
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

р е ш е н и е  № б с -18-п р i
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 чл.Ю от Наредбата за ОС и представената 
писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС с вх. № ПД-2305 от 
13.12.2018 г., допълнителна информация с вх. № ПД-2305 от 04.02.2019 г. и получени 
становища от БДЧР-Варна с изх. № 05-10-86/А1/30.11.2018 г. и Регионална здравна инспекция- 
Бургас (РЗИ -  Бургас) с изх. № 10-47-2/28.12.2018 г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на овчарник в ПИ № 07332.148.665, гр. Българово, община Бургас”, 
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: Георги Иванов

Даниела i Иванова
гр. Българово,

Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение е свързано с изготвяне на Комплексен проект за 

инвестиционна инициатива (КПИИ) по реда на чл. 150 от ЗУТ, със следните части:
„ПУП-План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на ПИ с идентификатор 07332.148.665 
по КК на гр. Българово, Община Бургас”;
„Инвестиционен проект за изграждане на овцеферма в ПИ с идентификатор 
07332.148.665 по КК на гр. Българово, Община Бургас”.

В имота има една съществуваща едноетажна сграда с идентификатор 07332.148.665.1 със 
застроена площ от 100 т 2 и предназначение: Селскостопанска сграда-овчарник, като 
предвижданията на възложителите са тя да бъде съборена и да бъде изградена нова сграда - 
овчарник. Сградата ще съдържа необходимите за функционирането й помещения, а именно 
помещение за овце майки — 250 броя; помещение за 300 броя малки животни (агнета); 
помещение за 8 броя мъжки животни; помещение за доене на животните; помещение за 
подстригване на животните; стая за почивка на персонала; битова стая; ветеринарен кабинет; 
санитарно помещение и др. обслужващи овцефермата обекти.

Освен основната сграда в имота се предвижда да бъдат изградени още навес за сено; 
пропускателен пункт към овцефермата; торова площадка с размери 3/2 m и с дълбочина 2 т ,  
както и безотточен черпателен резервоар за течната фракция с размери 1.5/1 ш и Зга  дълбочина.

В торохранилището ще се съхраняват отпадъци с код 02 01 06 и наименование, съгласно 
Наредба 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, а именно -  Животински изпражнения, 
урина и тор (включително използвана постелна слама), отпадъчни води, разделно събирани и 
пречиствани извън мястото на образуването им, генерирани от животновъдния обект в имота.
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Торохранилището ще е снабдено със система за хващане на торовата течност, постъпваща във 
водоплътна изгребна яма и е проектирано с капацитет осигуряващ съхранението на образувания 
торов отпадък за период до шест месеца. Това време е достатъчно той да узрее и да се превърне 
в органичен тор, подходящ за наторяване на земеделски земи. След изгниването (узряването) 
оборския тор ще се използва за наторяване на земеделски площи и пасища.

В района на разглежданата територия няма изградена канализационна мрежа. Битовите- 
отпадъчни води от сградата ще се заустват в локална пречиствателна станция (ЛПСОВ) 
оразмерена за 5 ЕЖ. Предвижда се пречистеното в ЛПСОВ водно количество да се събира в 
събирателен резервоар, с обем съобразно натоварването. След напълване на резервоара 
пречистените води ще се извозват до ГПСОВ.

Предложените варианти за отвеждане на битово-фекалните отпадъчни води, както и на 
отпадъчните води от стопанската дейност във водоплътни изгребни ями са неприемливи. 
Съгласно Закона за водите, препращащ към Закона за устройство на територията, отвеждането 
на отпадъчни води във водоплътни изгребни ями, отговарящи на техническите и санитарно- 
хигиенните изисквания, се допуска единствено за обекти, формиращи битово-фекални 
отпадъчни води в границите на населените места и селищните образувания със зони за ниско 
застрояване или в части от тях без изградена канализация.

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

Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 
(Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ 
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС 
№ 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

След анализ на представената документация и на основание чл.40, ал.З 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 видове и техните 
местообитания, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона -  BG 0000151 
„Айтоска планина“.

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. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на овчарник в ПИ № 
07332.148.665, гр. Българово, община Бургас.

2. Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди от 
повърхностни и подземни води.

3. На обекта е предвиден трупосъбирателен пункт, представляващ готово изделие 
хладилен фургон. Предназначен е за съхраняване на труповете от умрели животни и на други 
биологични отпадъци. Същите ще се извозват периодично и предават на екарисаж, след 
сключване на договор.

4. Комуникационно-транспортния достъп до имота ще се осъществява от 
съществуващия път.

5. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на 
дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи 
околната среда.
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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:

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 07332.148.665 по 
КК на гр. Българово, Община Бургас. Имотът е с трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана и начин на трайно ползване: За стопански двор с обща площ от 1137 т .

Съгласно предвижданията на ПУП-План за застрояване устройствените показатели са 
както следва: Пзастр. 80%, Кинт 2.5, Височина, ет. 3 (<10), Мин.озел. площ 20%, Устр. зонаПп.

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

1. На мястото на съществуващ овчарник ще се изгради нов обект -  овцеферма, отговаряща 
на съвременните изисквания. Имотът е разположен на около 4,00км от най-близко 
разположената Натура 2000 защитена зона. При изграждане и експлоатация на новия обект 
няма да настъпи ново и различно по вид въздействие от досега съществуващото върху 
числеността 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.

3. 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 инвестиционни предложения/планове, програми, 
проекти.

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 локализиран в рамките на разглеждания имот.

2. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-47-2/28.12.2018 г., от здравно- 
хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие реализацията на 
инвестиционното предложение, при спазване на определени условия, заложени в настоящото 
решение.

3. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-86/А1/30.11.2018 г. 
инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН, при спазване на определени 
условия, заложени в настоящото решение.

4. Инвестиционното предложение не е свързано с генериране на шум в околната среда.
5. 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
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14-дневен срок не са постъпили становища, мнения и възражения от заинтересовни лица/ 
организации.

Съгласно писмо на Община Бургас с изх. № 32-00-354/1/03.01.2019 г. е осигурен 
обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 
по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, като е поставено съобщение на интернет 
страницата и информационното табло на Община Бургас. В рамките на нормативно 
определения 14-дневен срок не са постъпили становища, мнения и възражения от 
заинтересовани лица/ организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. В съответствие с чл. 132 от Закона за водите, за пречистване на битово-фекалните 
отпадъчни води и отпадъчните води от предвидената стопанска дейност, следва да се изгради 
локално пречиствателно съоръжение, след издаване на съответните разрешителни, изискващи се 
съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „а“ и буква „б“ от Закона за водите.

2. В етапа на строителство на обекта да се предвидят мерки за ограничаване на емисиите 
на прахообразни вещества, определени в чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за 
допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и 
дейности с неподвижни източници на емисии.

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

4. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-47- 
2/28.12.2018 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

5. Да се спазват условията и мерките, заложени в становище на БДЧР-Варна с изх. № 05- 
10-86/А1/30.11.2018 г., 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.

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 № БС-18-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на овчарник в ПИ № 07332.148.665, гр. Българово, община Бургас” с 
възложители: Георги Иванов и Даниела Иванова може да бъде обжалвано по реда на 
Административно -  процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или 
пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.
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