
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М и н и с т е р с т в о  на о к о л н а т а  с р е д а  и в о д и т е

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-41- П Р ^ /^ 2 0 1 9  г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието

върху околната среда

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 с предмета и целите на опазване на защитените зони 
/Наредбата за ОС/, представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС е 
Вх. № ПД-1182(3) от 18.06.2018 г., представената писмена документация по Приложение 
№ 2 към чл. 6 от НУРИОВОС с Вх. № Г1Д-2224(12) от 23.01.2019 г., допълнителна 
информация с Вх. № ПД-2224(15) от 15.03.2019 г., 01.04.2019 г„ 02.04.2019 г., и получени 
становища от Регионална здравна инспекция-Бургас (РЗИ - Бургас) с Изх. № 10-17- 
5/12.04.2019 г. и Басейнова дирекция „Черноморски район”, гр. Варна с изх. № 05-10- 
76/АЗ/05.12.2018 г.

Р Е Ш И X

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Изграждане на парк за кремации и урнополагане в поземлен имот № 007108, 
местност „Дере Арас”, гр. Камено, община Камено“, реализацията на което има 
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

възложител: „ВОРИК ГРУП” ЕООД
ГР. БУРГАС, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 40, ЕТ. 6, АП. 17

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на парк за кремации и 
урнополагане в поземлен имот № 007108, гр. Камено, община Камено. В имота ще се 
извършват всички дейности, свързани с кремирането на покойници в основната сграда 
(крематориум), както и ще бъдат изградени парк, алеи и зона за урнополагане 
(коломбариум). Основният процес се състои в изгаряне на телата на покойниците и 
отделяне на прахта от тленните им останки. Кремирането протича в три различни зони: 
основна гориЕна камера (муфел); камера за горене (минерализация); камера за последващо 
горене (тртиране на отапдни газове). Капацитетът ще бъде 7000 кремации на година. За 
поддържането на парковите алейни площи, както и за дейностите по кремирането ще
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бъдат ангажирани общо шест работници и специалисти. Общата площ на имота е 15000 
кв.м. с начин на трайно ползване „нива”.

Предвидените дейностите в инвестиционното предложение, представляват 
разширение и изменение на обекти, което самостоятелно попада в обхвата на т.12, буква 
„д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС и подлежи на процедура по 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

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 защитените зони, 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 ОВОС и отразена 
в настоящото решение.

Имотът не попада в границите на защитена територия, определена по реда на 
Закона за защитените територии. Поземлен имот № 007108, гр. Камено не попада в 
границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- 
близко разположената защитена зона е BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г.

След анализ на представената информация 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 
природните местообитания на видове, предмет на опазване на защитена зона е BG0000151 
„Айтоска планина”.

МОТИВИ:

I. Характеристики иа 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 предвидените дейности, 
инвестиционното предложение е свързано с изграждане на парк за кремации и 
урнополагане в поземлен имот № 007108, гр. Камено, община Камено.

2. Поземлен имот № 007108, гр. Камено е с обща площ 15000 кв.м. с начин на 
трайно ползване „нива”. Имотът е получен от разделяне на поземлен имот № 007107, 
който е получен от обединяване на поземлени имоти № 007051 и № 007039.

3. Към настоящият момент община Камено няма приет и действащ общ устройствен
план.

4. За реализирането и експлоатацията на обектите от инвестиционното предложение 
ще е необходимо изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа. За тази цел 
следва да бъдат изработени парцеларни планове за техническата инфраструктура -  
електрозахранване, водоснабдяване и канализация.

5. Реализацията на инвестиционното предложение е възможно да доведе до 
нарушаване на действащите норми за опазване на околната среда, по отношение на 
качеството на атмосферния въдух. При експлоатацията на обектите може да се очаква 
пренос на миризми до границите на обекти, подлежащи на здравна защита.
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II. Местоположение, в това число чувствителност и а средата, 
съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи 
територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в 
района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в в поземлен имот № 007108, 
гр. Камено, община Камено, с начин на трайно ползване „нива”.

2. По отношение на Плана за управление на речните басейни за Черноморски район 
2016-2021 г. (ПУРБ), предвидените дейности попадат в обхвата на:

• Повърхностно водно тяло с код BG2SE900R036 „I участък: р. Айтоска -  ог 
вливането на р. Съдиевска до след гр. Камено II участък: р. Айтоска -  от след гр. Камено 
до вливане в Бургаско езеро, определено като СМВТ в лош екологичен потенциал в 
неизвестно химично състояние. За него са поставени цели за предотвратяване 
влошаването на екологичния потенциал; и опазване, подобряване и възстановяване на 
водното тяло за постигане на умерен екологичен потенциал (постигане на възможно най- 
добър екологичен потенциал по биологични елементи -  МФ; постигане на възможно най- 
добър екологичен потенциал по физикохични елементи -  електропроводимост, N-NO2, N- 
NO3, N-total, Р-Р04, P-total); и постигане и запазване на добро химично състояние.

• Подземно водно тяло с код BG2G00000PG029 „Порови води в палеоген, 
палеоцен, еоцен Бургас, определено в добро количествено и лошо химично състояние по 
показатели (NO3, Ре). За него са поставени цели за предотвратяване влошаването на 
химичното състояние по показатели NO3 и намаляване под ПС: опазване, подобряване и 
възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично състояние; запазване на 
добро количествено състояние; и опазване на добро състояние в зоните за защита на 
водите около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване чрез спазване на 
забраните и ограниченията на Наредба № 3.

• Подземно водно тяло с код BG2G00000K2034 „Карстови води BG2t cn-st- 
Бургаска вулканична северно и западно от Бургас, определено в добро количествено и 
лошо химично състояние по показатели (NO3, Fe). За него са поставени цели за 
предотвратяване влошаването на химичното състояние по показатели NO3; намаляване по 
ПС. обръщане на посоката на входящата тенденция; опазване, подобряване и 
възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично състояние, запазване на 
добро количествено състояние; опазване на добро състояние в зоните за защита на водите 
около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване чрез спазване забраните и 
ограниченията в Наребдба № 3/16.10.2000 г.

• Зони за защита на водите, съгласно чл. 119, ал. 1 от Закона за водите /ЗВ/, 
касаещи инвестиционното предложение:

- Подземното водно тяло е оперделено като зона за защита на питейните води. 
съгласно чл. 119 а, ал. 1, т. 1 с код BG2DGW00000PG029.

- Поземленият имот попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни 
елементи: чувствителна и уязвима зона, съгласно чл. 119, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

За водните тела в ПУРБ на ниво РБУ са заложени следните мерки, имащи 
отношение към инвестиционното предложение:

• Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и 
влошаване” с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до 
отвеждането в подземните води на опасни вещества”, „Забрана или ограничаване на 
дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и 
опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на 
подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи 
водното тяло”.
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• Мярка: „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на 
питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони 
около водовземните съоръжения/системи е предвидени действия „Контрол на 
ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води и 
спазване на забрани и ограничения в СОЗ, съгласно заповедта за определяне на зоната и 
списъка по Приложение № 3 към Националния каталог от Мерки (ПУРБ).

• Мярка: „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 
на неселените места с предвидено действие: Изпълнение на проекти за изграждане, 
реконструкция или модернизация на канализационна система вкл. ГПОСВ, определени за 
конкретните агломерации с над 2000 е.ж., съгласно Приложение № 5 към Националния 
каталог от Мерки -  изграждане на канализация и ПСОВ за гр. Камено.

• Мярка: „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и 
дейности на етап инвестиционни предложения”.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от

нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху 
защитените зони, съгласно която инвестиционното предложение няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху природните мсстообитания, 
популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG 0000151 
„Айтоска планина” за опазване на дивите птици, поради следните мотиви:

1. Паркът за кремации и урнополагане ще се изгради в имот, представляващ нива, 
разположена на повече от 5,00 км от границите на най-близко разположената защитена 
зона от екологичната мрежа Натура 2000. Предвид това не се очакват преки и косвени 
негативни въздействия върху структурата, функциите и природозащитните цели на най- 
близко разположената защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна.

2. С реализиране на предложението няма вероятност от увреждане на природни 
местообитания в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000, включително от 
предмета на опазване на най-близко разположената защитената зона BG 0000151 
„Айтоска планина”.

3. С реализиране на предложението няма вероятност от увреждане на 
местообитания на видове идентифицирани в рамките на защитената зона и включени в 
предмета й на опазване, както и фрагментацията на биокоридори от значение за видовете.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните 
местообитания и местообитанията на видовете, опазвани в най-близко разположената 
защитена зона, в резултат на реализиране на настоящото предложение, спрямо одобрени 
до момента инвестиционни предложения/планове, програми, проекти.

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

1. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-76/АЗ/05.12.2018 г. 
реализирането на инвестиционното предложение, няма да окаже значително отрицателно 
въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на определени условия.

2. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция -  Бургас /с изх. № 25-01- 
72/20.09.2018 г./ за горецитираното инвестиционно предложение, във връзка с чл. 8, ал. 4, 
т. 2 от НУРИОВОС е необходимо да се извърши ОВОС.
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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 заинтересован лица/ организации.

С писмо изх. № 32-00-12/19.02.2019 г. на община Камено, е осигурен обществен 
достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по 
приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС. В резултат на осигурения 14-дневния 
обществен достъп до същата има постъпили възражения от страна на заинтересовани 
страни с вх. № 46-00-3/11.02.2019 г„ № 97-00-3/15.02.2019г. и № 97-00-3/28.02.2019г. за 
несъгласие на територията на гр. Камено или околността да се изгражда крематориум, 
същите са препратени от страна на Общината в РИОСВ Бургас и взети предвид в 
настоящото Решение.

VI. По отношение изискванията на Наредбата за условията и реда за 
извършване на ОВОС

За провеждане на процедурата по ОВОС е необходимо да се предприемат следните 
действия:

• В съответствие с разпоредбите на чл. 95, ал. 2 от ЗООС и чл. 10, ал. 1 ог 
НУРИОВОС е необходимо да се изработи задание за обхвата на ДОВОС, което да 
съдържа информацията, посочена в чл. 10, ал. 3 от същата Наредба.

• При изготвяне на заданието Ваше задължение, съгласно изискванията чл. 9, ал. 1 
на Наредбата по ОВОС, е да организирате провеждането на консултации, в т.ч. със 
специализираните компетентни органи на Министерство на здравеопазването или 
местните му структури, Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски 
район с център Варна, засегнатата общественост, както и с РИОСВ-Бургас, след което да 
се изготви справка за извършените консултации, с мотивите за приетите и неприети 
бележки и препоръки - чл. 9, ал.5 от НУРИОВОС.

• Информацията получена при консултациите се използва при изработване на 
заданието. На основание чл.Ю, ал.5 от НУРИОВОС, възложителят задължително 
провежда консултация по изработеното задание с компетентния орган по околна среда.

Решение № БС-41-ПР/ 2019г. за преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на парк за кремации и урнонолагане в поземлен имот Лв 007108, 
местност „Дере Арас”, гр. Камено, община Камено“  се отнася само за конкретното 
предложение. л

гр. Бургас, к- О
/

IS O  9 0 0 1

U K A S

m Тел: +3ov ьь гяз/иь, ъь гяз гии
e-mail: riosvbs(S)unacs.bg 

www.riosvbs.comS O C O T E C
MAN-U.lMtM

SVMLMS

0063

http://www.riosvbs.com

