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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-48-ПР/ / $ .  , / / 5  f '

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 Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС и 
представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-2577 от 02.04.2019 
г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция -  Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. 
№ 10-54-3/24.04.2019 г. и Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-09- 156/А4/ от

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Повишаване на хидравличния и технологичен капацитет на пречиствателна 
станция за отпадъчни води (ПСОВ) находяща се в кв. „Ветрен”, гр. Бургас, 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

Кратко описание на инвестиционното предложение:
От представената информация става ясно, че инвестиционното предложение е свързано с 

повишаване на хидравличния и технологичен капацитет на пречиствателна станция за отпадъчни 
води (ПСОВ), находяща се в кв. „Ветрен”, гр. Бургас, община Бургас и изграждане на нови 
съоръжения и свързаното с това разширение на терена на пречиствателната станция. Общият брй 
на еквивалентните жители за агломерацията е 16 784 ЕЖ. Те включват в себе си 10560 ЕЖ, за 
които е оразмерена съществуващата ПСОВ Ветрен и 6224 ЕЖ от кв. Рудник и кв. Черно море. 
Общият капацитет на станцията, след довеждане на допълнително отпадъчно водно количество 
Q - 812 m /d от гореспоменатите два квартала, ще достигне Q -  2 571 m /d Инвестиционното 
предложение ще се реализира в поземлени имоти № 07079.12.905 с начин на трайно ползване „за

14.01.2019 г.

Р Е Ш И X

Възложители: ОБЩИНА Е>УРГАС
ГР. БУРГАС, УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА” № 26

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 О

U K A S

 ̂* .
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 

e-mail: riosvbs(5)unacs.bg 
www.hosvbs.com

SOCOTEC
0063

http://www.hosvbs.com


селскостопански, горски ведомствен път”, № 07079.12.907 с начин на трайно ползване „за 
селскостопански, горски ведомствен път”, № 07079.12.911 с начин на трайно ползване „пасище”, 
№ 07079.12.1912 с начин на трайно ползване „пасище”. С проекта се налага разширение на 
оградата, както и изграждане на нови обслужващи алеи и път, за осигуряване на достъпа до 
новопроектираните сгради и съоръжения.

Предвижда се изграждане на помпена станция за активна утайка. Сградата ще бъде 
едноетажна, ситуирана в югоизточната част на имота, непосредствено до вторичен утаител. В 
североизточната част на имота, непосредствено до биологично стъпало ще бъде изградена 
въздуховодна станция с помещение за FeCl. Предвижда се нов магнитно-индуктивен разходомер 
в новата входна шахта на довеждащия колектор от КПС Рудник, показанията на който следва да 
се предават в ЦДП на станцията. В тази шахта са разположени спирателните арматури към 
байпасите -  към заустване и към съществуващото биостъпало. В източната и югоизточната част 
па имота ще бъде изградена нова ограда.

Резервната мощност на ел. захранването от дизел генератора не е достатъчна за ел. 
захранаване на допълнителна мощност. За осигуряване на допълнителна мощност се предвижда 
подмяна на дизел генератора или монтиране на допълнителен генератор. За достъп е предвидено 
изграждане на тупикова улица с ширина 3,50 м и тротоар с ширина 1,0 м.

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

Разглежданата плош не попада в границите на защитена територия, определена по реда на 
Закона за защитените територии.

Имотите в обхват на разработката попадат в защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона BG0000270 „Атанасовско 
езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС 
№122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за 
опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда 
и водите (ДВ, бр. 108/2008г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 от 
Наредбата за ОС се констатира, че реализацията па предвидените с инвестиционното 
предложение дейности са допустими спрямо режима на защитена зона BG0000270 „Атанасовско 
езеро” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й.

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 и местообитания на видове и върху 
дивите птици и техните местообитания. предмет на опазване в защитена зона BG0000270 
„Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000270 „Атанасовско 
езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 
производителност, мащабпост, взаимовръзка и кумулирапе с други предложения, ползване 
на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, 
както и риск от инциденти:
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1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС, инвестиционното предложение е свързано с повишаване на хидравличния и 
технологичен капацитет на съществуващата ПСОВ „Ветрен” и включване на отпадъчните води 
от вилните зони „Острица” 1 и 2, „Боровете”, „До село” и „Стопански двор”, както и кв. 
„Рудник” и кв. „Черно море”.

2. Но време на строителството ще се използват земя, вода, баластра пясък, горива за 
техниката, ел. енергия. В процеса на експлоатация основно ще се използват електроенергия и 
вода.

3. По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не се 
очаква въздействие върху почвите, земните недра, водите и атмосферния въдух в района.

4. Очакваното завишаване на шумовите нива, характерно за етапа на строителство ще бъде 
незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на разглежданата 
площадка.

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

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:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се осъществи в поземлени имоти №№ 
07079.12.905, 07079.12.907, 07079.12.911,07079.12.1912, кв. „Ветрен”, гр. Бургас, община Бургас.

2. Съгласно общия устройствен план на гр. Бургас, одобрен с Решение № 51-1/21.07.2011 г. 
на общински съвет гр. Бургас, имотите, предмет на инвестиционното предложение попадат в 
зона Т2-терени за техническа инфраструктура.

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

- Повърхностно водно тяло с код BG2SE900R025 и наименование: „река Курбар дере от 
извора до вливане в Атанасовско езеро”, определено в умерено екологично и неизвестно 
химично състояние. За него са поставени цели, свързани с 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 -  МФ. постигане и запазване на добро екологично състояние по 
физикохимични елементи - pH, БПК5, Електропроводимост, О2, N-NO2, N-total. Р-РО4. P-total и 
постигане и запазване на добро химично състояние.

- Повърхностно водно тяло с код BG2SE900R026 и наименование: „I участък: река Азмак 
от извора до вливане в Атанасовско езеро и II участък: река Дермен дере от извора до вливане в 
р. Азмак”, определено в умерено екологично и добро химично състояние. За него са поставени 
цели, свързани с 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 - разтворен 
О2, N-NH4, N-N02, N-total, Р-РО4, P-total) и запазване на добро химично състояние.

- Повърхностно водно тяло с код BG2SE900L027 и наименование: „Атанасовско езеро”, 
определено в умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. За него са 
поставени цели, свързани с предотвратяване влошаването на екологичния потенциал, опазване, 
подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добър екологичен потенциал
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(постигане и запазване на добър екологичен потенциал по биологични елементи -  риби и ФП, 
постигане и запазване на добър екологичен потенциал по физикохимични елементи - рП. БИК?, 
Електропроводимост, N-NH4, N-total, Р-РО4, P-total) и постигане и запазване на добро химично 
състояние.

- Подземно водно с код BG2G00000PG029 и наименование: „Порови води в палсоген -  
еоцен, олигоцен Бургас”, определено в добро количествено и лошо химично състояние (по 
показател NO3 и Fe), с поставени цели постигане на добро състояние.

- Подземно водно с код BG2G00000K2034 и наименование: „Пукнатинни води в K2t cn-st- 
Бургаска вулканична северно и западно от Бургас”, определено в добро количествено и лошо 
химично състояние (по показател NO3 и Fe), с поставени цели постигане на добро състояние.

Зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал.1, от Закона за водите (ЗВ), касаещи 
инвестиционното предложение:

- Подземните водни тела е определени като зони за защита на питейните води, съгласно 
чл.119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с код BG2DGW00000PG029 и с код BG2DGW00000 К2034;

- Имотите попадат зони в които водите са чувствителни към биогенни елементи: 
чувствителна зона, съгласно чл.119а. ал.1, т.З от ЗВ;

- Участъкът попада в границата на зона за защита на водите, определени и обявени за 
опазване на биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на 
водите е важен фактор за тяхното опазване, съгласно чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ с код: BG0000270 и 
наименование „Атанасовско езеро”.

За водните тела в ПУРБ на ниво РБУ са заложени следните мерки, имащи отношение към 
инвестиционното предложение:

• Мярка „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на
населените места” с предвидено действие: „Изпълнение на проекти за изграждане,
реконструкция или модернизация на канализационна система, вкл. ГПСОВ, определени за 
конкретните агломерации с над 2000 е.ж., съгласно Приложение № 5 към националния каталог от 
Мерки”.

• 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 Националния каталог от мерки (ПУРБ)”.

• Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и 
влошаване", с предвидени действия: Забрана за извършването на дейности водещи до 
замърсяване и влошаване”, с предвидени действия: Забрана за извършването на дейности водещи 
до отвеждането в подземните води на опасни вещества.

• Мярка: „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и 
дейности на етап инвестиционни предложения”.

• Мярка: „Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не 
противоречат на режимите на защитените зони. постановени със заповедите за обявяването и 
плановете за управлението им. както и на режимите на защитените територии, въведени със 
Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и плановете за управлението им”.

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

1. Предложението е свързано с разширяване и благоустрояване на действащ обект -  ПСОВ, 
разположена в близост (280кв.м) до кв. Ветрен на гр. Бургас. С реализация на инвестиционното
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предложение не се очаква ново и различно от досега съществуващото въздействие върху 
предметите на опазване на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите 
птици и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна.

2. ПСОВ е периферно разположена спрямо границите на защитени зони BG0000270 
„Атанасовско езеро” и с инвестиционното предложение не се променя общата им характеристика 
в биологично отношение. С реализиране на разширението на действащата ПСОВ няма да 
настъпи фрагментация или да се променят структурата и функциите на защитени зони 
BG0000270 „Атанасовско езеро”, както и да се прекъснат биокоридорни връзки от значение за 
видовете, предмет на опазване в зоните от мрежата Натура 2000.

3. Не се засяга безопасността на въздушните коридори и не се възпрепядства придвижване 
на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и др. Не се очаква ограничаване на 
сезонната миграция на мигриращите видове птици.

4. Не се очаква реализацията па инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 
въздействие със значителен ефект върху природни местообитания, популации и местообитания 
па видове, както и върху дивите птици и техните местообатния, предмет на опазване в 
защитените зони, спрямо одобрени до момента инвестиционни предложения, планове, програми 
и/или проекти.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия -  териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комнлексност, вероятност, продължителност, честота и обратимоспг.

1. Териториалният обхват на въздействието, в резултат от реализацията на 
инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на поземлени имоти №№ 
07079.12.905, 07079.12.907, 07079.12.911, 07079.12.1912, кв. „Ветрен”, гр. Бургас, община Бургас.

2. Съгласно становище на РЗИ -  Бургас с изх. № 10-54-3/24.04.2019г. от здравно-хигиенна 
гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие реализацията на 
инвестиционното предложение, при изпълнение на условие заложено в решението.

3. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-09-156/А4/01.11.2018 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.

4. 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 14- 
дневен срок не са постъпили становища, мнения и възражения от заинтересовни лица/ 
организации.

Съгласно писмо от Община Бургас, изх. № 32-00-43/1/01.04.2019г., 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
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постъпили мнения, възражения или становища относно реализацията на инвестиционното 
предложение от заинтересовани лица/организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-54- 
3/24.04.2019 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

2. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР с изх. № 05-09-156/А1/ от 
01.11.2018 г., копие от което се прилага към придружително 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.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 
възложителят/повият възложител трябва да уведоми РИОСВ Бургас, до 14 дни от 
настъпването им.

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.

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

h

С уважение, 
ИНЖ. т о н  
ДИРЕКТОР
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