
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
Министерство  на  околната  среда  и  водите  

Регионална  инспекуия  по  околната  среда  в~одјте  - Бургас  
РЕШЕНИЕ  №  БС-76-ПР/ 	 

за  преценяване  на  необходимостга  от  извършване  на  оценка  на  въздействието  върху  
околната  среда  

На  основание  чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. З  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.б  от  Закона  за  
биологичното  разнообразие; чл. 2 ал. 1, т. 1, чл.4, чл. ба, т. 2, чл. 40, ал. 4 от  Наредба  за  
условията  и  реда  за  извършване  на  оценка  за  съвместимостга  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. 1 0 от  Наредбата  за  ОС  с  вх. №  ПД-1097 от  
04.07.2018г. и  получени  становища  от  Регионална  здравна  инспекция-Бургас  (РЗИ-Бургас) с  
изх. №  25-01-82/24.07.2018 г. и  Басейнова  дирекция  „Черноморски  район" с  центьр  Варна  
(БДЧР  - Варна) с  изх. №  05-10-25/А1/15.05.2018 г. 

РЕШИХ  

да  не  се  извършва  оценка  на  въздействието  върху  околната  среда  за  инвестиционно  
предложение: „Изграждане  на  тръбен  кладенец  за  закранване  на  поливна  система  и  техническо  
водоснабдяване  на  автомивка  за  селскостопански  машиин  в  ПИ  с  идентификатор  07332.64.652 - 
УПИ  XII-333, кв. 78, гр. Българово, община  Бургас, област  Бургас", което  няма  вероятност  да  
окаже  значително  отрицателно  въздействие  върху  околната  среда, природинте  местообитания, 
популации  и  местообитания  на  видове, предмет  на  опазване  в  защитените  зони  и  човешкото  
здраве  
възложител: „МЕГАТРОН" ЕАД  

гр. София, Община  Столична, район  Младост, ул. „Самоковско  шосе" №  2а  

Кратко  описание  на  инвестиционното  предложение: 
Директорът  на  РИОСВ-Бургас  с  писмо  с  изх. №  ПД-3090/21.12.2016 г. е  определил, че  

инвестиционно  предложение  „Изграждане  на  тьрговско-обслужващ  комплекс  за  
селскостопанска  техника  с  офиси, складове, шоурум, сервиз, охрана  и  трафопост  в  УПИ  XII- 
333, кв. 78, м. „Вая  Кайрак", гр. Българово, община  Бургас" с  възложител: „Мегатрон" ЕАД  не  

• подлежи  на  процедури  по  реда  на  Глава  шеста  от  ЗООС  и  Глава  втора  от  Наредбата  за  ОС. 
Инвестиционното  предложение  предвижда  изграждане  на  тръбен  кладенец  в  същия  имот  - 

ПИ№  07332.64.652 за  захранване  на  полива  система  и  техническо  водоснабдяване  на  автомивка  
за  селскостопански  машини. 

Предвижда  се  сондирането  да  се  извърши  роторно, безядково  до  дълбочина  65м  със  
сондажна  апаратура. Сондажът  ще  бъде  оборудван  с  потопяема  помпа. Необходимото  водно  
количество  е  около  8000 м3/годишно. 

Инвестиционното  предложение  попада  в  обхвата  на  т. 2, буква  „г" от  Приложение  №  2 
към  чл. 93, ал. 1, т. 1 и  т.2 от  ЗООС  и  подлежи  на  процедура  по  преценяване  на  необкодимосrга  
от  извършване  на  ОВОС, отразена  в  настоящото  решение. 

Инвестиционното  предложение  попада  в  обхвата  на  чл. 2, ал. 1, т. 1 от  Наредбата  за  ОС  и  
подлежи  на  процедура  по  оценка  съвместимостга  му  с  предмета  и  целите  на  опазване  в  
защитените  зони, по  реда  на  чл. 31, ал.4 във  връзка  с  ал. 1 от  ЗБР, като  същата  е  проведена  чрез  
процедурата  за  преценяване  на  необходимостга  от  ОВОС  и  отразена  в  настоящото  решение. 

ПИ  07332.64.652 по  КК  на  гр. Българово, общ. Бургас  (УПИ  XII-333, масив  78, м. „Вая  
кайряк" по  ПУП-ПРЗ  на  „Бизнес  индустриална  зона  гр. Българово) не  попада  в  защитена  
територия  по  смисъла  на  Закона  за  защитените  територии  и  в  защитена  зона  по  смисъла  на  
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- Подземно  водно  тяло  „Порови  води  в  палеоген, палеоцен, еоцен  Бургас" с  код  
BG2GOOOOOPG029, което  е  определено  в  добро  количествено  и  лошо  химично  състояние  по  NO3 
и  Fe и  поставена  цел: предотвратяване  влошаването  на  химичното  състояние  по  показател  NO3; 
опазване, подобряване  и  възстановяване  на  водното  тяло  за  постигане  на  добро  химично  
състояние; запазване  на  добро  химично  състояние; опазване  на  добро  състояние  в  зоните  за  
защита  на  водите  около  питейно-битовите  водоизточници, чрез  спазване  на  забраните  и  
ограниченията  в  Наредба  №3. 

- Подземно  водно  тяло  „Карстови  води  BK2t cn-st-Бургаска  вулканична  северно  и  
западно  от  Бургас" с  код  BG2GOOOOOK2034, което  е  определено  в  добро  количествено  и  лошо  
химично  състояние  по  NO3 и  Fe и  поставена  цел: предотвратяване  влошаването  на  химичното  
състояние  по  показател  NO3; опазване, подобряване  и  възстановяване  на  водното  тяло  за  
постигане  на  добро  химично  състояние; запазване  на  добро  кимично  състояние; опазване  на  
добро  състояние  в  зоните  за  защита  на  водите  около  питейно-битовите  водоизточници, чрез  
спазване  на  забраните  и  ограниченията  в  Наредба  №3. 

- 	Зони  за  защита  на  водите, съгласно  чл. 1 1 9а, ал. 1 от  Закона  за  водите  (ЗВ), касаещи  
инвестициоиното  предложение : 

- подземните  водни  тела  BG2GOOOOOPG029 и  BG2GOOOOOK2034 са  определени, като  
зона  за  защита  на  питейните  води, съгласно  чл. 1 1 9а, ал. 1, т. 1 от  ЗВ, с  кодове  
BG2DGWOOOOOPG02 и  BG2DGWOOOOOK2034. 

- Имотьт  попада  в  нитратно  уязвима  зона  (Южна  зона), съгласно  Заповед  №  РД-146 
от  25.02.2015 г. на  Минисrьра  на  околната  среда  и  водите  и  чувствителна  зона, съгласно  чл. 
119а, ал. 1, т. 3 от  ЗВ. 

• По  отношение  изискванията  на  ЗВ: 
- 	Имоrьт  попада  в  границите  на  пояси  III на  СОЗ  на  минерални  водоизточници  „Б-20, 

Б-88 и  мин. находище  Съдиево", определени  със  Заповед  на  Министьра  на  околната  среда  и  
водите  с  №  РД  877/25.08.2004 г. 

- ПИ  не  граничи  с  воден  обект  — публична  държавна  собственост, от  което  не  
произтичат  допълнителни  забраин  и  ограничения  за  реализацията  на  предложението . 

III. Способност  за  асимилация  на  екосистемата  в  естествената  околна  среда: 
1. Тръбният  кладенец  ще  се  реализира  в  имот, за  който  е  разгледано  инвестиционно  

предложение  за  изграждане  на  сгради  и  обекти, разположен  в  ,,Бизнес  индустриалиа  зона  гр. 
Българово" и  извън  границите  на  Натура  2000 място. При  изграждане  и  експлоатация  на  тръбен  

• кладенец  няма  да  настъпи  ново  и  различно  по  вид  въздействие  от  досега  съществуващото  върху  
численосrга  или  видовия  състав  на  видовете, предмет  на  опазване  защитена  зона  BG 0000151 
„Айтоска  планина" за  опазване  природните  местообитания  и  на  дивата  флора  и  фауна. 

2. Естеството  на  предложението  не  предполага  увреждане  на  местообитания  на  видовете, 
включени  в  предмета  на  опазване  на  защитената  зона. 

З. Не  се  очаква  реализацията  на  предложението  да  доведе  до  кумулативно  въздействие  със  
значителен  ефект  върху  природните  местообитания, популациите  на  видове  и  техните  
местообитания, опазвани  в  защитената  зона, в  резултат  на  реализиране  на  настоящото  
предложение, спрямо  одобрени  до  момента  инвестициоини  предложения /планове, програми, 
проекти. 

IY. Характеристики  на  потенциалните  въздействия  — териториален  обхват, 
засегнато  население, включително  трансгранични  въздействия, rьщност, големина, 
комплексност, вероятност, продължителност, честота  и  обратимост: 

1. Териториалният  обхват  на  въздействието  в  резултат  от  реализацията  на  
инвестициоиното  предложение  е  ограничен  и  локализиран  в  рамките  на  разглеждания  имот. 
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Съгласно  чл. 154 на  Наредба  №  1 за  проучване, ползване  и  опазване  на  подземните  води, за  
издаване  на  разрешително  е  необходимо  да  се  представи  писмен  отказ  от  ВиК  оператора  в  
обособената  територия  за  присъединяване  към  водоснабдителните  мрежи  и  съоръжения, 
съдържаща  информация  за  причините  за  отказа  за  присъединяване  (1. Невъзможност  за  
осигуряване  на  необкодимите  водни  обеми; 2. Техническа  невъзможност  за  присъединяване, 
поради  липса  на  изградена  водоснабдителна  мрежа; 3. Срока  на  липсата  на  условия  за  
присъединяване ), съгласно  становище  на  БДЧР  - Варна  с  изх. №  05-10-25/А1/15.05.2018 г.. 

5. 	Съгласно  чл. 26 от  Наредба  №  1 за  проучване, ползване  и  опазване  на  подземните  води, 
npu изграждане  на  сондажните  кладенци, съгласно  становище  на  БДЧР  - Варна  с  изх. №  05-10- 
25/А1/15.05.2018 г.: 

За  експлоатационни  и  филтрови  колони  и  засипки  да  бъдат  използвани  материали, 
които  несъдържат  приоритетни  вещества; 

- 	За  експлоатация  на  водоизточника, помпеното  оборудване  да  бъде  избрано  с  подкодящ  
дебит  и  понижение, които  да  не  създават  надвишаване  на  разполагаемите  ресурси  на  
подземното  водно  тяло, увреждане  на  сухоземните  екосистеми, изменение  на  посоката  
на  потока. 

б. 	Съгласно  чл. 1 1 8а  от  ЗВ  за  опазване  на  подземните  води  от  замърсяване  се  забранява  
пряко  и  непряко  отвеждане  на  замърсители  в  подземните  води, съгласно  становище  на  БДЧР  - 
Варна  с  изх. №  05-10-25/А1/15.05.2018 г. 

7. В  съответствие  с  разпоредбите  на  чл. 11 б  от  ЗВ, всички  води  и  водни  обекти, следва  да  
се  опазват  от  замърсяване  и  увреждане. При  реализиране  на  инвестиционното  предложение, да  се  
предвидят  мерки  за  недопускане  на  влошаването  на  състоянието  на  повърхностните  и  
подземните  води, съгласно  становище  на  БДЧР  - Варна  с  изх. №  05-10-25/А1/15.05.2018 г. 

8. Съгласно  чл.198о  от  ЗВ, предоставянето  на  ВиК  услуги  на  потребители  се  извършва  
единствено  от  ВиК  оператор  по  реда  на  ЗВ  и  Закона  за  регулиране  на  водоснабдителните  и  
канализационните  услуги. Възложителят  следва  да  има  сключен  писмен  договор  с  ВиК  оператор, 
съгласно  становище  на  БДЧР  - Варна  с  изх. №  05-10-25/А1/15.05.2018 г. 

Настоящото  решение  за  инвестиционното  предложение  не  отменя  задълженията  
на  възложителя  по  Закона  за  опазване  на  околната  среда  и  други  сnециални  закони  и  
nодзаконови  нормативни  актове  и  не  може  да  служи  като  основание  за  отnадане  на  
отговорността  съгласно  действащата  нормативна  уредба. 

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. 

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  - гр. Бургас, до  14 дни  от  
настъпването  им. 

Решение  N° БС-76-ПР/2018 г. за  преценяване  на  необходимостта  от  извършване  на  
оценка  на  въздействието  върху  околната  среда  за  инвестиционно  предложение: 
„Изграждане  на  тръбен  кладенец  за  захранване  на  поливна  система  и  техническо  
водоснабдяване  на  автомивка  за  селскостопански  машини" в  ПИ  с  идентификатор  
07332.64.652 - УПИ  XII - 333, кв. 78, гр. Българово, община  Бургас, област  Бургас" с  
възложител: „Мегатрон" ЕАД  може  да  бъде  обжалвано  по  реда  на  Административно  - 
процесуалния  кодекс  пред  Министъра  на  околната  среда  и  водите  или  пред  
Административен  съд  - ~,~о  ~ 6  _•.` ~ и  ~ десет  дневен  срок  от  nредоставянето  му. ~r 	 , 
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