
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-178 -ПР/ 0 3 ' М

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

На основание чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с 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.Ю, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-3136(2) от 
23.08.2022г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Бургас (РЗИ- 
Бургас) с изх. № 10-10-9/09.09.2022г. и Басейнова дирекция „Черноморски район“ е изх. № 05- 
10-848/А 1/08.09.2022г.

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Разширение на производствената дейност чрез добавяне на отпадъци с кодове 
02 01 06 в инсталация за производство на биотор и биогаз, чрез сух термофилен процес при 
преработка по метода на суха метанизация в ПИ е идентификатор 35033.14.262 по КК на град 
Каблешково, община Поморие“, 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

Възложител: „Риц 6“ ООД

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С настоящата информация и документация възложителят уведомява, че предвижда 
разширение на съществуващата производствена дейност в ПИ с идентификатор 35033.14.262 
по КК на град Каблешково, община Поморие. Изградена е инсталация за производство на 
биогаз и почвен подобрител, чрез сух термален процес при преработка по метода на суха 
метанизация.

За имота, предмет на настоящото инвестиционно предложение са издадени:
- Решение №БС-76-ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС, е постановил да не се извършва ОВОС 
за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на биотор и 
биогаз, чрез сух термофилен процес при преработка по метода на суха метанизация в имот
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№014262, м. „Разклона”, земл. гр. Каблешконо, общ. Поморие”. Процедурата е съвместена с 
преценяване на въздействието върху предмета и целите на защитена зона BG 0000151 
«Айтоска планина» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в 
която имотът попада.

- Писмо Изх. № ПД-299(3)/05.04.2016г. на директора на РИОСВ-Бургас е определено, че 
инвестиционно предложение „Външен водопровод до ПИ №,№ 35033.14.262, 35033.15.151 и 
35033.14.153 по КК на гр. Каблешково, м. „Разклона”, земл. гр. Каблешково, общ. Поморие”, 
не е включено в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за 
опазване на околната среда /ЗООС-ДВ бр. 77/27.09.2005г./ и не подлежи на процедури по реда 
на Глава шеста от ЗООС , както и по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

- Разрешение за строеж №290/03.02.2017г. за обект: Инсталация за производство на 
биотор и биогаз, чрез сух термофилен процес при преработка по метода на суха метанизация.

- Решение №БС-61-ПрОС/2018г. за преценяване на вероятната степен на значително 
отрицателно въздействие върху защитени зони, директорът на РИОСВ-Бургас е съгласувал 
инвестиционно предложение „Изграждане на пътна връзка от път Ш-906 „Каблешково- 
Бургас”, км 53+914, в ляво към полски път в м. „Разклона” за ПИ №35033.14.262 по КК на гр. 
Каблешково (УПИ1-262), общ. Поморие”/,

- Решение № БС-32-ПР/19.05.2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС за инвестиционно предложение 
„Утилизиране на утайки от пречиствателни станции в инсталация за производство на биотор и 
биогаз, чрез сух термофилен процес при преработка по метода на суха метанизация в ПИ № 
35033.14.262 по КК на град Каблешково, община Поморие“, с възложител: „Риц 6“ ООД, с 
характер да не се извършва ОВОС.
Дейността ще включва следните етапи:

Разтоварване на животинските изпражнения и тор, включително използвана постелна 
слама директно в напълно херметизираните ферментатори. Поради директното влагане в 
реакторите на животинските изпражнения и тор не се предвижда обособяване на нова 
площадка за входящите суровини. Технологията на процеса в реакторите се запазва.

Смесване на одобрените отпадъци и остатъчната от предходния цикъл биомаса.
В резултат на процеса ще се получат три компонента:

Преработена /вторична/ биомаса с подобрител за почви, обезмирисен и обеззаразен, 
свободен от патогенни бактерии.

Ферментирала течност, която ще се използва обратно в процеса. Същата ще се събира 
чрез дренажна система в резервоар, ще се подгрява и ще се разпръсква върху органичната 
материя в реакторите.

Биогаз, който ще се събира в газхолдери и ще се подава към ко-генератор. Биогазът ще 
се преобразува в използваемо топло и електроенергия.
В инсталацията процеса протича в напълно анаеробна среда, абсолютна херметизицая, 
контролирано РН и контролирана температура. Извеждането на ферментиралия продукт ще се 
извършва само след преустановено метаноотделяпе.

Инвестиционното предложение представляват разширение и изменение на 
инвестиционно предложение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, като самостоятелно 
попада в Приложение № 2, което попада в обхвата на т. 11, буква „б“ и подлежи на 
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС), както 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 ал. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.
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Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът 
на РИОСВ-Бургас.

Територията, предвидена за реализация на ИП, не попада в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитена 
зона от Екологичната мрежа Натура 2000 за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна с код BG0000151 „Айтоска планина”, определена съгласно изискванията 
на чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020 г. на министъра на 
околната среда и водите (ДВ, бр. 17/26.02.2021 г.)

При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12 във връзка е чл. 40, ал.2 от 
Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ИП са допустими спрямо режимът на 
дейности в защитена зона с код BG0000151 „Айтоска планина”, определен със заповедта по 
чл.12, ал.6 от ЗБР.

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 природните местообитания, видовете и популациите им, 
предмет на опазване в защитена зона BG 0000151 «Айтоска планина» за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните:

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. Инвестиционното предложение предвижда да се осъществява в съществуваща 
инсталация за производство на биогаз и почвен подобригел В ПИ с идентификатор 
35033.14.262 по КК на град Каблешково, община Поморие. Имотът е е площ 3023 кв. м и 
НТП За друг вид производствен, складов обект.

2. Към суровините за преработка, одобрени към настоящия момент ще се добавят и 
до ЗОООг. годишно животински изпражнения и тор, включително използвана постелна слама 
/код 02 01 06/, без да се променя технологията и процеса на разграждане, както и количеството 
на произведения биогаз. Не се предвижда ново строителство, както и добавяне на нови 
машини и съоръжения. Всички дейности по време на експлоатацията на ИП ще се извършат в 
границите на имота. За бъдещата дейност не се предвижда изграждане на нова техническа 
инфраструктура.

3. Влагането към одобрените суровини /слама и утайки от пречиствателни станции/ на 
животински изпражнения и тор, включително използвана постелна слама няма да доведе до 
промяна на изходния продукт -  почвен подобрител и биогаз. Производството на практика е 
безотпадно.

4. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-10-9 от 09.09.2022г, в 
представената информацията се съдържат анализи, изводи и мотивирани заключения по
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отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които 
възложителят е доказал, че не се очаква здравен риск при осъществяване на инвестиционното 
предложение при спазване на условията, заложени в цитираното становище, копие от което се 
прилага към решението.

5. Съгласно получено становище на Басейнова дирекция „ район“ с изх. № 05-10- 
848/А1/08.09.2022г., реализацията на ИП е допустимо от гледна точка на Плана за управление 
на речните басейни за Черноморски район 2016-2021г. и на Плана за управление на риска от 
наводнения за Черноморски басейнов район 2016-2021г. и Закона за водите.

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: 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. Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона от Екологичната 
мрежа Натура 2000 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код 
BG0000151 „Айтоска планина”.

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; транеграничния 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. С ИП не се предвижда извършване на строителни дейности. Всички дейности по 
време на експлоатацията на ИП ще се извършат в границите на имота. За бъдещата дейност не 
се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. С оглед гореизложеното с 
реализацията на ИП няма вероятност от въздействие върху степента на съхранение на 
местообитания/видове предмет на опазване в защитената зона, тъй като не възпрепятства 
движението на видовете животни, не нарушава непрекъснатостта на важни места за убежище 
на видове животни, във връзка с което настоящото ИП няма да доведе до фрагментация на 
популации и местообитания на видове, както и безпокойство на видове, предмет на опазване в 
33.

2. Имотът, предмет на ИП, не засяга типове природни местообитания.намира се в 
урбанизирана територия.

3. Имайки предвид описаните характеристиките на ИП и природозащитните цели за 
предмета на опазване на защитената зона с настоящото ИП не се:
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- възпрепятства или забавя постигането на напредък по целите на опазване на 33;
- намаля площта или качеството на ключови местообитания на видове, които се 

срещат в 33;
- намаля популацяга на видове, чието присъствие в зоната е значително;
- обезпокояват видове животни, предмет на опазване в 33, което може да засегне 

числеността или плътността на популацията или баланса между видовете;
- изместват видове, чието присъствие в 33 е значително и по този начин да намали 

площта на разпространение на тези видове в зоната;
-разпокъсват местообитания на видовете;
- установява загуба или намаляване на ключови характеристики, природни процеси 

или ресурси, които са от съществено значение за поддържането или възстановяването на 
съответните видове в 33;

- нарушават факторите, които помагат за запазването на благоприятния статус на 33 
или които са необходими за възстановяването им и до постигане на благоприятен статус в 
рамките на зоната;

- нарушава баланса, разпространението и плътността на видовете, които са показатели 
за благоприятния статус за 33;

4. В близост до настоящото ИП има и други съществуващи обекти, заявени, ироцедирани, 
одобрени и реализирани ИП/ППП, основно за създаване и отглеждане на трайни насаждения, 
фотоволтаични централи, складови бази и др.. като въздействията им не са свързани с 
дейности, към които 33 е уязвима към промяна, предвид което, при реализацията на ИП няма 
вероятност от отрицателно въздействие върху защитената зона, по отношение на увеличаване 
на кумулативния ефект, съвместно с описаните ИП/ППП, върху природни местообитания и 
местообитания на видове, предмет на опазване в 33.

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

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят и 

компетентният орган РИОСВ-Бургас са обявили инвестиционното предложение.
2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 

компетентният орган е уведомил писмено кмета на Община Поморие, чиято територия е 
засегната от осъществяването на инвестиционното предложение, а чрез него и засегнатото 
население.

3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до 
информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Бургас;
- от Община Поморие, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното 

предложение.
4. С писма с изх. 33-01-300/14.09.2022г. на кмета на Община Поморие и изх. № 

283/01.09.2022г. на кмета на град Каблешково се уведомява РИОСВ-Бургас, че информацията 
за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е оповестена чрез поставяне на 
съобщение на информационното табло и на интернет страницата на Община Поморие и на 
информационно табло в кметство град Каблешково за най-малко 14 дни с цел изразяване на 
становища от заинтересовани лица, като в резултат не са постъпили жалби, възражения и 
становища.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Бургас няма постъпили, 
жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.
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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. № 10-10- 
9/09.09.2022г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

2. Да се спазват условията, заложени в Решение № БС-32-ПР/19.05.2021г. за преценяване 
на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС 
за инвестиционно предложение „Утилизиране на утайки от пречиствателни станции в 
инсталация за производство на биотор и биогаз, чрез сух термофилен процес при преработка 
по метода на суха метанизация в ПИ № 35033.14.262 по КК на град Каблешково, община 
Поморие“, с възложител: „Риц 6“ ООД

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

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.

Съгласно чл. 93, л. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години 
от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 
предложение.

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