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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Министерство  на околната с

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-58-ПР/ л ъ м > Ш -
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.Ю от Наредбата за ОС с вх. № ПД-296(3) от 
28.07.2019 г. и допълнителна информация от 14.05.2019 г., както и получени становища от 
Регионална здравна инспекция -  Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-53-3/09.05.2019 г. и Басейнова 
дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-127/АЗ/ от 04.06.2019 г.

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки 
плавателни съдове в акваторията на остров „Света Анастасия” в поземлен имот № 07079.835.1, 
община 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 на инвестиционното предложение:

От представената информация става ясно, че инвестиционното предложение е свързано с 
разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в 
акваторията на остров „Света Анастасия” в поземлен имот № 07079.835.1, община Бургас. 
Предвижда се изграждане на брегозащитни и пристанищни съоръжения около острова, 
обособени в две зони - южна брегова, осигуряваща защита на брега и западна брегова зона, 
осигуряваща защита и разширяване на пристана и създаване на убежище за малки плавателни. 

Изграждането на съоръженията ще се осъществи на два етапа:
- първи етап: зона на съществуващия пристан -  реконструкция и брегозащита;
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- втори етап: изграждане на защитно оградно съоръжение и разширение на съществуващия 
пристан или изграждане на нови корабни места и лодкостоянки, според приетата идейна 
концепция.

Предвиждат се всички необходими дейности за реализацията на пристан и брегозащита по 
западния бряг на острова, в т.ч.:

- Реконструкция /разширение на съществуващия пристан с осигуряване на защита на малки 
плавателни съдове и/или лодки;

- Осигуряване на брегозащита на съществуващия пристан срещу вълнение и наноси от 
югоизток;

- Ново оградно съоръжение (при доказана необходимост);
- Нов пристан за малки плавателни съдове и/или лодки;
- Навигационно осигуряване.
За безопасността на корабоплаването се препоръчва да се постави фар в мористата (южна) 

част на съществуващия пристан с инсталирана бързо мигаща светлина с честота от 50 до 60 
проблясъка в минута, монтирана на ажурна метална (пилонна) конструкция. На конструкцията 
следва да се монтира и наутофон - устройство за подаване на звуков сигнал, който да 
предупреждава корабите в условия на мъгла. Сигналът може да бъде буквата „А“ (като 
Анастасия) по морзовата азбука. Фарът може да бъде изграден върху предвиденото 5-метрово 
удължение на съществуващия понастоящем кей.

Земните маси, предвидени за драгиране при разширяване /реконструкция на пристана ще 
бъдат в минимални количества, предимно за подравняване на основата на конструкцията па 
оградното съоръжение (там, където се налага) и за удълбочаване на маневрената или 
оперативната зона в приурезовата част на акваторията. Част от иззетите земни дънни маси могат 
да бъдат използвани за запълване на вътрешността на кесоните (стоманобетонни кухи клетъчни 
конструкции, състоящи се от вътрешни секции, разделени с водонепроницаеми стени), като се 
изгражда такъв вид конструкция за пристана/оградното съоръжение. Тези земни маси ще бъдат 
отстранени от дъното на мястото на инсталиране на кесоните.

Предвижда се изграждане на брегозащитно съоръжение във вид на шпора (къса буна) в 
направление югозапад от предвидено южно удължаване на съществуващия пристан. Шпората ще 
бъде каменно-насипна, с дължина 10 м и изградена от ядро от склани блокове с тегло 1000-3000 
кг и защитна бронировка от тетраподи. Изграждането на шпората ще става от коренната и част 
мористо, след изграждането на новото мористо, след изграждането но новото 5-метрово 
удължаване на съществуващия в момента пристан. Първоначално ще се изгради ядрото от скални 
блокове (1000-3000 кг) в посока от брега към морето.

За защита на кесоните срещу вълнението се предвижда бронировка от едри скални блокове 
500-1500 кг и 3-тонни тетраподи, положени в най-горния слой. За цялата дължина ма оградния 
мол се предвиждат 4 кесона. Кесоните ще бъдат от 4 камери, разположени в един ред. Общата 
дължина на един е 17,10 м, с ширина 5 м и стъпка 0,8 м.

На новоизградения пристан ще може по едно и също време да акостират до 3 кораба и до 8 
лодки.

На остров „Св. Анастасия“ съществува понижаваща трансформаторна подстанция 20/0.4 k W ,  

от която ще се захранят консуматорите на новоизградените съоръжения. Ще бъде предвидено и 
изпълнено външно осветление, вкл. с възможност за автономно захранване от фотоволгаични 
панели. Предвижда се и изграждане на локална система за видеонаблюдение за новоизградения 
пристан с местата за акостиране на плавателни съдове.
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Инвестиционното предложение: попада в обхвата на т. 10, 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.

Разглежданата площ не попада в границите на защитена територия, определена по реда на 
Закона за защитените територии.

Имотът и предвиденото разширение попадат в границите на защитена зона по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона BG 0002077 
„Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г, изм. със 
Заповед № РД-563/22.07.2014г. (ДВ,бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12 ал.2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от 
Наредбата за ОС се установи, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо 
спрямо режима на защитената зона за опазване на дивите птици, определен със заповедта за 
обявяването й.

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” за опазване на дивите птици.

МОТИВИ:

I. Характеристики па 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, инвестиционното предложение е свързано с на съществуващ пристан и създаване на 
убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров „Света Анастасия” в поземлен 
имот№ 07079.835.1, община Бургас.

2. Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване на атмосферния 
въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията. Не се 
предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в 
атмосферния въздух в района

3. По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, не се 
очаква въздействие върху земните недра, почвите и водите.

4. От реализирането на инвестиционното намерение /строителство и експлоатация/ не се 
очакват вредни физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и 
йонизиращи лъчения.

5. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага извършването на 
дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи
околната среда.
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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 акваторията па остров 
„Света Анастасия” в поземлен имот № 07079.835.1, община Бургас.

2. За реализация на инвестиционното предложение е необходимо изработване на ПУП- 
парцеларен план, с цел обособяване на два нови поземлени имота, предвидени за строителство 
върху морското дъно, е проектни идентификатори № 07079.835.6 и № 07079.835.7. 
Новообособените имоти попадат изцяло върху морското дъно, в зоната извън съществуващия 
имот№ 07079.835.3, гр. Бургас.

3. Проектното решение ще бъде съобразено е осигуряване на необходимите технически 
параметри на съоръженията и водните пътища, като се осигури възможност за достъп на малки 
плавателни съдове, катери, рибарски лодки и хидробуси е дълбочина на газене, съобразена с 
дълбочината в зоната за маневриране.

4. Новоизграденият пристан в максимална степен ще осигури защита на акваторията срещу 
морското вълнение, като ще бъде разположен и изграден по начин, който да позволява 
акостирането/отплаването на морски плавателни съдове при лошо време и бурно море при 
гарантирана безопасност.

5. След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение па дюнии природни 
местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че площта няма характеристика на 
пясъчни дюни.

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

- Крайбрежно морско тяло „Южен Бургаски залив < ЗОм” с код BG2BS000C1308, което е
определено в умерено екологично 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 добро екологично състояние: - 
постигане и запазване на добро екологично състояние по биологични елементи -  МЗБ, ФП и 
МФБ; постигане и запазване на добро екологично състояние по физикохимични елементи -  
кислородни условия (разтворен Ог) и Постигане и запазване на добро химично състояние.

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

- Разглежданата територия попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни 
елементи: чувствителна зона, съгласно чл.119а, ал.1, т.З от ЗВ;

- Предвидените дейности попадат в зони за опазване на стопански ценни видове риби и 
други водни организми с код BG2FSWBS000C1308, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 4 от Закона за 
водите.

В Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ са включени следните мерки, имащи отношение 
към инвестиционното предложение:

• Мярка: „Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не 
противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и 
плановете за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със 
Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и плановете за управлението им”, 
съгласно Становище по Екологична оценка № 6-2/2016 на МОСВ.

• Мярка „Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населените места” с 
предвидено действие: Почистване и премахване на нерегламентирани сметища по крайбрежието
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(годишни, с честота поне 1 път годишно на крайбрежната зона до 2 км във вътрешността, извън 
плажните ивици).

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

1. Защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” е обявена с цел опазване и поддържане на 
местообитанията на дивите птици. Инвестиционното предложение ще се реализира в 
аквагориалната част на защитената зона, където няма картирани такива местообитания.

2. Предвид местоположението на имота, предмет на инвестиционното предложение, няма 
вероятност да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани местообитания (гнездови, 
размножителни, хранителни, места за почивка) на видовете птици, предмет на опазване в 
защитената зона.

3. С предвидените дейности не се създават условия за образуване на трайна преграда, 
която да възпрепятства миграцията на видовете мигриращи диви птици.

4. С предвиденото строителство 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.

5. Не се очаква реализацията на инвестиционното 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.

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

1. Териториалният обхват на въздействието, в резултат от реализацията на 
инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на акваторията на остров „Света 
Анастасия” в поземлен имот № 07079.835.1, община Бургас.

2. Съгласно становище на РЗИ -  Бургас с изх. № 10-53-3/09.05.2019 г. от здравно-хигиенна 
гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие реализацията на 
инвестиционното предложение.

3. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-127/АЗ/ от 04.06.2019 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.

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- 
дневеи срок не са постъпили становища, мнения и възражения от заинтересовни лица/ 
организации.
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Съгласно писмо от Община Бургас, изх. № 32-00-48/2/27.03.2019г., 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. № 05-10-127/АЗ/ от 
04.06.2019 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на 
възложителя но 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, 
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 но 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.

s

С уважение, 
ИНЖ. ТОНКА 
ДИРЕКТОР НА
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