
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерс тво  на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Р Е Ш Е Н И Е  № БС - 11 - ПР/ 2020г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието

върху околната среда

На основание чл.81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1, т.1, ал.З и ал.6, 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 (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 
6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.ба, т.2, чл. 40, ал. 
4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони (Наредбата по ОС) и представена писмена документация от 
възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от 
Наредбата за ОС с вх. № ПД-2262(4)/21.01.2020г. и получено писмено становище от 
Регионална здравна инспекция Бургас (РЗИ- Бургас) с изх. №10-8-1/07.02.2020г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на 
съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на административно-производствена сграда с
предназначение -  цех за печене на солени и сладки ядки, шоколадови дражета и сладки 
блокчета в УПИ 1-1375, кв. 103, идентичен с поземлен имот с идентифиактор 
07079.6.1375 по КК на гр. Бургас, кв. Долно Езерово“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ЙОРДАНОВ 66“ ЕООД

Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на цех за печене на солени 

и сладки ядки, шоколадови дражета и сладки блокчета от ядки. Сградата е решена като 
двуетажна, с височина Нкорниз = 10 м. На първи етаж ще бъдат ситуирани следните 
помещения: входно фоайе, стълбищна клетка, товаро-пътнически асансьор, 2 броя 
хладилни камери - среднотемпературни за съхранение на суровина, помещение за главно 
ел. табло, кабинет управител, кабинет счетоводство и каса, архив счетоводство, WC- 
мъже с преддверие, WC-жени включително за хора с увреждания и чистачно помещение. 
На втори етаж ще се разположат: фоайе, стълбищна клетка, товаро-пътнически асансьор, 
два броя съблекални за мъже и жени, всяка със собствена баня - WC, два броя WC за 
мъже и жени всяка с преддверие, битово помещение за персонал, два склада: за захар и 
какао и за сол, помещение за пресилване на ядки в работни съдове, работно помещение, 
умивалня за вътрешнооборотен амбалаж, пакетажно помещение за солени ядки, 
пакетажно помещение за сладки блокчета, дражета и сушени плодове, склад за кашони и
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пакетажни материали, помещение за фолиране, помещение-експедиция. Брой на 
персонала -  8 души на смяна.

В цеха ще се извършва производство на следните асортименти, определени в групи: 
осоляване и изпичане на различни видове ядки, шоколадови дражета, сладки блокчета и 
пакетиране на сушени плодови и стафиди със следния капацитет: сладки блокчета - до 
6000 кг на месец, шоколадови дражета до 6000 кг на месец, солени ядки - до 40000 кг на 
месец. Суровините ще бъдат доставяни от производители и доставчици в едри 
разфасовки.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС
Етапите в основния технологичен процес са следните - доставка, приемане, 

съхранение; прегрупиране; обработка /основно работно помещение/, опаковане, 
етикетиране, пакетиране, съхранение и експедиция.

1. Осоляване на ядки - ядките пристигат почистени, опаковани в чували. В машините 
за осоляване и изпичане се изсипват ядките. Солта, а когато е необходимо и брашно, вкл. 
водата, която е изведена до машините, се смесват в секцията за приготвяне на разтвора. 
Смесването на ядките и приготвеният разтвор се извършва автоматично в машината. 
След това ядките постъпват в следващите секции за изпичане. След изпичането ядките 
се събират в бункер и оттам, чрез елеватор се изсипват в ситото за отделяне на 
останалата сол и брашно. Готовата продукция се изсипва в колички и се отвежда в 
помещението за пакетиране на пакетажната машина.

2. Шоколадови дражета и сладки блокчета - за приготвяне на шоколадовите дражета 
е предвидена автоматична машина. Промишленият шоколад, какаото и маслото от какао 
пристигат предварително дозирани и опаковани. Необходимите количества за зареждане 
на машината се доставят от склада и се изсипват в нея като се добавя и необходимото 
количество ядки. Смесването им се извършва автоматично в машината за дражета. След 
приготвяне на дражетата, те постъпват в помещението за пакетиране на пакетажната 
машина.

За сладките блокчета е необходимо захарен сироп и ядки. Захарта и ядките се 
дозират и се изсипват в машината за сладки блокчета. До нея е изведена вода, 
необходима за захарния сироп. Сиропирането и смесването се извършва автоматично от 
машината. След приготвяне на блокчетата, те постъпват в помещението за пакетиране на 
пакетажната машина.

Предвижда се водоползването за битови нужди на вода и за противопожарни нужди 
да се осъществи от водопроводната мрежа на кв. Долно Езерово, след подписан Договор 
с ВиК ЕАД-Бургас. Формираните при реализация на инвестиционното предложение 
битово-фекални отпадъчни води ще се заустват чрез канализационната система в 
ГПСОВ-Бургас, чрез КПС на квартала.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.7, буква „д“ 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.

УПИ 1-1375, кв. 103 кв. Долно Езерово, гр. Бургас, общ. Бургас, (поземлен имот с 
идентификатор 07079.6.1375 по КК) не попада в защитена територия, определена по реда 
на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена 
зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 
РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона 
BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).
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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 (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта 
му с предмета и целите на опазване в защитените зони, по реда на чл. 31, ал.4, във връзка 
с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената информация 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 върху защитените зони, съгласно която 
гореописаното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания 
на видове, з това число на дивите птици, предмет на опазване в защитени зони 
BG0000273 „Бургаско езеро”

I. Характеристика на инвестиционни предложения: размер, засегната площ, 
параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и 
кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения 
оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;използване на 
природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното 
разнообразие; генериране на отпадъци замърсяване и вредно въздействие; риск от 
големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 
предложение, включително причинени от изменението на климата, в 
съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, инвестиционното предложение е свързано с изграждане на 
административно -  производствена сграда, която ще представлява цех за печене на 
солени и сладки ядки, шоколадови дражета и сладки блокчета в поземлен имот с 
идентификатор 07079.6.1375 по КК на гр. Бургас, кв. „Долно Езерово“, община Бургас. В 
цеха ще се въведе съвременна технология, съответстваща на европейските изисквания, 
ще се постигне оптимален обем на производство.

2. Площадката, на която ще се реализиара инвестиционното предложение е 
разположена в урбанизиран район и е с НТП „Стопански двор“.

3. По време на експлоатацията на обекта ще се осигуряват и спазват най- 
благоприятни условия за упражняване на дейността и опазване на околната среда.

4. Естеството на предвижданите дейности не предполага замърсяване на 
подземните и повърхностни води в района.

5. Експлоатацията на инвестиционното предложение не предвижда извършване на 
дейности и изграждане на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, 
застрашаващи околната среда.

6. Съгласно становище на РЗИ гр. Бургас с изх. №10-8-1/07.02.2020 г. при 
реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и 
одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и 
възстановителна способност на природните богатства; (включително почва, 
земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени 
пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид:

МОТИВИ:
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мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна 
среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати 
елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с 
инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са 
нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; 
ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 
територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи 
на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се осъществи в поземлен имот е 
идентификатор 07079.6.1375 по КК на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас, община Бургас.

2. След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация, вкл. модели за разпространение на дюнни природни местообитания по 
Черноморското крайбрежие, се установи, че в поземлен имот с идентификатор 
07079.6.1375 по КК на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас, община Бургас няма наличие на 
пясъчни дюни.

3. Обекта ще се реализира в бившия стопански двор към кв. Долно Езерово, гр. 
Бургас и извън границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. 
Предвид това не се очакват нови и различни въздействия върху структурата, функциите 
и природозащитните цели на най-близко разположените защитени зони BG0000273 
“Бургаско езеро” за опазване на дивите птици и BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване 
на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната 
среда: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски 
район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството 
на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и 
комплексността на въздействието, вероятността за въздействие; очакваното 
настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; 
комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 
инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на 
въздействията

1. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 
границите на Република България.

2. Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда експлоатация на 
организирани източници на емисии.

3. Териториялният обхват на въздействие при разлизация на инвестиционното 
предложение е локален на територията на процедирания имот

4. Естеството на предложението не предполага увреждане на природни 
местообитания в рамките на защитената зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, и включени в предмета й на 
опазване.

5. С реализиране на предложението няма вероятност от увреждане на 
местообитания на видове идентифицирани в рамките на защитените зони и включени в 
предмета им на опазване, както и фрагментацията на биокоридори от значение за 
видовете.

6. Не се отнемат гнездови местообитания на диви птици, както и не се засяга 
безопасността на въздушните коридори на мигриращи грабливи птици, щъркели, 
пеликани и други.
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7. С реализиране на предложението не се очаква натрупване на отрицателни 
кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на 
видове, в т.ч. птици, предмет на опазване в защитените зони, при реализация на 
настоящото предложение спрямо одобрени до момента и предложени за одобрение 
инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
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 заинтересовни лица/ организации.

Съгласно писмо на Община Бургас, с изх. № 32-00-41/1/ от 11.02.2020 г., 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. Инвестиционното преложение да се реализира след включване на отпадъчните 
води в канализационната сиситема на гр. Бургас и сключен договор с ВиК - оператор на 
канализационната сиситема при спазване на чл. 125 „а“ от Закона за водите.

2.0борудЕането, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, да се експлоатира в 
съответствие с приложимите изисквания на чл. 4, 5, 6 и 8 на Регламент (ЕО) № 517/2014 
на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за 
флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламнет (ЕО) 842/2006.

3. При експлоатация на оборудване, съдържащо вещества, които нарушават озоновия 
слой, да се сп азват изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, 
които нарушават озоновия слой, както и да се докладва информация в съответствие с 
изискванията на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 
1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой.

3. Да се извърши класификация на генерираните отпадъци, съгласно Наредба № 2 от 
27.03.2014 г. за класификация на отпадъците и да се води отчетност съгласно 
изискванията на Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се представя за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

4. Генерираните отпадъци да се събират, съхраняват и предават на лица, 
притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за дейности с 
отпадъци въз основа на сключен писмен договор.

5. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-8- 
1/07.02.2020 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

На основание чл.93, ал.8 от ЗЗОС Решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на 
инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по
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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 по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното 
предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било 
издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да 
уведоми РИОСВ гр. Бургас своевременно.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 
Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред 
Министъра на ОСВ и Административен съд по реда на чл. 133 от АПК в 14 дневен 
срок от съобщаването му. /
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