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

РЕШЕНИЕ № БС- 16-П/

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда оценка на въздействието 
върху околната среда (НУРИОВОС), с вх. № 8139/20.11.2014 г. е уведомена Регионалната 
инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Бургас) за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на рибовъдна ферма, трафопост и пречиствателна станция в част от УПИ№1- 
25013, кв.29 по плана на с. Самотино, Община Бяла“, с възложител „Еко фиш фарм“ ЕООД

Съгласно чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), с писмо их. № 8139/13.01.2015 г. 
(РИОСВ-Бургас) е проведена консултация с Басейнова дирекция „Черноморски район“- 
БДЧР -Варна, относно допустимостта на инвестиционното предложение.

С писмо изх. № 05-10-13(2)29.01.2015 г. Директора на БДУВЧР изразява становище, 
че ИП е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН при спазване на заложените в него условия.

На основание чл. 5, ал. 1 от НУРИОВОС, РИОСВ-Бургас с писмо изх. № 
8139/06.02.2015 г. е информирал възложителя, че инвестиционото предложение попада в 
т.1, буква „е“ и т.11 буква „в“ от списъка с категориите дейности по Приложение № 2 към 
чл.93, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и в обхвата на чл.2, 
ал.1, т.1 от Наредба 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 преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), 
съвместена с процедурата по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на 
защитените зони. Със същото писмо е уведомена Община Бяла, както и са дадени указания 
за действията, които Възложителят трябва да предприеме за провеждане на посочените 
процедури.

С вх. № 8139 от 05.03.2015 г., в РИОСВ-Бургас постъпва от възложителя искане за 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с информацията по чл. 6 от 
НУРИОВОС и информация по чл.10 от Наредбата за ОС.

На основание чл.7, ал.2, т.2 от НУРИОВОС, с писмо изх. № 8139/09.03.2015 г. е 
проведена консултация с РЗИ -  Варна по компетентност, във връзка със степента на 
значимост на въздействието и риска за човешкото здраве.

Директорът на РЗИ-Варна с писмо изх. № Д03-02296/18.03.2015 г. изразява 
становище, че на следващия етап на реализация на инвестиционното предложение 
проектираните пътни връзки да не преминават през или покрай защитени обекти и при 
спазване на условията в писмо на БДУВЧР №05-1013(2)29.01.2015 г.

С писмо изх. № РД-3200-42/03.06.2015 г. на Община Бяла изразява становище, че 
няма постъпили възражения относно реализацията на ИП. С писмо вх. № 8139/08.06.2015г. 
е постъпила допълнителна информация от възложителят относно генерираните видове 
отпадъци във връзка с реализацията на инвестиционното предложение.

РИОСВ-Бургас с писмо изх. № 8139/16.06.2015 г. уведомява Възложителя, че 
постъпилата информация по Приложение 2 към чл.6 от НУРИОВОС и по чл.10 от 
Наредбата за ОС е недостатъчна за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда - не е представено трасето на тръбата за
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захранване на инсталацията с морска вода от Черно море, както и съгласие на 
собствениците на имотите, през които тя преминава, като е определен срок до 13.07.2015 г.

Поради обхвата и обема на изисканата информация с вх. №8139/10.07.2015 г. 
Възложителят е поискал удължаване на срока до 20.09.2015 г. Същият е удължен с писмо 
изх. №8139/20.07.2015 г. на РИОСВ Бургас.

С писмо вх. №8139/18.09.2015 г. в РИОСВ Бургас постъпва информация, която 
съдържа: схема на трасето на тръбата за захранване на обекта с вода от Черно море, 
кореспонденция с Министерството на земеделието, храните и горите, Изпълнителна 
агенция по горите /ИАГ/, Областен управител на област Варна и кмета на Община Бяла, с 
която се иска разрешение за преминаване на подземна инфраструктура — тръба за 
водовземане от Черно море през:

- имот с идентификатор 65259.501.47 с начин на трайно ползване „друг вид горски 
имот“, трайно предназначение „горска територия“;

- имот с идентификатор 65259.501.36 с начин на трайно ползване „защитена“, 
трайно предназначение „крайбрежна плажна ивица“;

- имот с идентификатор 65259.501.40 с начин на трайно ползване „за алея“, трайно 
предназначение „урбанизирана територия“;

На основание предоставената информация компетентният орган по околна среда 
РИОСВ Бургас с Решение № БС-25-ПР/22.02.2016 г., постановява да се извърши ОВОС за 
инвестиционното предложение „Изграждане на рибовъдна ферма, трафопост и 
пречиствателна станция в част от УПИ 1-25013, кв.29 по плана на с. Самотино, община Бяла 
с възложител: „Еко фиш фарм“ ЕООД. За провеждане на процедурата по ОВОС, в 
решението са указани необходимите действия, които възложителят трябва да предприеме.

След произнасяне за продължаване на процедурата по ОВОС с вх. № ПД- 
670/28.03.2016 г., в РИОСВ Бургас са постъпили писма от Изпълнителна агенция по горите 
към Министерството на земеделието и храните. От писмо изх. № ИАГ-11590/23.03.2016 г. 
на Изпълнителната агенция по горите е видно, че на дружеството „Еко фиш фарм“ ЕООД с 
писмо изх. № ИАГ-33188/28.09.2015 г. приложено към кореспонденцията, са дадени 
указания на Възложителя за действията, които следва да предприеме за предварително 
съгласуване за учредяване на сервитута по чл.61, ал.1 и ал.З от ЗГ. Със същото писмо 
Изпълнителнителният директро на ИАГ информира, че за инвестиционно предложение на 
„Еко фиш Фарм“ ЕООД, няма издаден административен акт за предварително 
съгласуване за учредяване на вещно право за засегнатата горска територия, който 
административен акт дава право на дружеството „Еко фиш фарм“ ЕООД да се 
идентифицира като възложител на инвестиционното предложение по смисъла на на § 1, т.20 
от ДР на ЗООС, както и възложител за изработването и одобряването на Парцеларен план 
по Закона за устройство на територията.

С писмо вх. № 8139/08.04.2016 г. „Еко фиш фарм“ ЕООД информира РИОСВ Бургас 
за настъпила промяна в инвестиционно предложение, която се изразява в допълнително 
изграждане на до 70 бр. бунгала за около 140 души, обособяване на кафе-бар и басейн- 
джакузи в част от УПИ 1-25013, кв.29 на с. Самотино, община Бяла. На този етап от 
процедурата не е представено съгласие на собствениците на имотите, през които 
тръбата преминава тръбата за захранване на инсталацията със морска вода.

Във връзка със заявената промяна РИОСВ Бургас с изх. № 8139/27.04.2016 г., 
информира възложителя, че инвестиционното предложение се разглежда и оценява в
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неговата цялост, т.е. предвидените за изграждане бунгала за около 140 души, обособяване 
на кафе-бар и басейн- джакузи в част от УПИ 1-25013, кв.29 на с. Самотино, община Бяла 
ще се разгледат чрез процедурата по ОВОС, постановена с Решение № БС-25-ПР/22.02.2016 
г.

На основание чл.95, ал.2 от ЗООС и чл.10 от НУРИОВОС, с вх. №8139/13.01.2017 г., 
Възложителят внася Задание за определяне обхвата на доклада по ОВОС. След преглед на 
съдържанието на представеното задание по ОВОС, с писмо изх. 8139/31.03.2017 г., на 
компетентният орган по околна среда, Възложителя е информиран за констатирани 
несъответствия и пропуски, които следва да бъдат отразени в окончателния вариант на 
заданието и доклада за ОВОС. Същото гласи: информацията да се допълни съгласно, 
разпоредбите на чл. 10, ал.2, ал.З и ал.7 от НУРИОВОС. По отношение изискванията на 
чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, Доклада по оценка за съвместимост (ОС) е 
част от Доклада по ОВОС и при изработването му следва да са съобразени изискванията, 
поставени в г. VII на Решение № БС-25-ПР/22.02.2016 г.

Дружеството „Еко фиш фарм“ ЕООД, заявява с писмо вх. № ПД-3270(1)/27.12.2019 
г. в РИОСВ Бургас искане за издаване на решение по оценка на въздействието върху 
околната среда и прилага доклад по ОВОС и Доклад за ОСВ за оценка.

Към искането за издаване на решение по ОВОС, не са приложени изисканите с 
писмо изх. № 8139/16.06.2015 г. документи, доказващи правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, а 
именно съгласие на собствениците на имотите, през които преминава трасето на 
тръбата за захранване на обекта с вода от Черно море.

С писмо изх. № ПД-3270(7)/27.01.2020 г. РИОСВ Бургас уведомява „Еко фиш фарм“ 
ЕООД, че оценяването на Доклада по ОВОС и Доклада за ОСВ ще бъде извършено след 
представяне на изисканите документи, доказващи правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, а именно 
съгласие на собствениците на имотите, през които преминава трасето на тръбата за 
захранване на обекта с вода от Черно море. Писмото е получено на 04.02.2020 г. съгласно 
известие за доставяне PS 8000 029L8K D.

Съгласно разпоредбата на §1, т.20 от ДР на ЗООС "Възложител на инвестиционно 
предложение" е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на 
специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира ши да 
кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

В случая спрямо ЗООС специален закон, който дава право на едно лице да 
инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение е Закона за 
горите, Закона за държавната собственост и Закона за общинска собственост.

Съгласно документите, съдържащи се в административната преписка, в част от 
имотите върху които ще се реализира инвестиционното предложение е както следва:

- имог с идентификатор 65259.501.47 с начин на трайно ползване „друг вид горски 
имот“, трайно предназначение „горска територия“;

- имот с идентификатор 65259.501.36 с начин на трайно ползване „защитена“, 
трайно предназначение „крайбрежна плажна ивица“;

- имот с идентификатор 65259.501.40 с начин на трайно ползване „за алея“, трайно 
предназначение „урбанизирана територия“;

С оглед събраните по преписката доказателства и разменената кореспонденция 
между РИОСВ-Бургас и „Еко фиш фарм“ ЕООД, дружеството не е доказало пред 
администратвиния орган, че притежава качеството да бъде „възложител“ за част от 
имотите на ИП по смисъла на §1, т.20 от ДР на ЗООС.
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По изложените съображения директорът на РИОСВ-Бургас приема, че не са налице 
предпоставки за разглеждане на искането, тъй като същото е направено от лице с 
недоказани права да кандидатства за реализиране на горецитираното инвестиционно 
предложение.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал.2 от
АПК

Р Е Ш И X:

ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Еко фиш фарм“ ЕООД по 
приписка № 8139/2014 г. до директора на РИОСВ-Бургас за произнасяне с решение по 
ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на рибовъдна ферма, трафопост и 
пречиствателна станция, в част от УПИ № 1-25013, кв.29 по плана на с. Самотино, Община 
Бяла“, с възложител „Еко фиш фарм“ ЕООД

ПРЕКРАТЯВАМ образуваното пред директора на РИОСВ-Бургас производство по 
реда на глава шеста, раздел III от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за 
биологичното разнообразие за инвестиционно предложение: „Изграждане на рибовъдна 
ферма и пречиствателна станция, бунгала, ресторант и обслужващи помещения, открити 
басейни, навеси за барбекю в УПИ 1-25013, кв.29 по плана на с. Самотино, Община Бяла“ 
с възложител: „Еко фиш фарм“ ЕООД

Прекратяването на процедурата с настоящото решение не изключва възможността 
възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган по околна среда.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 
Административнопроцесуалния 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.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРТ& ,  
ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВ^*? /

РЕГШЗ
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