
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-59-ПР/ /\Ь -ОС? - / f t f *

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 и 
представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-880 от 15.04.2019 
г., доп. информация от 07.06.2019г. и от 10.06.2019г., както и получени становища от 
Регионална здравна инспекция -  Бургас (РЗИ-Бургас) и на Басейнова Дирекция „Черноморски 
район“-Варна.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на устойчиво предприятие за производство на риба до рибен размер и 
зарибителен материал в УПИ ХХШ-135, кв. 24 по плана на с. Тръстиково, Община Камено, както 
и изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия за нуждите на 
предприятието с капацитет до 30 k W “  с възложител: „Бовена 28“ ЕООД, 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: „Бовена 28“ ЕООД
С. Тръстиково, п. к. 8128, Община Камено, къща 28

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на ново 
рибовъдно стопанство със закрит цикъл за суперинтензивно отглеждане на деликатесни видове 
риба, основно африкански сом. Капацитетът на предприятието ще е до 30 000 кг. риба за 
консумация на година и зарибителен материал.

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е УПИ ХХШ-135, с площ 
от 968 кв.м., разположен в кв. 24 по ПУП на с. Тръстиково, Община Камено.

Рециркулационната система ще е с напълно закрит цикъл и ще бъде разположена в 
едноетажна производствена сграда с площ 320 кв.м. Работата на инсталацията ще се базира на 
технологията RAS (монтаж на затворена водоснабдителна система). Общият принцип на работа
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на такъв вид система се основава на цикъл за пречистване на водата, състоящ се от басейни, 
механично почистване, биологично третиране, УВ дезинфекция, циркулационни помпи и 
оксигенатори. Този начин осигурява задоволително базово качество на водата за RAS. 
Принципът на действие се основава на постоянно пречистване, кислородно насищане и 
циркулация на ограничено количество вода в кръг. Системата ще се състои от полипропиленови 
резервоари за риба и модул за третиране на водата. Водата непрекъснато циркулира в затворен 
контур. Получавайки замърсяване в басейните за развъждане на рибите, водата протича в 
дренажните тръбопроводи чрез гравитационен поток и се подава към модула за пречистване на 
водата. Първият етап на пречистването е механичен. Водата се прекарва през механичен 
барабанен филтър, който улавя всички частици по -  големи от 40 микрона. Пречистена от 
механичния филтър водата влиза в биофилтъра. Биофилтъра е изграден от специален полимер, 
върху който виреят колонии от бактерии, които извършват така наречената нитрификация -  
пречистване на водата от разтворени вещества (рециклиране амониев азот и амоняк до нитрити и 
нитрати). Водата се събира в помпена яма, след което се подава от помпи до УВ дезактивация. 
Специалните ултравиолетови лампи унищожават патогени (което обяснява защо рибата в този 
тип стопанисвана, практически не боледува). Напълно пречистена водата се връща в басейните. 
Процесът за пречистване протича през модула за пречистване на водата и се връща към 
басейните. В басейните с помощта на специални компресори пулверизатори се доставя 
атмосферен въздух, който е необходим за поддържане живота на рибите.

За стопанството ще се използва наличната пътна инфраструктура. Не се предвижда 
промяна на съществуващата пътна инфраструктура, поради наличие на път в непосредствена 
близост до имота.

Водоснабдяването на предприятието ще се извършва от съществуващ водопровод до
имота.

Електроснабдяването е налично в имота, от инфраструктурата на населеното място, но за 
по-високи мощности за нуждите на предприятието се предвижда изграждане на фотоволтаична 
инсталация за производство на ел. енергия с капацитет до 30 k W .

Инвестиционното предложение: попада в обхвата на т.1, буква „е“ 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 и 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 с чл.31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, като 
същата е проведена чрез процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС и отразена в 
настоящото решение.

Имотът, в които ще се изгражда предприятието за производство на риба до рибен размер и 
зарибителен материал - УПИ ХХШ-135, кв. 24 по плана на с. Тръстиково, Община Камено не 
попада в защитена територия, определена по реда 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 BG0000271 „Мандра Пода“ за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС 
№802/04.12.2007г. (ДВ, бр. 107/2007г.) и защитена зона BG0000271 „Мандра Пода“ за опазване 
на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/2012г. На Министъра на околната среда и 
водите (ДВ, бр. 23/2012г.).

На основание чл.40, ал.З от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е 
направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони,
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съгласно която инвестиционното предложение, няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове 
предмет на опазване в защитената зона.

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. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на устойчиво предприятие за 
производство на риба до рибен размер и зарибителен материал в У ПИ XXIII-13 5, кв. 24 по плана 
на с. Тръстиково, Община Камено. Дейността ще се осъществява в едноетажен производствен 
обект с площ 320 кв. м. Капацитетът на предприятието ще е до 30 000 кг. риба за консумация на 
година и зарибителен материал.

2. Предвижда се инсталиране на оборудване в производствения обект, представляващо 
съвкупност от система, базирана на технологията RAS (монтаж на затворена водоснабдителна 
система).

3. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура, поради наличие на 
такава и път намиращ се в непосредствена близост до имота за реализация на инвестиционното 
предложение.

4. Водоснабдяването на предприятието ще се извършва от съществуващ водопровод до имота.
5. Електроснабдяването е налично в имота, от инфраструктурата на населеното място. За 

задоволяване нуждите на предприятието от по-високи мощности се предвижда изграждане на 
фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с капацитет до 30 Kw, монтирана в 
рамките на имота.

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. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е У ПИ XXIII-13 5, с площ 
от 968 кв.м., разположен в кв. 24 по ПУП на с. Тръстиково, Община Камено.

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

1. Имотът е разположен в с. Тръстиково и е отдалечен на около пет километра от 
границите на най-близко разположените 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 разположените защитена зона 
BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000271 „Мандра- 
Пода” 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 BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна

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

4. Не се засяга безопасността на въздушните коридори и се осигурява безпрепятствено 
придвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и др. Не се очаква ограничаване 
на сезонната миграция на мигриращите видове птици. За всички видове птици, включени в 
предмета на опазване на защитената зона не се очаква снижаване на съществуващия праг 
определящ природозащитното им състояние.

5. С реализиране 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 Характеристики на потенциалните въздействия -  териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, 
вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействието, в резултат от реализацията на 
инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот.

2. 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 заинтересовани лица/ организации. 
Съгласно писмо от Община Камено, изх. № 69-00-312 от 03.05.2019г., е осигурен обществен 
достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по 
приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС. В 14-дневния нормативно определен срок не са 
постъпили мнения, възражения или становища относно реализацията на инвестиционното 
предложение от заинтересовани лица/организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ 
НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Да се спазват изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗУО и Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали-да се изготви План за 
управление на строителните отпадъци преди започване на СМР.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на 
възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и
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подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 
отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

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

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.

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

ИНЖ. ТОНКА АТАНАС 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-
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