
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-62-ПР/ / / f  • 0  £  ■ 3 3  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-379 от 30.04.2019 г. и получено становище 
от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-72-1/16.05.2019 г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на цех за производство на пелети в ПИ с идентификатор 02810.24.190 по КК на с. 
Бата, Община Поморие“ с възложители: Диян Пеев и Киро Хрусанов, 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

възложители: Диян Пеев

Киро Хрусанов

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на цех за производство на пелети 
в ПИ с идентификатор 02810.24.190 по КК на с. Бата, Община Поморие. Предвижда се общата 
площ на производствения обект да е 720 кв. м., изграден от метална конструкция с Г-образно 
форма. Ще се монтира съвременна нова технологична линия за производство на пелети, която ще 
се обслужва от 6 души персонал. Предвижда се и обособяване на битови и санитарни помещения 
за персонала. Производственият процес ще се осъществява етапно, както следва:

Едро смилане на дървесината /клони, обелки от кори, стърготини от 
дървопреработка, дребна и средна дървесина, слама от житни култури, люспи от слънчоглед и др./ 
в дробилка, с последващо съхранение на получената маса в бункер за трици и подаване 
посредством шнеков транспортьор към мелница за ситно смилане;
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Ситно смилане на дървесината в чукова мелница, е цел уеднаквяване на частиците и 
раздробяването им до размери, по-малки от 4 мм.;

Изсушаване на получената от смилането фракция в барабанна сушилня, с използване 
на сушилен агент-горещи димни газове;

Пресоване на сухата фракция и оформане на крайния продукт в преса при високо
налягане;

Охлаждане на получения краен продукт-пелети в противотоков охладител;
Пакетиране на пелетите в пакетажна машина, където ще се насипват и пакетират в 

разфасовки от по 15 кг.
Транспортният и пешеходен достъп до имота ще се осъществява от съществуващата пътна 

инфраструктура от изток и не се предвижда промяна или изграждане на нова.
Обектът се предвижда да бъде водоснабден от мрежата на ВиК.
В района на ПИ с идентификатор 02810.24.190 по КК на с. Бата, Община Поморие няма 

изградена канализационна мрежа, поради което се предвижда отвеждане на битово-фекалните 
води във водоплътен резервоар, ситуиран в рамките на имота. Не се предвижда формиране на 
производствени отпадъчни води от дейността на предприятието.

Инвестиционното предложение: „Изграждане на цех за производство на пелети в ПИ с 
идентификатор 02810.24.190 по КК на с. Бата, Община Поморие“ с възложители: Диян Пеев и 
Киро Хрусанов, попада в обхвата на т.11, 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.

Теренът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение - ПИ с идентификатор 
02810.24.190 по КК на с. Бата, Община Поморие не попада в защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие-ЕЮ0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г. (ДВ, бр. 
21/2007г.).

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.

След анализ на представената документация и 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, според която гореописаното инвестиционно предложение няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, 
видове и техните местообитания, предмет на опазване в горецитираната защитена 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. Предвижданото строителство е свързано с изграждане на цех за производство на 
пелети в ПИ с идентификатор 02810.24.190 по КК на с. Бата, Община Поморие. Конструкцията на
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сградата ще е метална, е Г-образна форма и обща площ от 720 кв. м. Ще се обособат работни, 
битови и санитарни помещения в общата сграда.

2. Основната суровина за производството на крайния продукт е: дървен материал, 
слама от житни култури, люспи от слънчоглед и др.

3. Предвижда се монтиране на нова технологична линия за производство на пелети и 
организиран автоматичен процес на раздробяване на суровината /дървесината/ до крайния 
продукт. Пелетите ще се произвеждат под формата на гранули със стандартни размери, при което 
поетапно ще се осъществяват дейности като смилане, изсушаване, пресоване, охлаждане и 
пакетиране на основната суровина.

4. За захранване на новопроектираната сграда с електричество ще се използва 
съществуващата инфраструктурна мрежа.

5. Водоснабдяването на цеха с вода за битво-питейни нужди ще се осъществява от 
мрежата на ВиК.

6. От обекта не се предвижда генериране на производствени отпадъчни води. Ще се 
формират битово-фекални води от санитарните помещения на персонала, които ще се отвеждат 
във водоплътен черпателен резервоар, разположен в границите 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. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, предложението е 
свързано с изграждане на цех за производство на пелети в ПИ е идентификатор 02810.24.190 по 
КК на с. Бата, Община Поморие. ПИ с идентификатор 02810.24.190 е с площ 3000 кв. м., е трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана.

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

1. Имотът не засяга приоритетни за охрана хабитати в България, включени в Приложение 
№1 към чл.6, ал.1,т.1 от Закона за биологичното разнообразие. След справка с информационната 
система за Натура 2000, поместена на сайта на Министерство на околната среда и водите (адрес 
http://natura2000.moew.govemment.bg/) в разглеждания имот не е констатирано наличие на 
природно или приоритетно природно местообитание, предмет на опазване в защитена зона 
BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна.

2. Предвид местоположението на имота /в близост до регулацията на с.Бата/, няма 
вероятност да бъдат унищожени, увредени или значително фрагментирани природни 
местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване 
на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

3. Не се очаква значително, допълнително антропогенно натоварване на защитената зона.
4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 

въздействие със значителен отрицателен ефект върху природни местообитания, предмет на 
опазване в засегнатата защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрени към 
момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения със сходен характер.
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IV Характеристики на потенциалните въздействия -  териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, 
вероятност, продължителност, честота и обратимост:

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

2. Съгласно становище с изх. № 10-72-1/16.05.2019г. на Регионална Здравна Инспекция 
/РЗИ/- Бургас, от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в 
следствие на реализацията на инвестиционното предложение.

3. 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 Поморие, изх. № 33-01-80/28.05.2019г. 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.

1. Да се сключи договор с ВиК оператор за предаване на битово-фекалните отпадъчни води за 
пречистванев пречиствателна станция за отпадъчни води.

2. Всички дейности по изчерпване на отпадъчните води и предаването им за пречистване да 
се документират.

3. За височината на изпускащото устройство (ИУ) към цех за производство на пелети в с. 
Бата, Община Поморие, да бъдат спазени изискванията на чл. 4, ал. 3 или ал. 4 от Наредба 
1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в 
атмосферата от обекти и дейности с подвижни източници на емисии (Наредба №1).

4. В етап строителство и при експлоатация на обекта да се придвидят мерки за ограничаване 
на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух, в съответствие с приложимите 
изисквания на чл. 70 от Наредба №1

5. Всички дейности, предвидени с реализирането на инвестиционното предложение, да се 
извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на обекта.

6. Дейностите, извършвани на площадката, да се осъществяват при спазване на чл. 16 от 
Закона за защите от шума в околната среда (ДВ, бр. 74, 2015г. с изм. и доп.).

7. При въвеждане в експлоатация на обекта да се извършват собствени периодични 
измервания на нивата на шум по границите на обекта и в място на въздействие при спазване 
изискванията на Наредба №54/13.12.20Юг. за дейността на националната система за мониторинг

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:
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на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и 
предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (Наредба № 
54) и в съответствие с Методика за определяне на обща звукова мощност, излъчвана в околната 
среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие 
(Методиката).

8. По време на експлоатацията на обекта да се извършват собствени периодични измервания 
на нивата на шум не по-малко от един път в рамките на две последователни години при спазване 
на Наредба № 54 и в съответствие с Методиката.

9. В процеса на строителство и експлоатация на инвестиционното предложение да не се 
допуска замърсяваше с битови и/или строителни отпадъци или унищожаване на намиращото се по 
североизточната ]раница на имота картирано природно местообитание 6220*Псевдостепи с 
житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea.

10. Да не се допуска замърсяване или унищожаване на съседните на имота терени.
11. Да не се допуска движение на МПС и техника извън очертанията на съществуващия път, 

свързващ имота със с. Бата.
12. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-72- 

1/16.05.2019., копие от което се прилага към придружителното 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, 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 н е 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 уа чл. 133 от АПК в 14 - дневен срок от 
съобщаването му.
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