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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС- 74 -П/ 0 $  \ '

за прекратяване на процедура но преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда

Процедурата по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за 
Изменение и разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за събиране 
на отпадъци от черни и цветни метали в ПИ с идентификатор 57491.505.134 по КК на град 
Поморие, община Поморие“ с възложител: „Вип Метал Рециклинг“ ООД е започнала с 
внасяне в РИОСВ-Бургас на уведомление с вх. № ПД-3157/01.12,2021 г.

За основната дейност на „Вип Метал Рециклинг“ ООД, Директорът на РИОСВ-Бургас е 
издал Решение № БС-2-ПР/14.01.2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС за инвестиционно предложение 
„Изграждане на пункт за събиране на отпадъци от черни и цветни метали в ПИ с 
идентификатор 57491.505,134 по КК на град Поморие, община Поморие“, с характер да не се 
извършва ОВОС.

С писмо с изх. № ПД-846(34)/10.09.2021г., компетентният орган по околната среда , се е 
произнесъл, че за промяната в ИП „Изграждане на пункт за събиране на отпадъци от черни и 
цветни метали в ПИ с идентификатор 57491.505.134 по КК на град Поморие, община 
Поморие“ с възложител: „Вип Метал Рециклинг“ ООД, свързана с отпадане на дейностите по 
рязане, на метали, съхранение на прахообразни и други лесноприносими от въздушните 
течения метални фракции, както и разкомплектоване на автомобили и съхранение на 
акумулатори не представлява изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което може 
да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и не подлежи на 
регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка оценка и/или оценка на въздействието върху околната 
среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, 
както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Издадено е Решение № 02-ДО-530-00 от 15.10.2021 г. от Директорът на РИОСВ-Бургас, е 
което е разрешено на „Вип Метал Рециклинг“ ООД да извършва дейности по третиране на 
отпадъци на обекта, съгласуван с Решение № БС-2-ПР/14.01.2021г. за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС.

С внесеното уведомление възложителят заявява завишаване на количеството отпадъци от 
черни и цветни метали, събирани в пункта от 100 т/год. разрешени, на 20000т/год. Добавят се 
и нови неопасни отпадъци от вида ИУЕЕО (ЗОООт/год. и метални опаковки 500 т/год.).

ПИ с идентификатор 57491.505.134 по КК на град Поморие, община Поморие не попада 
в защитена територия определена по смисъла на Закона за защитените територии. Не попада 
и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 
2000 място/. Най-близо са разположени защитени зони BG0000620 „Поморие“ за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007г. 
(ДВ, бр. 21/2007г.) и BG0000152 „Поморийско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена 
със Заповед № РД-78/03.02.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 
14/2009г.).
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С писмо с изх. № ПД-3157(1) от 20.01.2022 г. възложителят е уведомен, че предвидените 
дейности се определят по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, като разширение/изменение 
на инвестиционно предложение съгласно Приложение № 2, което вече е одобрено и подлежи 
на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС).

С писмо с изх. № ПД-3157(1) от 20.01.2022 г. са дадени указания за предприемане на 
необходимите действия по процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда за изменение и разширение на инвестиционно 
предложение „Изграждане на пункт за събиране на отпадъци от черни и цветни метали в ПИ 
е идентификатор 57491.505.134 по КК на град Поморие, община Поморие“ с възложител: 
„Вип Метал Рециклинг“ ООД.

С вх. № ПД-3157(3) от 01.02.2022г. в РИОСВ-Бургас е внесено Искане за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за 
изменение и разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за събиране 
на отпадъци от черни и цветни метали в ПИ с идентификатор 57491.505.134 по КК на град 
Поморие, община Поморие“ с възложител: „Вип Метал Рециклинг“ ООД.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 
информацията и документацията по искане за преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС с вх. № ПД-3157(3) от 01.02.2022г., е изпратена за становище по компетентност до 
Регионална здравна инспекция -  Бургас /РЗИ/.

Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-31-1/25.02.2022г. е 
констатирано, че за ИП „Изграждане на пункт за събиране на отпадъци от черни и цветни 
метали в ПИ с идентификатор 57491.505.134 по КК на град Поморие, община Поморие“ с 
възложител: „Вип Метал Рециклинг“ ООД, Директорът на РЗИ-Бургас е издал становище с 
изх. № 10-67-5/20.08.2020г„ съгласно което предвиденото ИП попада в охранителна зона Б 
на Поморийско езеро, представляващо лагунно-лиманно находище на лечебна кал. 
Определянето на площадката за разглежданото ИП, която попада в местност с лечебна кал, 
следва да се съгласува с Министерство на здравеопазването /M3/, съгласно §3 от 
Допълнителните разпоредби на Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и 
курортите. РЗИ-Бургас не може да издаде становище за изменение и разширение на 
инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за събиране на отпадъци от черни и 
цветни метали в ПИ с идентификатор 57491.505.134 по КК на град Поморие, община 
Поморие“ с възложител: „Вип Метал Рециклинг“ ООД, предвид на това, че с писмо с изх. № 
26-00-1560/11.10.2021 г. на Министерство на здравеопазването и предвид одобряването на 
реализацията на ИП от компетентните органи в областта на устройство на територията и в 
областта на околната среда, M3 счита, че правоимащите органи сас се произнесли по случая, 
поради което счита, че процедурите по ЗУТ и ЗООС са приключили и в тази връзка се 
прекратява и процедурата по издаване на становище от M3.

С писма с вх. № ПД-3157(12)/07.03.2022г. и № ПД-3157(16)/26.07.2022г. /писмо на 
Главен държавен инспектор с изх. № 26-00-1654/14.07.2022г./, възложителят на ИП внася 
допълнителна информация в РИОСВ-Бургас, която е изпратена до РЗИ-Бургас за становище.

С писма с изх. № 10-31-3/25.03.2022г. и № 10-31-7/09.09.2022г., Директорът на РЗИ- 
Бургас констатира, че не може да издаде становище по отношение на степента на значимост 
на въздействието и риска за човешкото здраве от реализацията на изменение и разширение на 
инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за събиране на отпадъци от черни и 
цветни метали в ПИ с идентификатор 57491.505.134 по КК на град Поморие, община 
Поморие“ с възложител: „Вип Метал Рециклинг“ ООД, тъй като не е издадено становище от 
M3 по реда на Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите.
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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)

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в 
това число съвместената процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за 
изменение и разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за събиране 
на отпадъци от черни и цветни метали в ПИ е идентификатор 57491.505.134 по КК на град 
Поморие, община Поморие“ е възложител: „Вип Метал Рециклинг“ ООД

С настоящото Решение не се изключва възможността на възложителя за 
иницииране на нова процедура по реда на Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано, чрез директора на РИОСВ-Бургас е 14 дневен 
срок от съобщаването му пред съответния Административен съд по реда на чл.133 от 
Административно процесуалния кодекс:

РЕШИХ:

ИНЖ. НАТАЛИЯ ПАЧЕМА1 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУР! 
Заповед № 1080/21.09.2022г. на

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 

Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 
e-mail: riosvbstSunacs.be 

www.riosvbs.com

http://www.riosvbs.com

