
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите -  Бургас

Р Е Ш Е Н И Е № БС - 63 - ПР . 2021г. 
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), представена писмена документация от възложителя по 
Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за 
ОС с вх.№ ПД-2034(5)/17.08.2021 г, както и получени становища от Регионална здравна 
инспекция - Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-130-1/30.08.2021г. и от Басейнова Дирекция 
„Черноморски Район“ - Варна с изх. № 05-10-472/А1/11.08,2021 г.

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 автоматизирана система за капково напояване на лозя в ПИ с 
идентификатори 44690.36.25, 44690.36.30, 44690.36.33, 44690.36.36, 44690.36.37,
44690.36.38 по КК на с. Люляково, община Руен; засаждане на лозя и изграждане на 
подпорна конструкция в ПИ с идентификатори 44690.36.23, 44690.36,32, 44690.36.39, 
44690.36.40, 44690.36.41 и 44690.36.42 по КК на с. Люляково, община Руен, изкореняване и 
конверсия на сортовия състав в ПИ с идентификатор 44690.62.29 по КК на с. Люляково, 
община Руен“ с възложител: „Куш Агро Груп“ ООД, което няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 
популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

Възложител: „Куш Агро Груп“ ООД

Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на автоматизирана система за 

капково напояване в имоти с идентификатори 44690.36.25, 44690.36.30, 44690.36.33, 
44690.36.36, 44690.36.37, 44690.36.38 по КК на с. Люляково, община Руен и във връзка с 
кандидатстване по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Национална програма 
за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 -  2023 г. Автоматизираната системи за 
капково напояване ще бъде реализирана в следните имоти:

-  44690.36.25, 44690.36.30, 44690.36.33, 44690.36.36, 44690.36.37, 44690.36.38 — с 
начин на трайно ползване — лозя, същите създадени, включително и изградената им
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подпорна конструкция през 2020г., по Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от 
Национална програма за подпомагане на лозаро —  винарския сектор“ 2019-2023г., по 
подмярка „Промяна на местонахожденията на лозята“. Местонахождение: с. Люляково, 
общ. Руен обл. Бургас, местността „Димо Гочевия парцел“. Сортов състав: „Мерло“ , „Пино 
ноар“, „Шардоне“;

-  44690.36.23, 44690.36.32, 44690.36.39, 44690.36.40, 44690.36.41, 44690.36.42 - с 
начин на трайно ползване - нива, на който се предвижда да бъдат засадени трайни 
насаждения - лозя, както и изградена подпорна конструкция по Мярка „Преструктуриране и 
конверсия на лозя“ от Национална програма за подпомагане на лозаро —  винарския 
сектор“ 2019-2023г., по подмярка „Промяна на местонахожденията на лозята“, като ще 
бъдат засадени класифицирани сортове „Совиньон Блан“, „Каберне Фран“, „Мерло“, „Пети 
Вердо“. Местонахождение: с. Люляково, общ. Руен обл. Бургас, местността „Димо Гочевия 
парцел“;

-  44690.62.29 с начин на трайно ползване —  лозе, същото се предвижда да бъде 
изкоренено и да бъде извършена конверсия на сортовия състав с класифицирани сортове 
винени лози „Совиньон Блан“, „Каберне Совиньон“, „Гренаж“ и „Сензо, както и да бъде 
изградена подпорна конструкция, по Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от 
Национална програма за подпомагане на лозаро — винарския сектор“ 2019-2023г., по 
подмярка „Конверсия на сортовия състав на насажденията“. Местонахождение: с. 
Люляково, общ. Руен обл. Бургас, местността „Горното меше“.

Системата за капково напояване ефективно намалява консумаци ята на вода е 50% 
спрямо други методи на напояване. Настоящото инвестиционно предложение е ново и е 
свързано с подобряваве на техниките за отглеждане на лозята с обща използвана площ: 
107,535дка или 10,7535ха, представляваща ефективно засадената в момента площ, както и 
ефективната площ, която ще бъде засята.

В проекта са предвидени два буферни съда - метални сглобяеми резервоари, всеки от 
които с обем 500м3. От тях вода навлиза в напоителната система, като на входа й се 
разполагат водовземни и командни възли (помпа, филтърна система с автоматични филтри) 
и подаване на торове (торовнасяне). Транспортната тръбна мрежа (главни и второстепенни 
тръбопроводи) се проектира стационарна и се изпълнява от РЕ тръбопровод. Те подавал 
вода в поливните тръбопроводи (поливни крила) , разположени по редовете и окачени на 
първи ред от носещата конструкция.

Строително — монтажните дейности се свеждат до изкопни работи по трасетата на 
разпределителни тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила, 
както и обратно засипване на изкопите.

Изкопните работи по трасетата на разпределителните тръбопроводи ще се изпълнят 
механизирано. Дълбочината на изкопа зависи от почвата, като максимума е 1,0 м. Ширина 
на изкопа — минимум 0,2 м и максимум 0,5 м. Изкопаната земна маса се депонира от 
едната страна на изкопа. След полагането на магистралните и разпределителните 
тръбопроводи и последващите хидравлични изпитания на системата изкопаната земна маса 
се връща обратно в изкопа като хумусният слой се разстила над изкопа.

Напояването с вода ще се осъществи посредством водопреносна техника от язовир 
Трояново, съгласно договор №6/13.07.2021 г. за водовзимане между „Куш Агро Груп“ООД 
и „Напоителни Системи“ ЕАД и електричество от електроразпределителното дружество.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1. Селско, горско и водно 
стопанство, буква „в“ мелиоративни дейности в селското стопанство, включително 
напояване и пресушаване на земи от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и 
съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, поради което подлежи и на процедура по оценка за съвместимост с
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предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 
1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е 
директорът на РИОСВ Бургас.

Имотите , предмет на настоящото ИП, не попадат в границите на защитени територии, 
по смисъла на Закона за защитените територии. Имотите не попадат и в границите на 
защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо 
разположена защитена зона е BG0000137 „Река Долна Луда Камчия” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД- 
1015/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн.,ДВ, бр.15/23.02.2021г./.

Предложението попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради 
което подлежи на процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване на защитените зони по реда на Глава трета от Наредбата за ОС, съвместена с 
процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС на основание чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от 
ЗБР.

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, считам че гореописаното инвестиционно 
предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близо 
разположената защитена зона е BG0000137 „Река Долна Луда Камчия” 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. ИП предвижда изграждане на автоматизирана система за капково напояване на 
лозя в ПИ с идентификатори 44690.36.25, 4469036.30, 446903 6 3 3 , 4469036 36, 
446903631 , 446903638 по КК на с. Люляково, община Руен; засаждане на лозя и 
изграждане на подпорна конструкция в ПИ с идентификатори 4469036.23, 446903632, 
446903639, 4469036.40, 4469036.41 и 4469036.42 по КК на с. Люляково, община Руен и 
изкореняване и конверсия на сортовия състав в ПИ с идентификатор 44690.62.29 по КК на 
с. Люляково, община Руен“.

2. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане и/или 
промяна на пътната инфраструктура.

3, ИП не предвижда водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на 
отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат 
опасност от замърсяване на подземните води, и не е пряко свързан с водовземане и/или 
ползване на воден обект. Поливната система ще ползва вода, която ще се доставя с 
водоносна техника от язовир „Трояново“ на основание представен писмен договор№ 
6/13.07.2021 г.с „Напоителни системи“ ЕАД.
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4. Не се очаква възникване на риск за човешкото здраве с реализацията на 
инвестиционното предложение, при спазване на условие, отразено в становище с изх.№ 10- 
130-1/30.08.2021 г. на директора на РЗИ-Бургас.

5. Съгласно становище с изх. № 05-10-472/А1/11.08.2021г. на директора на Басейнова 
Дирекция „Черноморски район“, заявеното ИП не противоречи на определените в Плана за 
управление на риска от наводнения за Черноморски басейнов район 2016-2021г. /ПУРН/ 
цели и мерки.

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. Имотите, предмет на настоящото ИП не попадат в границите на защитени 
територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотите не попадат и в 
границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

2. Автоматизирана система за капково напояване ще се изгради в ПИ с
идентификатори 44690.36.25, 44690.36.30, 44690.36.33, 44690.36.36, 44690.36.37,
44690.36.38 по КК на с. Люляково, община Руен. В ПИ с идентификатори 44690.36.23, 
44690.36.32, 44690.36.39, 44690.36.40, 44690.36.41, 44690.36.42 по КК на с. Люляково, 
община - Руен се предвижда да бъдат засадени трайни насаждения - лозя, както и да се 
изгради подпорна конструкция. В ПИ с идентификатор 44690.62.29 се предвижда 
изкореняване и конверсия на сортовия състав с класифицирани сортове винени лози.

3. ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения и не 
противоречи на определените в ПУРН цели и мерки, съгласно становище на БД 
„Черноморски район“ с изх. № 05-10-472/А1/11.08.2021г.ПИ с идентификатори 44690.36.30, 
44690.36.33 граничат с воден обект -  р. Аптездере, а ПИ 44690.36.36, 44690.36.37 и
44690.36.38 граничат с приток на р. Аптаздере. Разглежданите територии не попадат в 
санитарно-охранителна зона около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване или 
добив за минерални води,

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. Предвидените дейности ще се осъществяват в земеделски имоти, извън границите 
на защитени зони, като се запазва земеделското им ползване.
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2. Предвид местоположението на имотите и начина им на трайно ползване, 
реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до 
фрагментация, унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и/или 
местообитания на видове, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона 
BG0000137 „Река Долна Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна.

3. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква дълготрайно и 
значително по степен безпокойство, различно от досега съществуващото, което да доведе 
до трайно и необратимо прогонване на видовете, предмет на опазване в гореописаната най- 
близо разположена защитена зона, както и до изменение в структурата и числеността на 
популациите им.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие с отрицателен ефект върху местообитания и популации на 
видове, предмета на опазване в гореописаните защитени зони.

5. Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и 
отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие 
върху предмета на опазване в гореописаните защитени зони.

6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на имотите, спрямо 
отдалечеността на границите на Република България.

IV  Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят и 
компетентния орган са обявили инвестиционното предложение.

2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 
компетентния орган е уведомил писмено кмета на Община Руен, 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 Руен, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното предложение.

4. С писмо с изх. № РД-13-447(3)/2021 г. на гл. арх. на Община Руен 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 Руен 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.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се спазват условието, заложено в становище на БД „Черноморски район“ 
с изх. № 05-10-472/А1/11.08.2021 г., копие от което се прилага към придружителното писмо 
за предоставяне на настоящото решение.

2. Да се спазва условието, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-130-

Щ гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
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1 /30.08.2021г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

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.

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 Бургас своевременно.

На основание чл.93, ал.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 по реда на 
Административнопроцесуалния 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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ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС Г  ^ р, лС J * / 
Заповед № 840/23.06.2021 г. и Заповед №  РД-76 9 / 2 0 . 0 7 г. 
на Министъра на околната среда и водите * ^ v
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