразно 
управление на отпадъците с оглед предотвратяване, намаляване или ограничаване 
вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. То 
е съобразено с Националната политика, европейското законодателство и местните 
общински и регионални програми за: 

1.1. Намаляване количеството на отпадъците и тяхното вредно 
въздействие; 

1.2. Повторна употреба и рециклиране, екологосъобразно обезвреждане; 
1.3. Законосъобразно управление на системата за събиране, съхранение, 

предаване, транспортиране и крайно обезвреждане на отпадъците; 
1.4. Недопускане на замърсявания с отпадъци от дейността на територията 

на площадката и на съседни терени. 
2. Не се очаква съществена промяна от сега съществуващото състояние 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. 

3. Получено е становище от Регионална здравна инспекция - Бургас, с изх.№ 
25-01-03/15.01.2013г., че от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване 
на здравен риск в следствие реализацията на инвестиционното предложение. 

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: 

Площадката е разположена в местността „Хонят" по плана на гр. Поморие, 
УПИ 11-2, в кадастрален район № 516, при граници: север - УПИ 1-2, изток -
локално пътно платно, юг - УПИ III-2 и запад - ПИ № 1. Съседните имоти са с 
подобно предназначение - автосервизни и др. производствени дейности. 

Обектът се ползва съгласно договор за наем от 28.08.2012г., сключен между 
„ВНД Пропъртис" ЕООД и „Стоянов Ойл" ЕООД. 

Общата площ на имота е 983 кв.м. и за реализацията на обекта не се 
предвиждат допълнителни площи за временни дейности. 
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Обектът граничи с помещения за производствени и складови дейности. В 
непосредствена близост няма предвидени и изградени жилищни сгради, 
производства и складове на хранително-вкусовата промишленост. 

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна 
среда: 

Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху 33 "Поморие" BG 0000620 за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна и 33 "Поморийско езеро" 
BG 0000152 за опазване на дивите птици, поради следните мотиви: 

1. Не се засягат приоритетни за охрана хабитати в България, включени в 
Приложение № 1 към чл.6, ал.1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие. 
Парцелът е с малка площ - 0.983 дка, граничи с други урбанизирани имоти и за 
него има одобрен ПУП. В имота има изградена сграда, която ще се използва за 
дейностите. 

2. Не е необходимо да се изгражда нова пътна инфраструктуграничи на 
изток с локално пътно платно. Това предполага предпазване от евентуална 
фрагментация на свързани с терена популации и съобщества на биологичните 
видове. 

3. Няма вероятност от намаляване на числеността или промяна на 
видовия състав на дивите птици и с реализиране на проекга няма да се въздейства 
отрицателно върху ежегодните пролетни и есенни миграции. 

4. Предвид характера и местоположението на представеното 
инвестиционно предложение се предполага, че не може да възникне 
неблагоприятно въздействие върху предмета на опазване в най-близко 
разположените 33 "Поморие" BG 0000620 за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна и 33 "Поморийско езеро" BG 0000152 за 
опазване на дивите птици. 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален 
обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, 
същност, големина, комплексносг, вероятност, продължителност, честота и 
обратимост: 

Предвидените с инвестиционното предложение дейности ще се извършват в 
УГ1И II-2, в кадастрален район № 516 /имот № 57491.516.9/, местност „Хонят" по 
плана на гр. Поморие, Община Поморие, отдалечен от жилищната зона на повече 
от 500 м. За извършване на дейността не се предвижда строителство на сгради. 
Единствено площадката ще се бетонира и огради и ще се изгради съоръжение за 
кало-масло улавяне. 

Вредните вещества, които ще се отделят по време на бетониране на 
площадката са: прах, азотни окиси, серни окиси, въглеродни окиси, въглеводороди 
и др. Всички тези източници за замърсяване на въздуха са със сравнително кратък 
период на съществуване и не биха могли да предизвикат по-съществено 
замърсяване на въздуха в района. 

По време на експлоатация не съществуват източници за замърсяване на 
атмосферния въздух. 

Замърсяването на въздуха при строителството на площадката ще бъде 
локално и при спазване на технологичните условия при строителството не се 
очаква замърсяване на въздуха в района. 
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При реализацията и експлоатацията на обекта няма да се засягат подземни и 
повърхностни води. Не се очаква и замърсяване на почвите около площадката, тъй 
като няма източници на замърсяване, не се използват вредни вещества и не се 
очаква промяна в категорията на почвите в района. 

Обемът на изкопните дейности, при които не се предвижда провеждане на 
взривни дейности и дълготрайно използване на строителна техника предполага 
краткотрайно въздействие, без да се доведе до обезпокояване на животински 
видове. Няма да бъдат засегнати и редки, застрашени от изчезване и защитени 
растителни видове и растителни съобщества. 

С реализирането на обекта шумовата характеристика на района няма да се 
промени тъй като предлаганата дейност не е източник на значими шумови 
излъчвания. Шумовото натоварване се очаква да бъде в рамките на пределно 
допустимите нива за производствено - складови територии и зони, определени 
съгласно Наредба №6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт през 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. 

Площадката не засяга защитени територии и паметници на културата. 
Теренът на инвестиционното предложение е отдалечен от населени места, 

поради което няма вероятност от отрицателно въздействие върху хората и тяхното 
здраве. Най-голямо значение за работниците има шумовото натоварване, но ще се 
предвидят съответните мерки за намаляването му върху работната среда. При 
прилагане на екологосъобразни методи за третиране на отпадъците, по време на 
реализация на инвестиционното предложение, няма да има значително въздействие 
върху компонентите и факторите на околната среда. Експлоатацията на обекта не е 
свързана с действия, които биха довели до съществени промени в района, където 
ще се реализира инвестиционното предложение. 

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага 
трансгранично въздействие. 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии: 

Съгласно писмо на Кмета на Община Поморие с изх.№33.01-6/15.01.2013 г. на 
28.12.2012 г. на информационното табло и интернет страницата на Община 
Поморие е обявено горецитираното инвестиционно предложение. Осигурен е 
обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС. Не са 
депозирани мнение и мотивирани възражения по законосъобразност, относно 
реализацията на инвестиционното предложение. 

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И 
ОГРАНИЧЕНИЯ: 

1. Съгласно чл.35, ал.2, т.З от Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ за 
дейностите по третиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, ИУЕЕО 
и НУБА се изисква разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел 1 от ЗУО. 
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2. За дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци се изисква 
регистрация и издаване на регистрационен документ по реда на глава пета, раздел 
II от ЗУО /чл.35, ал.З от ЗУО/. 

3. Да се осигури вода за питейно-битови цели с качества, съгласно 
изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели /изд. от МЗ, МРРБ и МОСВ, обн. ДВ, бр.30 
от 28.03.2001 г./. 

4. Дейностите, свързани с рязане да се извършват в закрити помещения. 
5. От дейностите на обекта да не се допускат нива на шум над пределно 

допустимите стойности и наднормени нива на прах и химични агенти във въздуха 
в работна и околна среда. 

Настоящото 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. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС 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. 

При промяна на инвестиционното предложение: "Извършване на 
дейности по събиране и съхранение на отпадъци от вторични суровини и 
дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни 
метат, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от 
употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ в имот М 57491.516.9, 
местност „Хонят", землище гр.Поморие, община Поморие" с възложител: 
"Стоянов Ойл" ЕООД, 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 Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 
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