
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС - 47-ПР/.
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 Приложение № 2 към чл. 6 от 
НУРИОВОС с вх. № ПД -  60(8) от 01.04.2019 г. и получени становища от Регионална 
здравна инспекция -  Бургас с изх. № 10-51-1/12.04.2019 г. и от Басейнова дирекция 
„Черноморски район” - Варна с изх. № 05-10-98/А4/06.03.2019 г.

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: за „Изграждане на водовземно съоръжение -  тръбен кладенец в поземлен 
имот с идентификатор по 23604.17.17 по КК на с. Драчево, с цел напояване на оранжериен 
комплекс, разположен в поземлен имот с идентификатор 23604.17.21 по КК, местност 
„Черния кютук“, землище на с. Драчево, община Средец, област Бургас“, 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

Кратко описание па инвестиционното предложение и неговото процедиране:

Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на ново 
водовземно съоръжение -  тръбен кладенец, което ще се разположи в поземлен имот с 
идентификатор КК 23604.17.17, местност „Черния кютук“, землище на с. Драчево, община 
Средец, област Бургас. Водовземното съоръжение ще служи за напояване на оранжериен 
комплекс с обща площ 19 дка, разположен в поземлен имот с идентификатор по КК 
23604.17.21, местност „Черния кютук“, землище на с. Драчево, община Средец, област 
Бургас. Параметрите на тръбния кладенец са следните: дълбочина 100±10 м., диаметър на 
PVC експлоатаципнна колона s i 25/6 мм.

За изграждането на сондажа ще е необходима временна площ от около 20 кв.м., 
която ще бъде в границите на имота, без да се засягат съседни имоти, улици или 
съоръжения. На площадката ще се разположи сондажна апаратура и съпътстващи 
инструменти, необходими за изграждането му. Заявеното средноденонощно водно 
количество възлиза на 44.25 шЗ/d или 0.512 1/s. Необходимия средногодишен воден обем е 
16150 шЗ/у.______________________________________________________________________
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За инвестиционно предложение за изграждане на оранжерийния комплекс с котелно, 
обслужващи сгради, ажурна ограда, алейна мрежа и фотоволтаична инсталация за 
собствени нужди в ПИ № 017018 по КВС (нов № 23604.17.21 по КК), местност „Черния 
кютук“, землище на с. Драчево, община Средец“, с възложител: „Еко Селект Драчево“ 
ЕООД, Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Становище с изх. № 4018/2015 г. с което е 
определил, че ИП не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и 
чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава 
шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 
и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка 
и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда) и не е необходимо 
провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с център Варна с 
изх. № 05-10-98/А4/06.03.2019 г. инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана 
за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения 
(ПУРН), при спазване на определени условия, заложени в настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение 
№ 2 към чл.93, ал. 1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), 
отразена в настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони (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 през процедурата за преценяване на необходимостта 
от ОВОС и отразена в настоящото решение.

Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по 
смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена границата на 
защитена зона BG 0000198 „Средецка река” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).

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 природните 
местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в най-близко 
разположена е защитена зона BG 0000198 „Средецка река” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна.

МОТИВИ:

I. Характеристика 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. Инвестиционното предложение предвижда дейности по изграждане на ново 
водовземно съоръжение -  един тръбен кладенец, в границите на поземлен имот с 
идентификатор КК 23604.17.17, местност „Черния кютук“, землище на с. Драчево, община
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Средец, област Бургас. Съоръжението ще служи за напояване на оранжериен комплекс, 
разположен в поземлен имот с идентификатор по КК 23604.17.21, местност „Черния 
кютук“, землище на с. Драчево, община Средец, област Бургас.

2. Реализирането на инвестиционното предложение не налага необходимост от нова 
или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп до имота се 
осъществява по съществуващи пътища.

3. Добивът на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение е 
алтернатива, която ще даде възможност на възложителя да осигури необходимите водни 
количества за нуждите на оранжерийния комплекс.

4. С предвидените дейности в разглежданото инвестиционно предложение няма да се 
генерират отпадъчни води.

5. Реализирането на инвестиционното предложение не предвижда извършването на 
дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, 
застрашаващи околната среда.

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:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в обхвата на поземлен имот с 
идентификатор КК 23604.17.17, местност „Черния кютук“, землище на с. Драчево, община 
Средец, област Бургас, с начин на трайно ползване: Нива. С инвестиционното предложение 
не се предвижда промяна предназанчението на имота.

2. Изграждането на водовземното съоръжение ще се извърши в рамките на 
определената за това площ. Не се предвижда усвояване на нови земи или промяна на 
съществуващата инфраструктура.

3. По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016 -2021 г. предвидените 
дейности попадат в обхвата на:

• Повърхностно водно тяло „р. Каракютючка (Пънчевска) -  от извор до вливане в р. 
Средецка“ с код BG2MA700R007, определено в добро екологично състояние и неизвестно 
химично състояние с поставени цели: запазване на добро екологично състояние и 
постигане и запазване на добро химично състояние.

• Подземно водно тяло „Порови води в кватернера на р. Средецка -  Мандра“ с код 
BG2G000000QC09, което е определено в добро количествено и лошо химично състояние по 
показатели РО+ Мп, с поставена цел: постигане на добро състояние.

• Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, касаещи ИП:
- 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 BG2G000000Q009.
- ПИ попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: 

нитратно уязвима зона (Южна зона) и чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, 
т. 3 от Закона за водите.
За водните тела в ПУРБ 2016-2021 г. са заложени следните мерки с конкретни 

действия, 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“ и „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 
подземни води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи
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водното тяло“;
- Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с 

предвидени действия: „Забрана за употреба на ПРЗ от професионална категория на 
употреба върху зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, 
определени със заповед на МОСВ“ и „Забрана за внос, въвеждане, движение и прилагане на 
биологични агенти, които не са утвърдени от МЗХ и МОСВ“;

- Мярка „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници“ с 
предвидени действия: „Контрол върху прилагането на торове и препарати за застителна 
защита в уязвимите зони“, „Забрана за торене в определени периоди от време съгласно 
Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на 
МЗХ“ и „Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро 
земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на 
проекти ПРСР“.

4. По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016 -  2021 г., инвестиционното 
предложение не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения 
в обхвата на БДЧР, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения 
на ниво район на басейново управление.

5. По отношение изискванията на Закона за водите:
• Предвидените дейности не попадат в санитарно -  охранителна зона около 

водоизточници за питейно -  битово водоснабдяване или добив на минерални води.
• Поземлените имоти не граничат с воден обект -  публична държавна собственост от 

което не произтичат допълнителни забрани и ограничения за реализацията на ИП.
• Необходимото водно количество за напояване на оранжериен комплекс с обща 

площ от 19 дка е с годишен обем -  16 150 м3/год. и ще се осигурява от предвидения за 
изграждане тръбен кладенец.

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

1. С реализиране на водовземно съоръжение -  тръбен кладенец не се променя 
функционалното ползване на имота, който е разположен извън границите на защитени зони 
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 0000198 “Средецка река” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна.

2. Естеството на предложението не предполага увреждане на природни местообитания, 
включени в предмета на опазване на защитената зона BG 0000198 “Средецка река”.

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. Предвид естеството на инвестиционното предложение, не се очаква натрупване на 
отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и 
местообитанията на видове, в т.ч. птици, предмет на опазване в защитените зони, при 
реализация на настоящото предложение спрямо одобрени до момента и предложени за 
одобрение инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

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

1. Съгласно становище на РЗИ -Бургас с изх. № 20-51-1/12.04.2019 г., от здравно-
А
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хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие реализацията 
на инвестиционното предложение при спазване на определени условия, залегнали в 
настоящото решение.

2. Подземно водно тяло с код BG2G000000Q009 има разполагаеми ресурси 230 л/с, 
общото разрешено водно количество е 56,34 л/с по издадени разрешителни и от кладенци за 
задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества - 
173,66 л/с.

3. Естеството на предлаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и 
повърхностни води в района.

4. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително 
въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на условията, заложени в 
настоящото решение.

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

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 заинтересовнн лица/ организации.

Съгласно писмо на кмета на Община Средец, с изх. № 92-00-45 2 от 08.05.2019г.,е 
осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС по приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС. В рамките на 
нормативно определения 14-дневен срок не са постъпили становища, мнения и възражения 
от заинтересовнн лица/ организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се спазвта условията, заложени в Становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-51- 
1/12.04.2019 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

2. Да се спазват условията, заложени в Становище на Басейнова дирекция 
„Черноморски район“ -  Варна с изх. № 05-10-98/А4/06.03.2019 г., копие от което се прилага 
към придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение за инвестиционното предложение 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 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 сдаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното 
предложение.

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

Решение № БС-47-ПР/ 2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на водовземно съоръжение -  тръбен кладенец в поземлен имот с 
идентификатор по КК 23604.17.17, с цел напояване на оранжериен комплекс 
разположен в поземлен имот с идентификатор по КК 23604.17.21, местност „ Черния 
кютук“, землище на с. Драчево, община Средец, област Бургас“ с възложител: „Еко 
Селект Драчево“ ЕООД може да бъде обжалвано по реда на Административно -  
процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред 
Административен съд по реда на чл 133 от АПК в четиринадесет дневен срок от 
предоставянето му.
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