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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

Р Е Ш Е Н И Е № БС - 43 - П/ -

За изменение и допълнение към инвестиционно предложение за „Изграждане на 
площадка за изкупуване, временно съхранение, транспортиране и предварително третиране на 
отпадъци от хартиени и картонени опаковки, хартия и картон, пластмасови опаковки, 
пластмаси и дейности по събиране, транспортиране и предварително третиране, 
оползотворяване и съхранение на отпадъци от опаковки, вкл. метални опаковки, събиране и 
транспортиране, съхранение на отпадъци, притежаващи опасни свойства в УПИ -  VI, СКЛАД 
1064, Промишлена Зона „Победа“, землище гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „СКАЙ 
ИНВЕСТ“ ООД“, е внесено Уведомление в РИОСВ -  Бургас по смисъла на чл.4, ал.1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (НУРИОВОС) с вх. № ПД- 3040 от 28.11.2018 г.

След преглед на представената в уведомлението информация е установено, че тя е 
непълна и недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ -  Бургас, съобразно изискванията 
на ч. 4, ал.2 и ал. 3 от НУРИОВОС.

С писмо с изх. № ПД-3040(1)/22.01.2019 г. на Директора на РИОСВ -  Бургас 
възложителят е уведомен, че на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е необходимо в срок до 
22.02.2019 г. да представи информация по отношение на възникналите при прегледа на 
информацията за ИП неточности, а именно:

1. В т. 1 от уведомление с вх. № ПД-3040/28.11.2018 г., е записано, че изменението и 
допълнението е относно съхранение на отпадъци с код и наименование по Наредба № 2 за 
класификация на отпадъците (Наредба №2), както следва: 02 01 08* - агрохимични отпадъци, 
съдържащи опасни вещества; 17 05 03* - почва и камъни, съдържащи опасни вещества; 17 05 
05* - изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества и 20 01 19* - пестициди. В същата 
точка е записано, че дейностите по съхранение на отпадъците ще се извършват на основание 
подписан договор, като възложител по договора е дружество, на което е възложена 
обществена поръчка от ПУДООС. В приложения към уведомлението договор между „СКАЙ 
ИНВЕСТ“ ОСД и „ЕКОСЕЙФ“ ООД е записано, че „ЕКОСЕЙФ“ ООД възлага на „СКАЙ 
ИНВЕСТ“ ООД дейности по временно съхранение на отпадъци с код и наименование по 
Наредба № 2, както следва: 02 01 08* - агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества и 
20 01 19* - пестициди. Следва да се изясни за кои отпадъци е настоящото уведомление.

2. В т. 2 от уведомлението за ИП е записано, че за съхранението на отпадъците ще се 
използва изградено хале от 350 кв. м. в Склад 3 с предназначение „за съхранение на опасни 
отпадъци“. От наличната в РИОСВ -  Бургас информация за цитираното в т. 2 хале от 
директора на инспекцията е извършена регистрация и е издаден регистрационен документ за 
дейности по Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО - R 13, т.е. дейности по 
оползотворяване за неопасни отпадъци - отпадъци с код и наименование по Приложение № 1 
от Наредба №2 - 15 01 01 (Хартиени и картонени опаковки), 15 01 02 (Пластмасови опаковки), 
15 01 03 (Опаковки от дървесни материали), 15 01 05 (Композитни/ многослойни опаковки), 
15 01 06 (Смесени опаковки), 15 01 07 (Стъклени опаковки), 19 12 01 (Хартия и картон), 19 12 
04 (Пластмаса и каучук), 19 12 12 (Други отпадъци (включително смеси от материали) от 
механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11*), 20 01 01 (Хартия и 
картон), 20 01 01 (Стъкло), 20 01 25 (Хранителни масла и мазнини), 17 02 03 (Пластмаси) и 20 
01 39 (Пластмаси), с общ годишен капацитет от 41 000 т. и произход от физически лица, 
еднолични търговци и юридически лица. При извършвания от страна на РИОСВ -  Бургас 
текущ контрол е констатирано, че през годините на площадката основно са приемани и
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предавани за оползотворяване по около 200 т. неопасни отпадъци с код и наименование по 
Приложение № 1 от Наредба №2 - 15 01 01 (Хартиени и картонени опаковки), 15 01 02 
(Пластмасови опаковки), 20 01 01 (Хартия и картон) и 20 01 39 (Пластмаси) с произход от 
физически лица, еднолични търговци и юридически лица. При извършвания от РИОСВ -  
Бургас контрол е констатирано, че през годините на площ от около 1/3 от площадката се 
съхраняват демонтирани съоръжения за предварително третиране - сортираща инсталация и 
балираща машина тип "Боа”. Предвид гореизложеното следва да бъде изяснено как е 
определено предназначението на халето „за съхранение на опасни отпадъци“ и на каква площ 
от халето възнамерявате да съхранявате новите отпадъци.

3. В т. 3 от уведомлението за ИП са цитирани становища на Директора на РИОСВ -  
Бургас, като е цитирано, че са относно дейности по третиране на отпадъци, вкл. съхранение на 
опасни отпадъци. Цитираните становища на Директора на РИОСВ -  Бургас, както и 
издаденото в последствие разрешително за дейности с отпадъци с Решение № 02-Д 0451-00/ 
10.07.201 Зг., изменено с Решение № 02—ДО—451 —01 / 07.03.2016г. и прекратено с Решение № 
02-ДО-451-02/ 21.04.2017г. са за дейности по оползотворяване, т. е. за дейност по 
Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО - R 13, на отпадък с код и наименование по 
Приложение № 1 от Наредба №2 -  20 01 21* - флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак. С настоящото уведомление за ИП с вх. № ПД-3040/03.12.18г., РИОСВ -  
Бургас е уведомен за извършване на дейности по обезвреждане, т. е. за дейност по 
Приложение № 1 към §1, т. 11 от ДР на ЗУО - D 15, за отпадъци с код и наименование по 
Наредба № 2, както следва: 02 01 08* - агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества; 
17 05 03* - почва и камъни, съдържащи опасни вещества; 17 05 05* - изкопани земни маси, 
съдържащи опасни вещества и 20 01 19* - пестициди.

Предвид изложеното, е необходимо възложителят да представи становище издадено от 
РЗИ по отношение на опазване на човешкото здраве, относно това дали е възможно в хале с 
обща площ от 350 кв. м, в което 1/3 от площа е заета със демонтирани съоръжения за 
предварително третиране - сортираща инсталация и балираща машина тип "Боа", в оставащите 
2/3 от площта да се съхраняват неопасни отпадъци с произход от физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, предназначени за оползотворяване и опасните отпадъци с код и 
наименование по Наредба № 2, както следва: 02 01 08* - агрохимични отпадъци, съдържащи 
опасни вещества; 17 05 03* - почва и камъни, съдържащи опасни вещества; 17 05 05* - 
изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества и 20 01 19* - пестициди, преназначени за 
обезвреждане с произход от възложените от ПУДООС по Договор № 12498/ 15.10.2018г. за 
изпълнение на обществена поръчка.

4. В т. 1 от уведомлението за ИП е записано, че изменението и допълненито е във 
връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет „Преопаковане, транспорт, предаване 
за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ-пестициди, опасни 
отпадъци, неопасни отпадъци и други ПРЗ, съдържащи се в складове на териториятя на 
РИОСВ -  Бургас и Стара Загора“. След запознаване със съдържанието на Договор № 12498/ 
15.10.2018г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Преопаковане, транспорт, 
предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ- 
пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други ПРЗ, Обособена позиция № 5: 
„Преопаковане, почистване на складове, транспорт и предаване за окончателно обезвреждане 
на УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други ПРЗ, съдържащи се в 
складове на територията на РИОСВ -  Бургас и Стара Загора“ и приложенията към същия, 
обявени на интернет страницата на ПУДООС, се установява, че управляваното от възожителя 
на настоящото инвестиционно предложение дружество не е страна по договора. Възложител 
по договора е ПУДООС, а изпълнител е Консорциум „Индекосейф“ Дружество по ЗЗД, като 
собственици в консорциума са „ИНД-ЕКО“ д.о.о. Хърватско и „ЕКОСЕЙФ“ ООД. ПУДООС е
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възложил изцяло изпълнението на дейностите по договора, както и отговорностите на 
Консорциум „Индекосейф“ Дружество по ЗЗД, като собственици в консорциума са „ИНД- 
ЕКО“ д.о.о. Хърватско и „ЕКОСЕЙФ“ ООД.

Предвид изложеното, следва да бъде представен удостоверителен документ издаден от 
възложителя на обществената поръчка -  ПУДООС, че управляваното от Вас дружество 
„СКАЙ ИНВЕСТ“ ООД може да извърши дейностите по обезвреждане, т. е. дейност по 
Приложение № 1 към §1, т. 11 от ДР на ЗУО - D 15, за отпадъци с код и наименование по 
Наредба № 2, както следва: 02 01 08* - агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества; 
17 05 03* - почва и камъни, съдържащи опасни вещества; 17 05 05* - изкопани земни маси, 
съдържащи опасни вещества и 20 01 19* - пестициди, в изпълнение на Договор № 12498/ 
15.10.2018г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Преопаковане, транспорт, 
предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ- 
пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други ПРЗ, Обособена позиция № 5: 
„Преопаковане, почистване на складове, транспорт и предаване за окончателно обезвреждане 
на УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други ПРЗ, съдържащи се в 
складове на територията на РИОСВ -  Бургас и Стара Загора“.

5. Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 4 от Договор № 12498/15.10.2018г. за възлагане на общесвена 
поръчка, Дейност 4 от същия договор се счита за приключена с подписване на Протокол № II, 
който удостоверява натоварените отпадъци на транспортни средства за транспортиране с 
прехвърляне на отговорността/ владението им на Консорциум „Индекосейф“ Дружество по 
ЗЗД, във връзка с превоза, както и когато консорциума достави отпадъците до съоръжението 
за окончателно обезвреждане. Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5 от Договор № 12498/ 15.10.2018 г. за 
възлагане на общесвена поръчка, Дейност 5 от същия договор се счита за приключена, когато 
консорциума предаде отпадъците до съоръжението за окончателно обезвреждане, тъй като той 
притежава правото на владеене/ собственост върху отпадъците и отговорността/ владеенето 
му върху отпадъците отпада след приемането им в съоръжението за окончателно 
обезвреждане. Съгласно клаузи / т. 5.2, т. 5.4, т. 5.8/, в сключения на 01.11.2018г. договор 
между управляваното от възложителя дружество „СКАЙ ИНВЕСТ“ ООД и „ЕКОСЕЙФ“ ООД 
/единия от собствениците в Консорциум „Индекосейф“ Дружество по ЗЗД/, на „СКАЙ 
ИНВЕСТ“ ООД са прехвърлени редица задължения, относно начина на съхранение на 
отпадъците по Договор № 12498/ 15.10.2018г„ след като същите вече са собственост, във 
владение и отговорност на консорциума. Необходим е коментар от страна на „СКАЙ 
ИНВЕСТ“ ООД, предвид изричната разпоредба на чл. 40 от Договор № 12498/15.10.2018г.

6. В случай, че ПУДООС даде положително становище по т. 4, следва в договора 
сключен между управляваното от възложителя на настоящото ИП дружество „СКАЙ 
ИНВЕСТ“ ООД и „ЕКОСЕЙФ“ ООД подробно да бъдат разписани клаузи, относно 
отговорностите по приемане, съхраняване, предаване на отпадъците, опазване на околната 
среда и човешкото здраве, безопасни условия на труд, моменти на изготвяне на протоколите 
по Договор № 12498/ 15.10.2018 г„ товарителници и други, а не само клаузи относно 
финансовите взаимоотношения. Клаузите следва да кореспондират с клаузите разписани в 
Договор № 12498/ 15.10.2018 г.

7. В случай, че ПУДООС даде положително становище по т. 4 от изисканата 
информация, следва възложителя - „СКАЙ ИНВЕСТ“ ООД да представи подробна 
информация за местата за съхраняване на отпадъците, начина и методите на съхранение на 
отпадъците, вкл. и разделното им съхраняване от неопасните отпадъци, предназначени за 
оползотворяване и за които е извършена регистрация и е издаден регистрационен документ, 
капацитет, начини на приемане, съхраняване, предаване на отпадъците, опазване на околната 
среда и човешкото здраве, безопасни условия на труд, моменти на изготвяне на протоколите 
по Договор № 12498/ 15.10.2018г. и други.
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8. Точка 5.5 от сключения на 01.11.2018 г. договор между „СКАЙ ИНВЕСТ“ ООД и 
„ЕКОСЕЙФ“ ООД не кореспондира с обективната фактическа обстановка, а именно че към 
датата на сключване на договора „СКАЙ ИНВЕСТ“ ООД не притежава разрешително за 
извършване на дейност по Приложение № 1 към §1, т. 11 от ДР на ЗУО - D 15, за отпадъци с 
код и наименование по Наредба № 2, както следва: 02 01 08* - агрохимични отпадъци, 
съдържащи опасни вещества и 20 01 19* - пестициди, за площадката обект на настоящото ИП 
и/или за друга площадка.

В рамките на указания срок, който е изтекъл на 22.02.2019 г., както и до датата на 
издаване на настоящото решение, изисканата информация не е представена в РИОСВ-Бургас.

В тази връзка и въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на 
основание чл.5, ал.5 от НУРИОВОС и чл.56, ал.2, във връзка с чл. 30, ал. 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместената процедура по оценка за 
съвместимост за изменение и допълнение към инвестиционно предложение за „Изграждане 
на площадка за изкупуване, временно съхранение, транспортиране и предварително третиране 
на отпадъци от хартиени и картонени опаковки, хартия и картон, пластмасови опаковки, 
пластмаси и дейности по събиране, транспортиране и предварително третиране, 
оползотворяване и съхранение на отпадъци от опаковки, вкл. метални опаковки, събиране и 
транспортиране, съхранение на отпадъци, притежаващи опасни свойства в УПИ -  VI, СКЛАД 
1064, Промишлена Зона „Победа“, землище гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „СКАЙ 
ИНВЕСТ“ ООД“

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

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

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС^
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