
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство  на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-94-ПР/ / /  Л / $ 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 Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС и 
представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-2503(9) от 
18.11.2019 г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция -  Бургас (РЗИ- 
Бургас) с изх. № 10-137-1/27.11.2019 г. и Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05- 
10-177/АЗ/ от 08.11.2019 г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Изграждане на рибовъдно стопанство „Екватор“ за аквакултури от видовете: 
Европейски сом (Sillurus glanis) в поликултура с Шаран (Cyprinus carpio), други шаранови и 
плевелни видове в поземлен имот № 61114.25.121 (стар № 000121 с ЕКАТТЕ 61114) и поземлен 
имот № 61114.26.14 по КККР, в местността „Георгиев баир“, землище на с. Равна гора, община 
Созопол“, което ня ма 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

Възложители? -F.KRATrtP” ЕООЛ

Кратко описание на инвестиционното предложение:
От представената информация става ясно, че инвестиционното предложение е свързано с 

изграждане на рибовъдно стопанство „Екватор“ за аквакултури от видовете: Европейски сом 
(Sillurus glanis) в поликултура с Шаран (Cyprinus carpio), други шаранови и плевелни видове, с 
местоположение в поземлен имот № 61114.25.121 (стар № 000121 с ЕКАТТЕ 61114), с площ 
62,151 дка, с начин на трайно ползване -  язовир „До гробищата“ и поземлен имот № 61114.26.14 
по КККР, с площ 3,006 дка, с предназначение -  земеделска земя, в местността „Георгиев баир“, 
землище на с. Равна гора, община Созопол. Плануваното годишно производство ще бъде до 22 
тона Европейски сом при прилагане на полуинтензивно отглеждане; 10-^12 тона Шаран при
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полуинтензивно отглеждане; до 5 тона плевелни при екстензивно отглеждане. Открит склад -  
навес, разположен в поземлен имот № 61114.26.14 с допустима площ за застрояване 900 кв.м., 
съгласно чл.7, от Наредба 19/2012 (ДВ бр.85/06.11.2012г.). Откритият склад-навес ще бъде 
изграден от метална конструкция, върху бетонови фундаменти, с покрив пригоден за монтиране 
на фотоволтаични елементи. В една част от него, с площ 48 кв.м. ще бъде обособено помещение 
за обитаване от работещите, в съответстие с нормите за здравословни и безопасни условия на 
труд. В другата част, с площ от 150 кв.м. ще бъде обособен склад за съхранение на 
селскостопанска продукция -  без ограждащи стени, вътрешни и външни дограми. В открития 
склад-навес на останалата площ се предвижда разполагането на 6 басейни със самостоятелно 
водоснабдяване и водоизпускане за всеки един, за краткотрайно съхранение на риба в периода от 
улова до транспортиране в търговските обекти. Басейните ще бъдат поставени на основа от 
заскалена плътна земна маса.

Пълненето на резервоарите за временно съхранение на уловената риба и опресняването на 
водата в тях ще се осъществява с вода от язовира чрез монтирани на сал водни помпи.

За първоначалното отглеждане на използвания зарибителен материал се предвижда 
обособяването в акваторията на язовира на землен басей с площ от около 200 кв.м.. Ще се 
закупуват малки рибки с размери до 5-8 гр. и ще се отглеждат в него до тегло от 50 гр. След 
достигане на тегло от 50 гр. рибките ще се прехвърлят в язовира за отглеждането им до стокови 
размери.

Предвидено е използването на съоръжения за сортиране и улов на отглежданата риба.
В обекта се предвижда да работят до 4 души. Рибовъдното стопанство ще работи 

целогодишно.
На покрива на открития склад-навес се предвижда да бъде монтирана „покривна 

фотоволтаична инсталация“ за собствено електрозахранване на рибовъдното стопанство с 
мощност 30 kWp, чрез фотоволтаични модули и преобразуване (синхронизиране) на получената 
електроенергия до електроенергия с параметри на обществената електроснабдителна мрежа.

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.

Имотите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, както и не попадат в границата на защитена зона по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона /на 3,19 км/ е BG0002077 
“Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. 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.).

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 видове и техните местообитания, 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:
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1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС, инвестиционното предложение е свързано с изграждане на рибовъдно стопанство в 
поземлени имоти №№ 61114.25.121 и 61114.26.14 землище на с. Равна гора, община Созопол.

2. Предвидените дейности не са свързани с отделяне на емисии на вредни вещества в 
атмосферния в ъ з д у х .

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага 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 е предвидено да се осъществи в поземлени имоти №№ 
61114.25.121 и 61114.26.14, местност „Георгиев баир”, землище с. Равна гора, община Созопол.

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

- Повърхностно водно тяло с код BG2IU200R004 -  „р. Мехмедженска -  от извор до 
вливане в р. Ропотамо” в речен басейн -  Южнобургаски реки определено в лошо екологично 
състояние и неизвестно химично състояние. За него са поставени следните цели: 
Предотвратяване влошаването на екологичното състояние; Опазване, подобряване и 
възстановяване на водното тяло за постигане на умерено екологично състояние: постигане на 
възможно ай-добро състояние по биологични елементи -  МЗБ и ФБ, постигане на възможно най- 
добро състояние по физикохимични елементи -  N-N02 , Р-Р04 и P-total; Постигане и запазване 
на добро химично състояние.

-Подземно водно тяло: „Карстови води BK2t cn-st-Бургаска вулканична южно от Бургас” с 
код BG2G00000K2035. Подземното водно тяло е в „добро” количествено състояние и добро 
„химично”. С поставени цели: Запазване на добро химично състояние; Запазване на добро 
количествено състояние.

Зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал.1, от Закона за водите (ЗВ), касаещи 
инвестиционното предложение:

- Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води с код 
BG2G00000K2035, съгласно чл.119а, ал. 4, т. 1 от ЗВ;

- Чувствителна зона -  „Водосбора на Черно море -  крайбрежна линия” с код BGCSARI13, 
съгласно чл.119а, ал.1, т.З от ЗВ;

В програмата от мери към ПУРБ са включени следните мерки с конкретно действие, имащи 
отношение към инвестиционното предложение:

• Мярка: „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и 
дейности на етап инвестиционни предложения”. С предвидено действие „Оценка на 
допустимостта на нови инвестиционни намерения, съгласно ПУРБ.

• 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.

• Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземни води” с 
предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейностите, 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 водното тяло”.
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• Мярка: „Биологични методи за ограничаване на еутрофиацията” е предвидено действие 
„Прилагане на екологични практики или най-добри налични техники за ограничаване на 
отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества”.

• Мярка: „Осигуряване на екологичния отток” с предвидено действие: Осигуряване на 
минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на 
оттока.

• Мярка: „Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности” с предвидено 
действие: „Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в 
крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата”.

• Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита” с 
предвидено действие: „Забрана за складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци 
в крайбрежните заливаеми ивици”.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Риборазвъждането, предмет на инвестиционното на инвестиционното предложение ще 

се осъществява в имот с начин на трайно ползване „язовир”, т.е. изкуствен воден басейн, 
създаден чрез изграждане на язовирна стена. Запазва се ползването на имота и 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. Реализацията на ИП не е свързана с промяна на предназначението и начина на ползване 
на водоема.

3. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство, което 
да доведе до трайно и необратимо прогонване на видовете, предмет на опазване в гореописаната 
най-близо разположена защитена зона, както и до изменение в структурата и числеността на 
популациите им.

4. Не се очаква реализацията на предвиденото инвестиционно предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху местообитания и популации 
на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите 
птици.

5. Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и 
отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху 
предмета на опазване в гореописаната защитена зона.

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 поземлени имоти №№ 
61114.25.121 и 61114.26.14, местност „Георгиев баир”, землище с. Равна гора, община Созопол.

2. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-137-1/27.11.2019г. от здравно-хигиенна 
гледна точка не се очаква възникване на здравен риск вследствие реализацията на 
инвестиционното предложение.

3. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-177/АЗ/08.11.2019 г. реализирането 
на инвестиционното предложение, няма да окаже значително отрицателно въздействие върху 
водите и водните екосистеми, при спазване на определени условия, заложени в настоящото 
решение.
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4. 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 от Община Созопол, изх. № ЕО-СЗ-583-001/05.12.2019г., 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 СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР с изх. № 05-10-177/АЗ/ от 
08.11.2019 г., копие от което се прилага към придружително 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.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 
възл ож и теля т/н свият 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.
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гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица”  67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 

e-mail: riosvbs(a)unacs.be 
www.riosvbs.com
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