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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Министерство  на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-65-ПР/ ^

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-2939(8) от 
07.05.2019 г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция -  Бургас (РЗИ- 
Бургас) с изх. № 10-74-3/31.05.2019 г. и Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05- 
10-84/АЗ/ от 09.04.2019 г.

РЕ Ш ИХ

да пе се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение за подземни 
води в поземлен имот № 23604.37.639, с. Драчево, община Средец”, 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: „НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-СРЕДЕЦ”
ГР. СРЕДЕЦ, ПЛОЩАД „БЪЛГАРИЯ” № 1

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

водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение за подземни води в поземлен 
имот № 23604.37.639, с. Драчево, община Средец, с цел задоволяване потребността от вода за 
пиене на отглежданите в свинефермата животни. Предвижданата дълбочина на сондажа е 70 м. 
Етапи на реализация на инвестиционното предложение:

- I етап - изграждане на водовземното съоръжение -  подготовка на сондажна площадка, 
направа на тръбния кладенец и рекултивация на терена. Координати на устието на проектния 
кладенец: ТКД-1: B(N)42°19'42.6"; ЦЕ)27°16'08.6". Сондирането ще бъде ядково, с диаметър 
76 мм и последващо проширяване до проектния диаметър.
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- II етап - опитно-филтрационни изследвания (ОФИ) -  включва монтаж на нотопяема 
помпа в тръбния кладенец е дълбочина 68 м е дебит до 1,5 m3/h. Обща продължителност на 
ОФИ до три денонощия.

- III етап -  водовземане - включва каптиране на устието на тръбния кладенец, монтаж на 
потопяема помпа и измервателно оборудване.

Инвестиционното предложение: попада в обхвата на т. 2, буква „г“ 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 па 
Закона за защитените територии. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не 
попада в границите защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 
(Натура 2000 места). Най-близо разположената защитена зона е BG0000198 „Средецка река” за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС на 
Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2000г.).

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 най- 
близо разположената защитена зона BG0000198 „Средецка река” за опазване на природните 
местообитания и дивата флора и фауна.

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 е водовземане от подземни води чрез 
ново водовземно съоръжение за подземни води в поземлен имот № 23604.37.639, е. Драчево, 
община Средец, с цел задоволяване потребността от вода за пиене на отглежданите в 
свинефермата животни.

2. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до съществени 
неблагоприятни изменения в компонентите на околната среда.

3. От реализация на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие 
върху повърхностните и подземни води.

4. Реализацията на инвестционното предложение няма да доведе до промяна на 
геоложката основа.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 
ползване на земята, относителното наличие па подходящи територии, качеството и 
регенеративиата способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се осъществи в поземлен имот № 
23604.37.639, с. Драчево, община Средец.

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

• Повърхностно водно тяло „р. Средецка -  от гр. Средец до язовир „Мандра” с код 
BG2MA700R006, което е определено в умерен екологичен потенциал и неизвестно химично 
състояние, с поставени цели, свързани с предотвратяване влошаването на екологичния 
потенциал, опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добър 
екологичен потенциал (запазване на добро екологично състояние по биологични елементи, 
постигане и запазване на добър екологичен потенциал по физикохимични елементи - N-N02, 
N-total, Р-РО4, P-total); постигане и запазване на добро химично състояние.

• Подземно водно тяло „Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична южно от 
Бургас” с код BG2G00000K2035, което е определено в добро количествено и добро химично 
състояние, с поставена цел: запазване на добро състояние.

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

- Подземното водно тяло е определени като зона за защита на питейните води, съгласно 
чл.119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с код BG2DGW00000 К2035;

- Имотът попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: 
уязвима и чувствителна зона, съгласно чл.119а, ал.1, т.З от ЗВ;

За водните тела в ПУРБ 2016-2021 г. има заложени конкретни мерки, имащи отношение 
към инвестиционното предложение на ниво район на басейново управление.

• Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и 
влошаване”, с предвидени действия: „Забрана за извършването на дейности, водещи до 
отвеждането в подземните води на опасни вещества” и „Забрана или ограничаване на дейности, 
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”.

• Мярка „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за 
ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества”.

• Мярка: „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници” с 
предвидени действия: „Осигуряване на защита от замърсяване на повърхностните и подземните 
води в района на съоръжения за събиране на оборски тор”, „Контрол за спазване на 
изискванията за торене и съхранение на торове” и Прилагане на приетите програми от мерки за 
ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в 
нитратно уязвими зони”.

• Мярка: „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на 
питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около 
водовземните съоръжения/системи” с предвидени действия: „Прилагане на правилата за добра 
земеделска практика за водни тела, определени като зони за защита на водите, предназначени 
за питейно водоснабдяване в райони, в които е установен риск от замърсяване с нитрати в 
уязвими зони” и „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне 
на зоната и списъка по Приложение № 3 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)”.

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

1. Предвижда се изграждане на точков обект /тръбен кладенец/, в имот с начин на трайно 
ползване „за стопански двор” с цел задоволяване потребността от вода за пиене на животните, 
отглеждани в намиращата се в имота свинеферма.
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2. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до 
фрагментация, унищожаване и/или увреждане на природни местообитания, предмет на 
опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000198 „Средецка река” за опазване па 
природните местообитания и дивата флора и фауна.

3. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква дълготрайно и 
значително по степен безпокойство, различно от досега съществуващото, което да доведе до 
трайно и необратимо прогонване на видовете, предмет на опазване в гореописаната защитена 
зона, както и до изменение в структурата и числеността на популациите им.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 
въздействие с отрицателен ефект върху местообитания и популации на видове, предмет на 
опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000198 „Средецка река”.

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 иа потенциалните въздействия -  териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплексиост, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействието, в резултат от реализацията на 
инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на поземлен имот № 
23604.37.639, с. Драчево, община Средец.

2. Съгласно становище на РЗИ -  Бургас с изх. № 10-74-3/31.05.2019г. от здравно- 
хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие реализацията па 
инвестиционното предложение, при изпълнение на условия заложени в решението.

3. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-84/АЗ/09.04.2019 г.,
инвестиционното предложение е допустимо, при спазване на определени условия, заложени в 
настоящото решение.

4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансграиично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 
границите иа Република България.

V Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии:

С цел осигуряване иа 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 Средец, изх. № 92-00-564/11.06.2019г., 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.
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ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-74- 
3/31.05.2019 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

2. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР с изх. № 05-10-84/АЗ/ от 
09.04.2019 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията 
па 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 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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