
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС- 03 -П Р /...£ /£л Ж  J .5 .L  
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху

околната среда

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

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 е предмета и целите на опазване на защитените зони 
/Наредбата за ОС/, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от 
НУРИОВОС с Вх. № ПД -  2340 от 07.12.2018 г. и получени становища от Регионална 
здравна инепекция-Бургас е изх. № 10-41-1/28.12.2018 г. и Басейнова дирекция 
„Черноморски район” с център Варна е изх. № 05-10-66/АЗ/26.10.2018 г.

Р Е Ш И Х
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение : „Изграждане на рибовъдна ферма за топлолюбиви видове риба във водоем, 
представляващ имот № 000426, е. Бата. община Поморие“, 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 
възложители: „Жени 2005“ ЕООД

гр. Свети Влас. ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 28

Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение е свързано е изграждане на рибовъдна ферма за 

отглеждане по полуинтензивна технология на еднолетен и двулетен шаран в поликултура 
е растителноядни видове риби -  бял амур и бял толстолоб и някои хищни представители - 
бяла риба. европейски сом, костур и щука във водоем, представляващ имот № 000426. е. 
Бата. община Поморие.

Производствената система е от непълносистемен тип и включва производство на 
зарибителен материал и риба за консумация. В началото на вегетационния период, в края 
на месец март, язовира се зарибява със зарибителен материал от топлолюбиви видове 
риби. закупен от други рибовъдни ферми. Няма да се извършва размножаване на 
отглежданите видове риби. Нужният брой личинки и зарибителен материал, необходим за 
нуждите на рибовъдната ферма ще бъде закупуван от други ферми. Периодът за 
отглеждане на рибата за консумация ще бъде двулетен, т.е. реализацията на пазара от 
закупена малка шаранова рибка до отглеждането на шаран за консумация ще бъде след 
минимум 7-8 месеца.

Капацитет на рибовъдното стопанство:
• Шаран (Cyprinus carpio L.) -  2500 кг;
• Бял амур (Ctenopharyngodon idella) -  200 кг;
• Бял толстолоб (Hypophtalmychthys molytrix) -  500 кг;
• Пъстър толстолоб (Aristhichthys nobilis) -  500 кг;
• Европейски сом (Silurus glanis) -  100 кг;
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• Бяла риба (Sander lucioperca) - 50 кг.
Съгласно становища на Басейнова дирекция „Черноморски район” с център Варна 

с изх. № 05-10-66/АЗ/26.10.2018 г, дейностите, предвидени в инвестиционното 
предложение, са допустими и в съответствие с целите и мерките за постигане на добро 
състояние на водите, заложени в ПУРБ и ПУРН. при спазване на определени условия, 
заложени в настоящото решение.

Предвидената дейност представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на 
Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда, в конкретния случай т. 1, буква 
„е“ 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, 
отразена в настоящото решение.

Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие (Натура 2000 място) - BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на 
природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 
г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). Защитената зона няма обнародвана Заповед за обявяване, 
респективно няма конкретен забранителен режим.

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 горецитираната защитена зона, 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 
извършване на ОВОС и отразена в настоящото решение.

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 природни местообитания, предмет на опазване в горецитираната 
защитена зона.

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 на необходимостта от 
извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, 
инвестиционното предложение е свързано с изграждане на рибовъдна ферма за 
топлолюбиви видове риба във водоем, представляващ имот № 000426, с. Бата. община 
Поморие.

2. В тази водна площ ще се отглеждат по полуинтензивна технология основно 
еднолетен и двулетен шаран в поликултура с растителноядни видове риби -  бял амур и 
бял толстолоб и някои хищни представители /бяла риба. европейски сом. костур и щука/.

3. Водоснабдяването на водоема се извършва от валежите и подпочвени води.
4. Няма да се извършва изграждане на нови съоръжения и строителство на сгради в 

прилежащите площи на язовира.
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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:

Производствената база на рибовъдната ферма представлява водоем в с. Бата. 
община Поморие, предсталяващ имот № 00042, със залята площ 34.042 дка.

Дейностите, предвидени в инвестиционното предложение, попадат в:
- Подземно водно тяло „Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична северно и 

западно от Бургас“ с код BG2G00000K2034. определено в добро количествено и лошо 
химично състояние. За него е поставена цел -  постигане на добро състояние.

- Повърхностно водно тяло „Река Ахелой -  от яз. Ахелой до преди с. Ахелой“ с код 
BG2SE800R019, определено в добро екологично състояние и неизвестно химично 
състояние. За него са поставени цели -  Запазване на добро екологично състояние; 
Постигане и запазване на добро химично състояние.

По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016-2021 г„ дейностите попадат в 
зони за защита на водите, съгласно чл. 119а. ал. 1 от Закона за водите:

подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води, 
съгласно чл. 119а. ал. 1, т. 1 от Закона за водите с код BG2DGW00000K2034;

зона. в която водите са чувствителни към биогенни елементи -  чувствителна 
зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;

зона с наименование „Айтоска планина“ с код BG 0000151, съгласно чл. 
119а. ал. 1, т. 5 от Закона за водите.

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

1. Пре.хложението е свързано със зарибяване, отглеждане и риболов в съществуващ 
язовир в землището на с. Бата. Няма да се извършва строителство.

2. Не се очаква фрагментация на свързани с терена популации, тъй като няма да се 
изграждат сгради, съоръжения и нови пътища за достъп.

3. Естеството на предложението не предполага промяна на ландшафта или 
изсичане на естествена речна или крайречна растителност.

4. Запазва се видовият състав на ихтиофауната, т.е. не се очаква отрицателно 
въздействие върху местната фауна и флора, респективно върху предмета на опазване на 
защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“.

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

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализирането на 
инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот.

2. Съгласно становище на РЗИ - Бургас с изх. № 10-41-1/28.12.2018г., в следствие 
реализацията на инвестиционното предложение, не се очаква възникване на здравен риск 
от здравно-хигиенна гледна точка, при спазване на определено условие, заложено в 
настоящото решение.

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 
границите на Република България.
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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.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2, РИОСВ-Бургас е предоставила на 
Община Поморие информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, с цел осигуряване на обществен 
достъп.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-41- 
1/28.12.2018 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

2. Да се спазват условията и мерките, заложени в становище на БДЧР-Варна с изх. № 
05-10-66/АЗ/26.10.2018 г.. копие от което се прилага към придружителното писмо за 
предоставяне на настоящото решение.

Настоящото реш ение за инвестиционното предлож ение не отменя 
задълж енията на възлож ителя по Закона за опазване на околната среда и други 
специални закони и подзаконови нормативни актове и не мож е да служ и 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 м у не е започнало осъществяването на инвестиционното 
предлож ение.

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

Решение №  БС- 03 -П Р / 2019 г. за преценяване на необходимостта от  
извърш ване на оценка на въздействието върху околната среда за разш ирение на 
инвестиционно предлож ение „Изграж дане на рибовъдна ферма за топлолюбиви  
видове риба във водоем, представляващ имот №  000426, с. Бата, община П оморие“ с 
възлож ител: „Ж ени 2005“ ЕО ОД мож е да бъде обж алвано по реда на
Админист рат ивно -  процесуалния кодекс пред М инистъра на околната среда и 
водите или пред Административен  |с|ь<) - Бургас в четиринадесет дневен срок от  
предоставянето му.


