
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Министерство  на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

у у  /У  Jo /S r.
РЕШЕНИЕ № Б С - 1 2 1 - П Р ...........

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 чл.Ю от Наредбата за ОС и представената 
писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС с вх. № ПД -  3300 от 
16.07.2018 г., допълнителна информация с вх. № ПД-3300 от 03.09.2018 г. и 29.10.2018 г. и 
получено становище от Регионална здравна инспекция-Бургас (РЗИ -  Бургас) с изх. № 25-01- 
90/06.11.2018 г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Извършване на дейности по третиране на отпадъци и странични животински 
продукти (СЖП) на площадка за събиране и съхранение на СЖП в имот № 000418, в местността 
„Край село“, е землището на с. Ново Паничарево, община Приморско“, което няма вероятност 
да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони 
и човешкото здраве
възложител: „Инвест Грийн” ЕООД

гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“ бл.63, вх.З, ет.1

Кратко описание на инвестиционното предложение:
Директорът на РИОСВ-Бургас с писмо с изх. № ПД-652/12.04.2017 г. е определил, че 

инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране и съхранение на странични 
животински продукти (СЖП) в имот № 000418, в местността „Край село“, в землището на с. 
Ново Паничарево, общ. Приморско“ с възложител: „ИНВЕСТ ГРИЙН“ ООД не подлежи на 
процедури по реда на Глава шеста от ЗООС и по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Площадката е с площ 12,219 дка. В имота има две сгради, както следва:
- Ремонтна работилница с РЗП 733 кв. м.,
- Метален навес /Хангар/ с РЗП 299 кв. м. с помещение, със заключваща се метална врата 

и открито помещение с метален навес.
Инвестиционното предложение предвижда монтиране на горивна инсталация -  

Инсинератор в съществуващия навес/хангар, на същата площадка. Металният навес се състои 
от закрито от всички страни помещение, със заключваща се метална врата и открито 
помещение с метален покрив. В закритото помещение е инсталирана хладилна камера - 70 куб. 
м.

Инсинераторът се състои от 2 отделни камери и двете изградени от висококачествена 
монолитна огнеупорна облицовка, издържащи на температура до 1600° С. Температурата на 
изгаряне в първичната камера достига 850° С, а във вторичната 1200° С с време на задържане 2 
секунди.
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Предвидената производителност на инсталацията за обезвреждане на неопасни отпадъци е:
- дневна около 400 кг.;
- годишна не повече от 100 т.;
Възложителят предвижда извършване на дейности по третиране на неопасни отпадъци и

дейности по събиране, съхраняване и предварително третиране на следните видове отпадъци:
К о д  на  

о т п а д ъ к а
В и д  н а  о т п а д ъ к а Д е й н о с т К -в о ,

м а х
(т о н  /г о д .,)

С ъ х р а н е н и е

02 01 02 отпадъци от животински 
тъкани

D 10, D15

20 т.

До момента на 
обезвреждане, 

разделно на 
обособена за 
целта зона и 

помещения на 
площадката 

съгласно ЗУО 
и

подзаконовите
нормативни

актове

02 01 03 отпадъци от растителни 
тъкани

D 10, D15

02 01 04 пластмасови отпадъци (с 
изключение на опаковки)

D 10, D15

02 01 06 животински
изпражнения, урина и тор 
(включително използвана 
постел на слама), 
отпадъчни води, разделно 
събирани и пречиствани 
извън мястото на 
образуването им

D 10, D15

02 01 07 отпадъци от горското 
стопанство

D 10, D15

02 02 02 отпадъци от животински 
тъкани

D 10, D15

02 02 03 материали, негодни за 
консумация или 
преработване

D 10, D15

02 03 04 материали, негодни за 
консумация или 
преработване

D 10, D15

02 05 01 материали, негодни за 
консумация или 
преработване

D 10, D15

02 06 01 материали, негодни за 
консумация или 
преработване

D 10, D15

02 07 04 материали, негодни за 
консумация или 
преработване

D 10, D15

15 01 02 пластмасови опаковки 
(опаковки, в които се 
събират и 
транспортират СЖП)

D 10, D15

5 т.

Заедно със 
СЖП в 

хладилни 
камери, 
понеже 

отпадъците са 
опаковани в 

полиетиленова 
опаковка
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20 01 08 биоразградими отпадъци 
от кухни и заведения за 
обществено хранене

D 10, D15

10 т.

До момента на 
обезвреждане, 

разделно на 
обособени за 
целта зони на 
площадката 

съгласно ЗУО 
и

подзаконовите
нормативни

актове

20 01 25 хранителни масла и 
мазнини

D 10, D15

20 02 01 биоразградими отпадъци D 10, D15
20 02 03 други бионеразградими 

отпадъци
D 10, D15

20 03 01 смесени битови отпадъци D 10, D15
20 03 02 отпадъци от пазари D 10, D15

1905 01 некомпостирани фракции 
от битови и сходни с тях 
отпадъци

D 10, D15

20 т.

До момента на 
обезвреждане, 

разделно на 
обособена за 
целта зона на 
площадката 

съгласно ЗУО 
и

подзаконовите
нормативни

актове

19 05 02 некомпостирани фракции 
от животински и 
растителни отпадъци

D 10, D15

19 05 03 нестандартен компост D 10, D15

Дейностите, които се предвиждат са:
- D 10 Наземно изгаряне.
- D 15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с 

изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.

Вода за питейни нужди се осигурява от водопроводната система на населеното място. За 
обслужващия персонал използваните количества ще са около 0,2 куб.м/ денонощие.

Транспортният достъп до имота ще се осъществява по съществуващата пътна 
инфраструктура.

Всички формирани при експлоатацията на обекта отпадъчни води ще се отвеждат в 
ЛПСОВ, с капацитет 15 ЕЖ.

Предвидените дейности, представляват допълнение към инвестиционно предложение 
„Изграждане на площадка за събиране и съхранение на странични животински продукти (СЖП) 
в имот № 000418, в местността „Край село“, в землището на с. Ново Паничарево, общ. 
Приморско“, което самостоятелно попада в обхвата на т. 11, буква „и“ от Приложение №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, отразена в 
настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и 
подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 
защитените зони, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е проведена чрез 
процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

ПИ № 000418, м. „Край село”, земл. с. Ново Паничарево, общ. Приморско не попада в 
защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в периферията (на 
самата граница) на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 
2000 място) - защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г„ Изм. с Решение на МС
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№660/01.11.201 Зг. (ДВ, бр.97/201 Зг.). Защитената зона няма обнародвана заповед за обявяване, 
респективно няма конкретен забранителен режим.

След анализ на представената документация и на основание чл.40, ал.З 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 видове и техните 
местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001001 ,.Ропотамо”.

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. Инвестиционното предложение е свързано с монтиране на горивна инсталация -  
Инсинератор в съществуващ метален навес/хангар в имот № 000418, в местността „Край село“, 
в землището на е. Ново Паничарево, общ. Приморско.

2. В инсталацията ще се обезвреждат само СЖП -  Категория 3, други категории СЖП 
(Категория 2 -  трупове на умрели животни) няма да се обезвреждат.

3. Всички СЖП, които ще се обезвреждат на площадката ще се приемат и съхраняват в 
съществуващата на площадката хладилна камера до момента на тяхното обезвреждане. Няма да 
се извършва никаква дейност по предварително третиране. СЖП постъпват на площадката и се 
обезвреждат във вида, в който са приети.

4. Дейността по събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци на 
площадката е съществуваща.

5. Площадката е изцяло електроснабдена и водоснабдена. Не се предвижда водовземане 
за питейни, промишлени и други нужди от повърхностни и подземни води.

6. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура.

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:

Имот № 000418 е с площ 12 219 кв.м и е разположен в м. „Край Село“, с. Ново 
Паничарево, Община Приморско.

Тази площ е напълно достатъчна за осъществяване на предвижданите с настоящото ИП 
основни и спомагателните дейности, както по време на изграждането и оборудването, така и 
при последващата експлоатация на съоръженията. Изключва се възможността за засягане на 
територии извън площта на имота.

Съгласно писмо изх. № 68-11-103/25.10.2018 г. на Община Приморско:
Съгласно действащите КККР на неурбанизираната територия на с. Ново Паничарево, 
ПИ№ 52129.20.418 /стар № 000418/ е записан с трайно предназначение на територията 
-  „горска" и НТП -  „за животновъдна ферма";
Съгласно действащ ОУП, одобрен с Решение 474/10.02.2006 г. на Общински съвет 
Приморско, имотът попада в територия на „зелени площи“;
Съгласно ЗРП на с. Ново Паничарево, одобрен със Заповед № 397/23.07.1982 г. на 

председателя на ОНС-гр. Бургас, имотът е обозначен като „промишлен терен“.
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III. Способност за асимилация па екосистемата в естествената околна среда:

1. Към настоящия момент в ПИ№ 000418, земл. с. Ново Паничарево съществуват сгради и 
обекти и в рамките на площта му е разгледано обособяване на площадка за събиране и 
съхранение на СЖП. С допълнителното монтиране на горивна инсталация -  инсинератор на 
същата площадка не се очаква да настъпи ново и различно по вид въздействие от досега 
съществуващото въздействие върху числеността или състава на видовете, предмет на опазване 
защитена зона BG0001001 “Ропотамо” за опазване природните местообитания и на дивата 
флора и фауна.

2. Съгласно електронната информационна система за Натура 2000 имотът не е 
идентифициран като природно местообитание, предмет на опазване на защитена зона 
BG0001001 „Ропотамо” за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна.

3. ПИ № 000418, земл. с. Ново Паничарево е разположен на границата на защитена зона 
BG0001001 „Ропотамо” и с допълнителното монтиране и експлоатация на инсенератор в 
рамките на площта му не се очаква да настъпи фрагментация на защитената зона, както и да 
бъде отнета площ, която е от ключово значение за видовете, предмет на опазване в зоната.

5. Не се очаква реализацията на предложението да доведе до кумулативно въздействие със 
значителен ефект върху природните местообитания, популациите на видове и техните 
местообитания, опазвани в защитената зона, в резултат на реализиране на настоящото 
предложение, спрямо одобрени до момента инвестиционни предложения/планове, програми, 
проекти.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия -  териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големини, 
комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 25-01-90/06.11.2018 г„ от здравно- 
хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие реализацията на 
инвестиционното предложение, при спазване на определени условия, заложени в настоящото 
решение.

2. Изготвено е математическо моделиране на разсейването и изследване на 
въздействието на емитираните замърсители от точков източник -  инсинератор, съгласно което:

Направена е моделна оценка на въздействието от работата на инсинератор 18-140, 
виртуално разположен в землището на село Ново Паничарево с ЕКАТТЕ 52129, върху 
КАВ в район от 195 km2, включващ селата Ново Паничарево, Ясна поляна, Веселие и 
Крушевец;
Разработен е примерен сценарий за експлоатацията на инсинератора, основан на 

препоръките на производителя и инвеститора. Сценарият предполага 2000 работни 
часа в годината и преработване на 100 t отпадъци; Инсинераторът ще работи в 
едносменен режим с продължителност 10 часа, от които 2 за обслужване. Дневната му 
производителност е оценена на 400 kg отпадъци;
На базата на публикувани от МОСВ емисионни фактори за изгаряне на болнични 

отпадъци, съвпадащи с емисионните фактори на ЕЕА, са изчислени очакваните масови 
емисии на замърсителите от първа група, тежки метали, диоксини и фурани и частици 
в съответствие с приетия сценарий за инсинератор без пречиствателни съоръжения;
На базата на проектния среден разход на природен газ от инсинератора, увеличен с 

25%, е направен стехиометричен анализ на процеса на горене за определяне на 
обемните и масовите дебити на димните газове. Излишъкът на въздух е определен 
така, че да гарантира 11% кислород в димните газове след отделяне на влагата.
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Изчислени са емисии на вредните вещества серни оксиди, азотни оксиди, 
хлороводород, въглероден оксид и частици на изход от изпускащото устройство и са 
сравнени с НДЕ по Наредба №4/2013 г., покриваща критериите на Европейска 
директива 2010/75/ЕС. Установено е съответствие за замърсителите серни оксиди, 
азотни оксиди и въглероден оксид;
Представени са данни на производителя от преки измервания на емисиите от 

аналогичен инсинератор за три вида отпадъци (болнични, животински и други 
нетоксични отпадъци), от които се вижда съответствие на емисиите с действащата 
нормативна база;
Предложена е височина на изпускащото устройство (ИУ) от 14 т ,  независимо че по 

методиката на МОСВ минималната височина на ИУ е определена на 4 т .  Това е 
направено във връзка с допълнителните изисквания за ИУ, заложени в Наредба 
№1/2006 г. (таблица 15);
Направен е анализ на съществуващите в района метеорологични условия на базата на 

актуални данни от НИМХ към БАН за 2016 г. Те обхващат едногодишен период с 
честота на измерванията 1 час;
С помощта на подходящи емисионни математически модели са оценени емисиите от 

битовото отопление с твърди горива на населените места в изследвания район и 
емисиите от преминаващия през района четвъртокласен път IV-9009 за замърсителите 
ФПЧ10, азотни и серни оксиди;
С използването на дисперсионния модел ISC-AERMOD е изчислено разсейването на 

замърсителите в следната последователност:
a. Оценено е КАВ в района на село Ново Паничарево за замърсителите ФПЧ10, азотни 
оксиди и серни оксиди. На базата на моделните данни е установено, че КАВ е много 
добро и отговаря на изискванията на Наредба №12/2010 г.;
b. Изследвано е разсейването на димните газове от самостоятелната работа на 
инсинератора за замърсителите ФПЧ10, азотни оксиди, серни оксиди и хлороводород 
при височина на ИУ 14 т .  Установено е, че приземните концентрации на тези 
замърсители се очаква да бъдат пренебрежимо ниски и многократно под нормите по 
Наредба № 12/20 Юг.;
c. На примера на азотни оксиди е направено изчисление за оценяване на предполагаем 
кумулативен ефект. Установено е, че приносът на инсинератора при формирането на 
максималните приземни концентрации на азотни оксиди е пренебрежимо малък и не 
може да окаже забележимо влияние върху КАВ в района. Това се отнася с пълна сила 
и за останалите изследвани замърсители;

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 заинтересовни лица/ 
организации.

Съгласно писмо на Община Приморско с изх. № 68-И-46/31.07.2018 г. е осигурен 
обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 
по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, като е поставено съобщение на интернет
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страницата и информационното табло на Община Приморско. В рамките на нормативно 
определения 14-дневен срок не са постъпили становища, мнения и възражения от 
заинтересовани лица/ организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. За реализацията на инвестиционното предложение е необходимо разрешение по чл. 
68 от ЗУО, при спазване изискванията на Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и 
изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за 
съвместно изгаряне на отпадъци

2. За пречистване на битово-фекалните и производствени отпадъчни води, които ще се 
формират от реализацията на инвестиционното предложение е необходимо изграждане на 
локална пречиствателна станция за отпадъчни води, при спазване изискванията на чл. 132 и 
след издаване на необходимите разрешителни от БДЧР-Варна, изискващи се съгласно чл. 46, ал.
1, т. 3 от Закона за водите.

За фазата на проектиране и преди въвеждане на инсинератора в експлоатация:
3. По реда на чл. 11 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. 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 в РИОСВ -  Бургас за утвърждаване разположението 
и броят на точките за пробовземане към изпускащото устройство. Пробовземната точка следва 
да отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2, т.1, буква а;

4. По реда на чл. 13 от Наредба № 6 да се съгласува с РИОСВ-Бургас местоположението и 
брой на средствата за измерване за извършване на собствени непрекъснати измервания (СНИ);

5. Инсинератора допълнително да се оборудва с ефективни пречиствателни съоръжения с 
цел спазване на НДЕ по показатели прахови частици и хлороводород;

6. Преди въвеждане в редовна експлоатация на инсинератора да се спазят изискванията на 
чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

При пускане в експлоатация и по време на експлоатацията на обекта:
7. При пускане в експлоатация на инсинератора да се извърши измерване на 

концентрациите на вредни вещества, съгласно изискванията на чл. 31, ал.1, т.1 от Наредба № 6;
8. По време на експлоатацията в съотвествие с изискванията на чл. 40 т.1 от Наредба №4 

да се извършват непрекъснати (автоматични) измервания на емисиите на азотни оксиди, 
въглероден оксид, общ прах (прахови частици), общ органичен въглерод, хлороводород, 
флуороводород и серен диоксид;

9. По време на експлоатацията на инсинератора в съответствие с чл.40 т.2 от Наредба № 4 
да се извършват не по- малко от две собствени периодични измервания на емисиите на тежки 
метали и диоксини и фурани в рамките на 1 календарна година, като през първите дванадесет 
месеца от експлоатацията на инсталацията се осъществява едно измерване на всеки три месеца

10. Всички дейности при експлоатацията на инсинератора да се извършват по начин, 
недопускащ разпространението на миризми извън границите на площадката;

11. При поява на неприятни миризми, операторът на инсталацията да предприема 
незабавни действия за идентифициране на причината за появяването им и незабавни действия за 
предотвратяването им. Действията да бъдат документирани.

12. Хладилната камера, съдържаща над 5 тона С02 еквивалент хладилен агент да се 
експлоатира в съответствие с приложимите изисквания на чл. 4, чл. 5, чл. 6 и чл. 8 от Регламент 
(ЕО) 517/2014 на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите 
парникови газове, като се изпълняват изискванията на НАРЕДБА № 1 от 17 февруари 2017 г. за
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реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи 
дейности е оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за 
документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

13. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 25-01- 
90/06.11.2018 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията 
на възложителя но 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.

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, на възложителя или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Бургас, до 14 дни от 
настъпването им.

Решение № БС-121-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване па 
оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: 
„Извършване на дейности по третиране па отпадъци и странични животински продукти 
(СЖП) на площадка за събиране и съхранение на СЖП в имот № 000418, в местността 
„Край село“, в землището на с. Ново Паничарево, община Приморско“ с възложител: 
„ИНВЕСТ ГРИЙН“ ООД момее да бъде обжалвано по реда на Административно  -  

процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред 
Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
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