
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-9-ПР/ / $ -М  -IX Г
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху

околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с ал.З и ал.6 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 (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.ба, т.2, чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата по ОС) и 
представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за 
ОВОС и по чл.Ю, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-1688(4) от 04.09.2020 г., както и 
получени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-99- 
3/05.10.2020 г.. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на Населението” -  Бургас с 
изх. Рсг. № 793000.13/07.01.2021 г., Изпълнителна агенция по околна среда с изх. № ПГА- 
188/21.01.2021 г., Община Бургас изх. № 24-00-21/06.01.2021 г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение 
„Монтаж на модулна автоснабдителна станция за дизелово гориво в имот с идентификатор 
07079.618.1088 КК на гр. Бургас, община Бургас”, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху човешкото здраве, околната среда, природните мсстообитания, 
популации и мсстообитания па видове, предмет на опазване в защитените зони

Възложител „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД

Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение е свързано с монтаж на модулна автоснабдителна станция за 

дизелово гориво на територията на пристанищен терминал „Бургас Изток-2”, имот с 
идентификатор 07079.618.1088 по КК на гр. Бургас, община Бургас. Предвижда се монтаж на 
модул, състоящ се от една продуктова колонка, резервоар-двустенсн, двукамерен за гориво 20 
куб.м., монтиран на бетонова площадка върху метална рама. Площадката ще бъде разположена 
под съществуващ навес.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1
и 2 на ЗООС, т. 3 Енергийно стопанство, буква „д“ - съоръжения за надземно складиране па 
горива и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 
поради което същото подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите 
на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка ал.1 от Закона за биологичното
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разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен 
орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Бургас.

Имотът нс попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 
(Натура 2000 места). Най-близо са разположени защитени зони I3G0000273 „Бургаско езеро” за 
опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на министъра на околната 
среда и водите и защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните 
мсстообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 
21/09.03.2007г.).

На основание чл,40, ал.З от Наредбата за ОС след преглед на предоставената информация, 
предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на 
критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно 
въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитания на 
видове и върху дивите птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона 
BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000273 „Бургаско 
езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

МОТИВИ:

/. Характеристика на инвестиционни предложения: размер, засегната площ, 
параметри, мащабиост, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други 
съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения оформление на 
инвестиционното предложение в неговата цялост;използване на природни ресурси, земните 
недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци 
замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани 
с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в 
съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение има за цел да осигури възможност за зареждане с 
дизелово гориво за леки и товарни моторни превозни средства собственост на „БМФ ПОРТ 
БУРГАС”-ЕАД. Модулната инсталация за дизелово гориво (МИСГ) е предназначена за монтаж на 
открито. Основното и приложение ще бъде за ведомствени цели.

2. Всички дейности ще се осъществяват в рамките на предвидената за реализация територия 
и няма да засегнат площ извън границата на имота.

3. Използваната затворена система за зареждане с горива от автоцистерна, резервоар с 
двойни стени, дихателна система за събиране на пари и предвидените съоръжения за контрол, 
предотвратяват всяка възможност за замърсяване на околната среда, възникване на пожари и 
други аварии. Предвидени са специални блокировки за аварийно или ръчно изключване на 
колонката, както и пожарогасителна инсталация за предотвратяване на непредвидени ситуации.

4. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-99-3/05.10.2020 г. от здравно-хигиенна 
гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие реализацията на 
инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено 
земеползване относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна 
способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично 
разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на 
природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия;
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крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон 
територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, 
свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда 
са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; 
ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии 
и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Съгласно представената информация в близост до изградените „Буферен склад за течни 
горива”, „Склад за втечнени въглеводородни газове (LPG)” и „Специализиран комплекс за 
обработка и съхранение на сярна киселина”, както и до терена, предмет на ИМ, няма обекти с 
обществено предназначение по смисъла на §1, т.29в от допълнителните разпоредба на ЗООС. ИП 
отстои на 980 метра южно от централна градска част, на 1500 метра от границата с територии 
извън концесията на възложителя и на 150 метра от „Буферен склад за течни горива”.

2. Съгласно потвърдена от Изпълнителната агенция по околна среда класификация, 
11ристанищсн терминал „Бургас Изток - 2”, площадка Буферен склад за течни горива, гр. Бургас, е 
предприятие с висок рисков потенциал. „БМФ Порт Бургас” ЕАД има издадено Решение за 
одобряване на актуализиран доклад за безопасност № 176-А1/10.04.2017 г. на изпълнителния 
директор на ИЛОС.

3. На основание чл.99б, ал.4 от ЗООС и чл.7, ал.2, т.З от Наредбата за ОВОС, представената 
информация и оценката по чл. 996 от ЗООС е съгласувана служебно е община Бургас, Регионална 
дирекция ПБЗН - Бургас и ИАОС - София.

4. Съгласно получено становище от ИАОС с изх. № ПГА-188/21.01.2021 г. представената 
информация по чл. 99 б от ЗООС е разработена но форма и съдържание съгласно изискванията на 
Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях (приета с ПМС №2/11.01.2016 г., обн. ДВ, бр.5/19.01.2016 г„ с поел. изм и 
доп. ДВ, бр.67/23.08.2019 г.).

5. С писма с изх. Per. № 793000.13/07.01.2021 г., РД ПБЗН и изх. № 24-00-21/06.01.2021 г. 
община Бургас дават положително становище относно реализацията на инвестиционното 
предложение.

6. Площадката и съоръженията са част от Пристанищен терминал „Бургас Изток-2”, 
предоставен на концесия на „БМФ Порт Бургас” ЕАД и граничи изцяло с територия, обект на 
концесия. В радиус от около 1500 м около площадката няма обекти на външни предприятия, 
които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

7. След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюини природни 
местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че не се засяга площ с 
характеристика на пясъчни дюни.

8. Имотът се намира извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“, най-близо 
са разположени защитени зони BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици и 
BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда: 
степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на 
населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; 
транеграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на 
въздействието, вероятността за въздействие; очакваното настъпване,
продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с 
въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; 
възможността за ефективно намаляване на въздействията:
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1. Предвид местоположението на площадката, с реализиране на инвестиционното 
предложение не се очакват преки и косвени негативни въздействия върху структурата, функциите 
и природозащитните цели на горецитираните защитени зони.

2. Инвестиционното предложение не предполага увреждане или унищожаване на природни 
местообитания, както и фрагмеьггация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за 
видовете, предмет на опазване в защитените зони;

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 
въздействие със значителен ефект върху местообитания и популации на видовете, включително 
птици, предмет па опазване в гореописаните най-близо разположени защитени зони.

4. Определени са пространствените граници на последствията от големи аварии и са 
изчислени стандартните разстояния чрез моделиране на последствията по метода за бърза оценка 
на риска. От направения анализ за обекта „Монтаж на ведомствена модулна автоснабдителна 
станция за дизелово гориво в ПИ №07079.618.1088 по КК на гр. Бургас” пе са идентифицирани 
сценарии, които да предизвикат транегранични въздействия от големи аварии, произтичащи от 
дейности с опасни вещества.

IV  Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят и 

компетентния орган РИОСВ-Бургас са обявили инвестиционното предложение.
2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 ог Закона за опазване на околната среда 

компетентния орган е уведомил писмено кмета на Община Бургас, чиято територия е засегната от 
осъществяването на инвестиционното предложение, а чрез него и засегнатото население.

3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до 
информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Бургас;
- от Община Бургас, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното предложение.

4. С писмо е изх. 32-00-499/1/29.09.2020 г. Кмета на Община Бургас уведомява РИОСВ- 
Бургас, че е информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е 
оповестена чрез поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет страницата на 
общината за най-малко 14 дни с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, като в 
резултат не са постъпили жалби, възражения и становища.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Бургас няма постъпили, 
жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ,:

1. Да се спазва условието, заложено в становище на РД „ПБЗН”-Бургас с изх. Per. № 
793000.13/07.01.2021 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне 
на настоящото решение

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по 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 сг>гласно действащата 
нормативна уредба по околна среда.

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 своевременно.
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Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е 
започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно- 
процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред Министъра на ОСВ и 
Административен съд по чл. 133 от АПК в 14 дневен срок от съобщаването му.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА /s v  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГ^С
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