
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС- 5 -ПР/. ММ- Цг •
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 -  124(3) от 01.08.2018 г., постъпила допълнителна информация 
от 11.10.2018 г., 30.10.2018 г. и 11.12.2018 г. и получено становище от Регионална здравна 
инспекция - Бургас с Изх. № 10-2-3/19.12.2018 г.

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на цех за преработка на риба и рибни продукти в поземлен 
имот с идентификатор 63015.503.180, с. Атия, Община Созопол, 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

възложител: .,ДЖИ ЕНД ДЖИ КОРСАР“ ООД
ГР. БУРГАС, КВ. БАНЕВО, УЛ. „ПЕРУЩИЦА“ № 5

Кратко описание на инвестиционното предложение и неговото процедиране:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на цех за преработка на 
прясна, замразена, солена и солено-маринована риба, който ще се ситуира в поземлен 
имот с идентификатор 63015.503.180, с. Атия, Община Созопол. Крайният продукт при 
преработката ще представлява охладени, солени, мариновани, веяни и пушени риби и 
рибни продукти. Дневеният капацитет на производство ще бъде до 6 тона за охладена и 
до 4 тона от солените и/или мариновани продукти и до 0.5 тона от видовете 
веяна/пушена/сушена. Сградата ще бъде едноетажна с планирана площ на 
производствената част - 471 кв.м, включваща и офис от 6 кв.м. за персонал, незает в 
производството. Разположението и структурирането на обекта по зони е в съответствие с 
функционалното му предназначение и съществуващите транспортно - комуникационни 
връзки.

Обектът ще бъде оборудван с три плюсови хладилни камери от сглобяема метална 
носеща конструкция и стоманобетонни елементи -  две за охладена суровина с обща площ 
47м2 и една за готов продукт с площ 24 м2, в която се поддържа температура от -2 до +4°С 
- оптимална температура -  0°С (температура, близка до температурата на топене на леда). 
Единствената нискотемпературна камера ще бъде за замразена суровина с ефективна 
площ 11,1 м2. Техническото оборудване на хладилната камера е подбрано така, че да е 
възможно при необходимост залата да се ползва и като нискотемпературна (-18°С и по- 
ниска).
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Трите хладилни зали за суровина ще ползват като топла връзка транспортен коридор. За 
експедицията на готовия охладен продукт от камерата ще бъде изградена нарочна топла 
връзка с маншон и ролетка. Другата охладяема площ, поддържаща температура под -1°С е 
камера за СЖП. Агрегатите, необходими за поддържане на небходимите температури в 
хладилните зали и за работата на замразвателя, ще се ситуират в обособено помещение, 
като външните им тела ще бъдат изнесени на страничните фасади на етажа. 
Кондензаторите на агрегатите ще бъдат изнесени на олекотена платформа над покрива. 
На нея е предвидено да бъдат монтирани и слънчеви панели за добиване на допълнителна 
топла вода за филтрите.

Пътната инфраструктура до имота е съществуваща. За водоснабдяване на обекта ще 
се ползва наличен водопровод, обслужващ с. Атия, посредством изграждане на връзка с 
процедирания имот. Електроснабдяването ще се осъществи чрез свързване със селищната 
мрежа, чрез захранване от трафопост, намиращ се в близост до обекта. Съгласно 
представената от Възложителя информация производствените и битово-фекалните 
отпадъчни води, които ще се формират в резултат от експлоатацията на обекта, след 
пречистване в Локално пречиствателно съоръжение /ЛПС/ ще се включат в 
съществуващата в близост до имота канализационна система.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7, буква „б“ от Приложение № 
2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на 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 чрез процедурата за преценяване на 
необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

Поземлен имот с идентификатор 63015.503.180, с. Атия, Община Созопол не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но 
попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 
-  BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 
530/26.05.20Юг. на министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-563/ 
22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 
67/2014г.). При извършената проверка за допустимост във връзка с чл.12, ал.2, във връзка 
с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, е установено, че цитираното по-горе инвестиционно 
предложение е допустимо спрямо забранителния режим на защитената зона за опазване на 
дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението й.

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 видовете, предмет 
на опазване в защитена зона BG0002077 „Бакърлъка".

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,^
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предложението е свързано е изграждане на цех за преработка на прясна, замразена, солена 
и солено-маринована риба, който ще се ситуира в поземлен имот с идентификатор 
63015.503.180, с. Атия, Община Созопол, с получен при преработката краен продукт 
охладени, солени, мариновани, веяни и пушени риби и рибни продукти.

2. Питейната вода и електроенергията ще се ползват след сключване на договор с 
експлоатационните дружества, а именно -  “ВиК” - ЕАД и Енергоразпределение.

3. Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди от 
повърхностни и подземни води. Не се предвижда изграждане на нови съоръжения за 
водовземане.

4. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването 
на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, 
застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

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:

Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на поземлен имот с 
идентрификатор 63015.503.180 по КК на с. Атия, община Созопол е с обща площ 
2587кв.м., трайно предназначение на територията: „Урбанизиран“, с начин на трайно 
ползване: „Ниско застрояване (до 10 м)“.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по 
Черноморското крайбрежие е установено, че площта няма характеристика на пясъчни 
дюни.

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

1. Реализирането на инвестиционното предложение ще се осъществи в имот с начин 
на трайно ползване „ниско застрояване /до 10 м/“ и трайно предназначение на 
територията: „урбанизирана“. С реализиране на предложението няма да се засегнат 
приоритетни за охрана хабитати в България, включени в Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, 
т. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

2. Площта на процедирания поземлен имот е част от регулацията на с. Атия и няма 
вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до нарушаване на 
целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на защитената зона.

3. Предвид местоположението на имота няма вероятност да бъдат унищожени, 
увредени или значително фрагментирани местообитания (гнездови, размножителни, 
хранителни, места за почивка) на видовете птици, предмет на опазване в защитена зона 
BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици.

4. Не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство, което да доведе до 
трайно и необратимо прогонване на видовете птици, предмет на опазване в гореописаната 
защитена зона, както и до изменение в структурата и числеността на популациите им.

5. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху популации на видове, включително 
птици, предмет на опазване в по-горе споменатата защитена зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия -  териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
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1. Териториалният обхват на въздействието в резултат от изграждането на обекта е 
ограничен и локален в рамките на разглежданата площ.

2. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействията върху 
околната среда могат бъдат определени като локални, незначителни и обратими.

3. Общата площ на имота е 2 587 кв.м. Тази площ е напълно достатъчна за 
осъществяване на спомагателните дейности по време на строителството -  депо за 
отделения хумус и площадка за строителни материали.

4. Съгласно становище на РЗИ - Бургас с изх. № 10-2-3/19.12.2018 г., в следствие 
реализацията на инвестиционното предложение не се очаква възникване на здравен риск 
от здравно-хигиенна гледна точка, при изпълнение на определено условие, залегнало 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 заинтересовни лица/ организации.

Съгласно писмо на на Община Созопол, с изх. № 32-00-235-001/17.08.2018 г. 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 заинтересовни лица/ организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се спазва условието, заложено в Становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-2- 
3/19.12.2018 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

2. Инвестиционното предложение може да бъде реализирано и обектът да бъде 
въведен в експлоатация при следните варианти за отвеждане и пречистване на 
формираните при реализацията отпадъчните води:

• Включването им в селищна канализационна система с изградена и въведена в 
редовна експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води, при спазване 
изискванията на чл. 125 и на чл. 125а от Закона за водите.

• Пречистване на отпадъчните води в подходящо Локално пречиствателно 
съоръжение и заустването им във воден обект, след издаване на необходимите 
разрешителни, изискващи се съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „а“ и буква „б“ от Закона за 
водите.

3. Оборудването, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, да се експлоатира 
в съответствие с приложимите изисквания на чл. 4, чл. 5, чл. 6 и чл. 8 на Регламент (ЕО) 
№ 517/2014 г. на Европейския парламент.

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
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основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна
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 му не е започнало осъществяването на инвестиционното 
предложение.

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, до 14 дни 
от настъпването им.

Решение № БС- 5 -ПР/ 2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на цех за преработка на риба и рибни продукти в поземлен имот с 
идентификатор 63015.503.180, с. Атия, Община Созопол, област Бургас“, с 
възложител: „Джи End Джи Корсар“ ООД може да бъде обжалвано по реда на 
Административно -  процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и 
водите uiu пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от 
предоставянето му. /
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