
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-37-ПР/ .

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 ог 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-199(2) от 25.02.20120 г. и 
допълнителна информация от 29.04.2020 г., 30.04.2020 г., както и получени становища от 
Регионална здравна инспекция, гр. Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-24-4/22.05.2020г. и 
Басейнова дирекция „Черноморски район, гр. Варна (БДЧР-Варна) с изх. № 05-10-222/А4/ от 
15.05.2020 г.,

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Закриване и рекултивация на депо за ТБО, 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

Възложители: ОБЩИНА ПОМОРИЕ
ГР. ПОМОРИЕ, УЛ. „СОЛНА” № 5

Кратко описание на инвестиционното предложение:
От представената информация става ясно, че с инвестиционното предложение се предвижда 

закриване и рекултивация на депо за ТБО в поземлени имоти №№ 35691.6.39, 35691.5.36, с. 
Каменар, община Поморие и почистване на части от засегнатите поземлени имоти №№ 
35691.6.63, 35691.6.64, 35691.6.65, 35691.6.35, 35691.5.31, 35691.5.36, 35691.5.37, 35691.6.42 и 
35691.7.77 по КК на с. Каменар, община Поморие. Разгледани са два варианта за решение.

При първия вариант на определената площ ще се изпълни рекултивация на депо за неопасни 
битови отпадъци „Каменар”, с. Каменар, община Поморие. Проектът предвижда рекултивация в 
съответствие с изискванията на Наредба № 26/02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени 
и подобряване на слабо продуктивни земи и отнемане и оползотворяване на хумусния пласт и 
отговарящо на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане 
на отпадъци. Предвижда се новия начин на трайно ползване да бъде „пасище мера”. Проектът
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предвижда по границата на новообособения имот да се изгради опорна дига с височина около 2 
м. и ширина на бермата 5,50 м, като в нея се изпълни отводнителна канавка. Тази берма ще 
служи и за път за придвижване на транспортна техника. Ще се извърши: Почистване на 
замърсените терени от отпадъци и събирането им на отредения за целта терен; Предепониране и 
преоткосиране, уплътняване и запръстяване; Направа на дрениращ канал за евентуално отделен 
инфилтрат, събирателна шахта и резервоар за инфилтрат; Събирателен дренаж за проникнали 
повърхностни води и извеждането им извън тялото на депото; Изпълнение на горен изолационен 
екран /ГИЕ/. След полагане на изравнителния почвен пласт върху преткосираните, подравнените 
и уплътнени отпадъци се полага защитен геотекстил. Заедно с преоткосирането се започва 
изграждането на газовите кладенци, които се изграждат заедно с изпълнението на 
предепонирането и ГИЕ. След като се приключат дейностите по изграждане на газосъбирателни 
кладенци се извършва първия етап на биологична рекултивация. Хумусният пласт се подравнява, 
разрохва и се засяват тревните смески.

При втория вариант предлаганите дейности не се отличават съществено от дейностите за 
рекултивация по първия вариант. Предложението след изпълнение на дейностите по 
рекултивация е да се превърне в паркова зона. Опорната дига ще бъде със същите размери, 
променят се ширините на бермите и подходните пътища, както и цялата вертикална планировка. 
След завършване на полагането на почвените пластове се извършва биологична рекултивация, 
като се внася тревна и храстовидна растителност.

Качеството и нивото на подземните води ще се контролират чрез изграждане на 3 броя 
пиезометрични (мониторингови) пунктове за мониторинг на подземните води.
Рекултивираното депо се разполага изцяло върху съществуващите на терена стари отпадъци и не 
се предвижда изграждане на долен изолиращ екран на депото.

Биологичната рекултивация има за цел създаване на устойчиви и дълговечни тревни 
съобщества върху нарушения терен. Общата площ за биологичната рекултивация за депото е 
околната повърхнина на рекултивираното депо е 55,406 кв.м. Билогичната рекултивация следва 
непосредствено етапите на техническата рекултивация.

Подготвителни работи
Подготвителните работи започват след приключване на техническата рекултивация и 

обхващат дейности и мелиорации за подготовка на рекултивирания терен за засяване на 
многокомпонентната тревна смеска. Едновременно с подготовката -  ако не е направено дотогава 
следва да се внесат минералните торове от групата на основното торене. След завършване на 
подравняването теренът следва да има хомогенна повърхност без видими неравности, дупки, 
бабуни или улеи.

Засяването на многокомпонентната тревна смеска се извършва при подготвен терен и сухо 
време. Непосредствено след засяване се извършва и зариване и валиране/набиване на засятото 
семе.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.11, буква „б“ 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.

Имотите не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии, но попадат в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие -  BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/ 
21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед 
№РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/05.02.201 Зг.) и BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет 
№122/2007г. (ДВ, бр.21/ 09.03.2007г.),
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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 нима вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните 
местообитания, предмет на опазване в BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици и 
BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна.

МОТИВИ:

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 предвижда закриване и рекултивация на депо за ТБО в 
поземлени имоти №№ 35691.6.39, 35691.5.36, с. Каменар, община Поморие и почистване на 
части от засегнатите поземлени имоти №№ 35691.6.63, 35691.6.64, 35691.6.65, 35691.6.35, 
35691.5.31, 35691.5.36, 35691.5.37, 35691.6.42 и 35691.7.77 по КК на е. Каменар, община 
Поморие.

2. С реализация на инвестиционното предложение се очаква възстановяване на замърсените 
с отпадъци терени и подобряване облика на района.

3. С проектното решение се цели:
- Предпазване отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни води;
- Опазване на повърхностните и подземните води и атмосферния въздух от замърсяване;
- Прекратяване на отнасянето на леките фракции от депото и разпиляването им в околното 

пространство;
- Създаване на подобен на околното пространство ландшафт;
- Създаване на условия за контрол и мониторинг на процесите протичащи в депото.
4. Не се предвиждат дейности, при които да се отделят емисии на замърсители в околната

среда.
5. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие 

реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на условията, заложени в 
настоящото решение, съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-150-7/14.05.2020г.

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,
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свързани c инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда 
са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гьстонаселени 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 поземлени имоти №№ 
35691.6.39, 35691.5.36, с. Каменар, община Поморие и почистване на части от засегнатите 
поземлени имоти №№ 35691.6.63, 35691.6.64, 35691.6.65, 35691.6.35, 35691.5.31, 35691.5.36, 
35691.5.37, 35691.6.42 и 35691.7.77 по КК на с. Каменар, община Поморие.

2. Най-близо разположената защитена територия, ЗМ „Поморийско езеро” е отдалечена на 
повече от 3 км от терена.

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

- Повърхностно водно тяло I участък: „река Азмак от извора до вливане в Атанасовско 
езеро” и участък II: река Дермен дере от извора до вливане в река Азмак с код BG2SE900R026, 
определено в умерено екологично и добро химично състояние; с поставени цели: 
предотвратяване влошаването на екологичното състояние, опазване, подобряване и 
възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние (постигане и 
запазване на добро екологично състояние по биологични елементи -  МЗБ и МФ; постигане и 
запазване на добро екологично състояние по физикохимични елементи -  разтв. О2, N-NH4, N- 
N 0 2, N-total, Р-РО4, P-total); запазване на добро химично състояние.

- Подземно водно „Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен Бургас” с код 
BG2GOOOOOPG029, което е определено в добро количествено и лошо химично състояние, по 
показател NO3 и Fe, с поставена цел постигане 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 определено като зона за защита на питейните води, съгласно 
чл.119а, ал. 1, т, 1 от ЗВ, с код BG2G00000PG029;

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

- Поземлени имоти №№ 35691.6.65 и 35691.6.63 попадат в зони, определени или обявени 
за опазване на местообитания и биологичи видове, в които поддържането или подобряването на 
състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване, съгласно чл. 119 а, ал. 1, т. 5 от ЗВ: 
защитена зона с код BG0000151 „Айтоска планина”.

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

• Мярка: „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и 
дейности на етап инвестиционни предложения” с действие „Оценка на допустимостта на нови 
инвестиционни предложения съгласно ПУРБ”.

• Мярка „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води” 
с предвидено действие: „Забрана иил 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 подземните води на повърхността, чрез изземване на 
отложенията и почвите, покриващи водното тяло.

• Мярка: „Намаляване на дифузното състояние от отпадъци от населени места” с 
предвидено действие „Изпълнение на проекти за закриване на общинските депа за битови
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отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, съгласно Приложение 2 към 
Националния каталог от мерки”.

• Мярка: „Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни, подземни 
води и отпадъчни води в района на депа за отпадъци” с предвидено действие: „Изпълнение на 
собствен мониторинг на повърхностните, подземните води и отпадъчните води в района на депа 
за отпадъци и осигуряване на информация за натиска върху водите.

• Мярка: „Опазване на водите от замърсяването е нитрати от земеделски източници” с 
предвидени действия: „Контрол при спазване на изискванията за торене и съхранение на торове” 
и „Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове” и „Контрол върху 
прилагането на торове и препарати за растителна защита в уязвимите зони”.

• Мярка: „Смекчаване на натиска от климатичните промени” с предвидено действие: 
„Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност във водосбора на притоци, вливащи се в 
райони със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН), с изюпочеие на случаи, когато 
е доказана необходимост за осигуряване на проводимост на реките”.

• 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: „Контрол на ограниченията и 
забраните в границите на СОЗ и зоните за защите на питейни води” и „Спазване на забрани и 
ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 3 
към Национатния каталог от мерки (ПУРБ)”

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. Реализирането на инвестиционното предложение предполага положителен екологичен 
ефект върху биоразнообразието. Рекултивацията на терена, зает с твърди битови отпадъци, се 
мотивира с възстановяване на годността на земята за земеделско ползване и за подобряване на 
ландшафта. Възстановяването на замърсената площ до състояние на пасище е с положителен 
ефект и ще доведе до премахване на фрагментацията на терена.

2. След приключване на етапите на техническа и биологична рекултивация на 
съществуващото депо, се очаква възстановения терен да стане благоприятно място за обитаване 
на видове, в т.ч. и птици, предмет на опазване в защитени зони.

3. Предвид характера на инвестиционното предложение няма вероятност от възникване на 
неблагоприятно въздействие върху предмета на опазване в защитени зони BG0002043 „Емине” за 
опазване на дивите птици и BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна.

4. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-222/А4/18.05.2020 г. реализирането 
на инвестиционното предложение, няма да окаже значително отрицателно въздействие върху 
водите и водните екосистеми, при спазване на определени условия, заложени в настоящото 
решение.
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5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 
границите на Република България.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. 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 срок.

2. С писмо на Кмета на Община Поморие е изх. № 33-01-44 от 28.05.2020 г., РИОСВ Бургас 
е информирана за осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС чрез 
поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет страницата на Община 
Поморие.

3. В рамките на законоустановения срок и към момента на изготвяне на настоящото 
решение няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на 
инвестиционното предложение в РИОСВ-Бургас и Община Поморие.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1 . Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-24- 
4/22.05.2020 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

2. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-222/А4/ от 
18.05.2020 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

3. Затревяването да се извърши с житни треви, като: ливадна метлица, овча власатка, бяла 
детелина, ежова главица и др., които са традиционни видове и не влизат в противоречие с 
естествената за района тревна покривка.

4. Торенето да се извършва с добре угнила оборска тор, което е природосъобразен начин за 
обогатяване на почвата в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000.

5. Тъй като в част „Биологична рекултивация“ е отразено, че депото и съседните нарушени 
терени, извън обсега на депото ще бъдат възстановени като земеделски фонд -  пасища /ливади/, 
следва да се има предвид, че:

- В бъдеще време, след придобиване на категория „пасище“, „мера“ или „ливада“, за тези 
терени ще бъдат валидни забраните, въведени със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра 
на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), а именно: т.7.2. забранява се „залесяването на 
ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения“;

- При провеждането на косене, следва да се спазва забраната, въведена със Заповед №РД- 
76/28.01.201 Зг. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.10/05.02.2013г.),т.7.97 
забранява се „косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и 
преди 15 юли“
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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.

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 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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