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Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-ЗО-П/ f t / .# * ?  J j f r

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

В РИОСВ-Бургас е внесено уведомление с вх. № ПД-2280/02.09.2021 г. по смисъла 
на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда -  НУРИОВОС за инвестиционно предложение „Садкова инсталация за 
отглеждане на риба в предварително избрания участък от акваторията на яз. „Мандра“, 
садкова инсталация от два понтона с до 20 броя садки на всеки от тях” с възложител: 
„Бургаски езера“ ЕООД

Съгласно представената информация инвестиционното предложение предвижда 
садкова инсталация за отглеждане на риба в предварително избрания участък от 
акваторията на яз. „Мандра“ в зона с координати (т.2 42°23'47,8Г N 27°20'04,74" Е; т.5 
42°23'42,58" N 27°20' 11,92" Е; т.6 42°23'41,70м N 27°20'07,52" Е; т.7 42°23'46,60" N 
27°20'01,70" Е) при полуинтензивно отглеждане на следните видове риби -  шаран, есетра, 
европейски сом и балканска пастърва. Садковата инсталация е с работни размери (36x72 
м, като ще включва в себе си два понтона с по 20 броя садки на всеки от тях. Вътрешният 
диаметър на садкиге ще бъде 12м, а дълбочината им 5м„ като всяка садка ще бъде с 
работен обем от 565, 20 м3. Предвижда се непълносистемио производство -  само угояване 
при полуинтензивен метод на отглеждане. Капацитетът на обекта ще до 106 тона риба на 
годишна база. Работещ персонал 4 души. Питейните нужди на персонала ще се обезпечава 
чрез доставка на бутилирана вода. За битово-фекалните отпадъчни води ще бъде 
поставена една мобилна тоалетна тип „Ьох“, която ще бъде обслужване по договор от 
лицензирана фирма.

Директорът на РИОСВ-Бургас уведомява Община Бургас на основание чл.95, ал.1 от 
Закона за опазване на околната среда (ЗООС), за осигуряване на обществен достъп до 
уведомлението за ИП, за което има съставен протокол.

На основание чл. 4а, ал. 1 от НУРИОВОС е изискано становище от Басейнова 
дирекция „Черноморски район“ във връзка с чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за 
горецитираното ИП. Съгласно писмо на БДЧР с изх. № 05- 10-509(А1)/07.10.2021 г. е 
необходимо информацията да се допълни.

С писмо на административния орган изх. № ПД-2280(3)/12.10.2021 г. Възложителят 
е уведомен, че в срок до 08.11.2021 г„ на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е 
необходимо да представи допълнителна информация, съгласно писмо на БДЧР е изх. №05- 
10-509(А1)/07.10.2021 г.

С писмо вх. № Г1Д-2280(4)/08.11.2021 г. Възложителят внася допълнителна 
информация, изискана с писмо изх. №ПД-2280(3)/12.10.2021 г.

Представената допълнителна информация е изпратена до БДЧР за становище по 
компетентност.

С писмо изх. № 05-10-509/АЗ/14.12.2021г., Директорът на БДЧР-Варна изразява 
становище, че ИП е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ 
2016-2021г. и спрямо Плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/ 2016-2021 г., 
при спазване на посочените в настоящото становище мерки и законови изисквания.
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С писмо на административния орган изх. № ПД-2280(7)/22,12,2021 г„ изпратено до 
възложителя, с копие до кмета на Община Бургас, на основание чл.5, ал.1 от НУРИОВОС 
е определено, че инвестиционното предложение попада в т.1 буква „е“ от списъка с 
категориите дейности по Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС, поради което 
следва да се извърши преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) и тъй, като зоната в язовир Мандра, посочена 
с координати, като местоположение на садковата инсталация за отглеждане на риба 
попада в границите на защитена зона по смисъла на закона за биологичното разнообразие 
(Натура 2000 места) - защитена зона „Мандра Пода” BG 0000271 за опазване на дивите 
птици, обявена със Заповед РД-131/2012 г. (обн., ДВ, бр.23/2012 г.), изменена и допълнена 
със Заповед №РД-308/31,03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване природните 
местообитания и на дивата флора и фауна (обн.ДВ, бр.48/2021г.), и двете на министъра на 
околната среда и водите, следва да бъде извършена и преценка за вероятната степен на 
отрицателно въздействие върху защитените зони по реда на Наредба за условията и реда 
за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения е предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредбата за ОС).

С писмо вх. № ПД-2280(9)/26.01.2022 г., възложителят е внесъл в РИОСВ-Бургас 
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС).

Във връзка е изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от НУРИОВОС с цел осигуряване на 
обществен достъп, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Бургас, за което е съставен 
констативен протокол. В рамките на нормативно определения 14-дневен срок не са 
постъпили становища, мнения и възражения от заинтересовани лица/организации.

На основание чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от НУРИОВОС, с писмо изх. № ПД- 
2280(10)/18.02.2022 г. на РИОСВ Бургас информацията за преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС е изпратена до РЗИ-Бургас за становище по компетентност.

С писмо с изх. № ПД-2280(11)/18.02.2022 г. на РИОСВ-Бургас е уведомен кмета на 
община Бургас за постъпилата информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС и задълженията му съгласно чл. 6, ал. 10 от НУРИОВОС.

С писмо с изх. № ПД-2280(10)/18.05.2022 г., възложителя е уведомен, че 
информацията по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС е изпратена за становище до 
РЗИ-Бургас.

С писмо на РИОСВ-Бургас с изх. № Г1Д-2280(13)/04.03.2022 г., възложителят е 
уведомен че:

• РЗИ-Бургас не може да даде положително становище, на основание приложената 
информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда. В тази връзка е необходимо същата да се допълни, съгласно 
становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-37-1/04,03.2022 г.

За предоставяне на необходимата информация РИОСВ-Бургас е определила срок до 
08.04.2022 г. и възложителят е уведомен, че съгласно чл. 6, ал. 4 от НУРИОВОС, ако 
допълнителната информация не бъде предоставена в определения срок, процедурата по 
разглеждането на искането се прекратява.

Съгласно писмо на Община Бургас, с изх. № 32-00-170(1)/07.03.2022 г., е осигурен 
обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС. В 14-дневния нормативно определен 
срок не са постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
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С писмо вх. № ПД-2280(16)/08.04.2022 г., възложителят е внесъл в РИОСВ-Бургас 
допълнителна информация, изискана с писмо изх. № ПД-2280( 13)04.03.2022 г., която е 
изпратена за становище до РЗИ

Съгласно получено писмо с изх. № 10-37-4/28.04.2022 г., Директорът на РЗИ- 
Бургас изразява становище, че Язовир „Мандра“ е крайморско лагунно-лиманно находище 
на лечебна кал, съгласно Приложение №2 към ал.2, т.2 на чл.5 от Наредба №14 за 
курортните ресурси, курортните местности и курортите и на основание чл.2, ал.1 от 
същата наредба се явява курортен ресурс. Съгласно изискванията на чл.25, ал.1, т.З в от 
Наредба №14 в охранителна зона А се забранява извършване на лов и риболов.

В допълнително постъпилата документация не е представена информацията, 
поискана с писмо изх. № 10-37-1/04.03.2022 г. на РЗИ-Бургас (рискове за човешкото 
здраве, поради неблагоприятното въздействие върху факторите на жизнената среда по 
смисъла на ; 1, т. 12 от Допълнителни разпоредби на Закона за здраве). Документецията 
следва да съдържа достатъчно факти, данни и проучвания и обосновка на направените въз 
основа на тях анализи, изводи и заключения, относно наличието и степента на здравен 
риск при реализацията на инвестиционното предложение, а не пряко да се изразява 
позиция, че няма да им здравен риск.

Предвид гореизложеното, РЗИ, счита, че инвестиционното предложение е 
недопустимо по смисъла на Наредба №14 Наредба № 14 за курортните ресурси, 
курортните местности и курортите

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл.2а,

Прекратявам процедурата по преценяване па необходимостта ог извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместната процедура 
по оценка за съвместимост на инвестиционно предложение „Садкова инсталация за 
отглеждане на риба в предварително избрания участък от акваторията на яз. „Мандра“, 
садкова инсталация от два понтона с до 20 броя садки на всеки от тях” с възложител: 
„Бургаски езера“ ЕООД

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

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд -  Бургас, чрез 
Директорът на РИОСВ-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на 
заинтресованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ал.2 от НУРИОВОС.
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