
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Р Е Ш Е Н И Е № БС - 83 - 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-1586(12)/15.09.2021 
г, както и получени становища от Регионална здравна инспекция - Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. 
№ 10-155-1/29.09.2021г., Басейнова Дирекция „Черноморски Район“ - Варна с изх. № 05-10- 
442/А5/12.08.2021 г. и от Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ -  Пловдив с изх. 
№ ПУ-01-681/1/20.07.2021г.

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: „Създаване 
на овощна градина с трайни насаждения -  214 дка праскови, изграждане на конструкция за 
защита от градушки на 200 дка площ, изграждане на система за капкова напояване на 
насажденията на площ 200 дка в ПИ с идентификатори 36525.282.1, 36525.282.3, 36525.282.4, 
36525.282.5, 236525.282.7, 36525.282.8, 36525.282.9, 36525.282.10, 36525.282.11, 36525.282.12, 
36525.282.14, 36525.282.30, 36525.282.31 и 36525.282.32 по КК на град Карнобат, община 
Карнобат и закупуване на оборудване: филтров възел, тръбно-ролкови системи, помпа за 
тръбно-ролкови системи, трактор и ремарке“ с възложител: „Плодинвест“ ЕООД, което няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни 
местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

Възложител: „Плодинвест“ ЕООД

Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение предвижда създаване на овощна градина с трайни 

насаждения - 214 дка праскови, изграждане на конструкция за защита от градушки на площ от 
200 дка, изграждане на система за капково напояване на насажденията на площ от 200 дка в 
ПИ с идентификатори 36525.282.1,36525.282.3,36525.282.4, 36525.282.5, 36525.282.7,
36525.282.8,36525.282.9, 36525.282.10, 36525.282.11,36525.282.12, 36525.282.14,
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36525.282.30, 36525.282.31 и 36525.282.32 по КК на град Карнобат, община Карнобат и 
закупуване на следното оборудване: филтров възел - 1 брой, тръбно-ролкови системи - 5 броя, 
помпа за тръбно-ролкови системи, трактор -150 к.с. и ремарке за изнасяне на продукцията.

ПИ с идентификатор 36525.282.1 по КК на гр. Карнобат, м. „Гердеме“ е с площ от 9998 
кв.м, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Нива.

ПИ с идентификатор 36525.282.3 по КК на гр. Карнобат, м. „Гердеме“, Община Карнобат 
е с площ от 7998 кв.м, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно 
ползване: Нива.

ПИ с идентификатор 36525.282.4 по КК на гр. Карнобат, м. „Гердеме“, Община Карнобат 
е с площ от 4999 кв.м, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно 
ползване: Нива.

ПИ с идентификатор 36525.282.5 по КК на гр. Карнобат, м. „Гердеме“, Община Карнобат 
е с площ от 5000 кв.м, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно 
ползване: Нива.

ПИ с идентификатор 36525.282.7 по КК на гр. Карнобат, м. „Гердеме“, Община Карнобат 
е с площ от 37969 кв.м, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на 
трайно ползване: Нива.

ПИ с идентификатор 36525.282.8 по КК на гр. Карнобат, м. „Гердеме“, Община Карнобат е 
с площ от 45093 кв.м, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно 
ползване: Нива.

ПИ с идентификатор 36525.282.9 по КК на гр. Карнобат, м. „Гердеме“, Община Карнобат е 
с площ от 78089 кв.м, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно 
ползване: Нива.

ПИ с идентификатор 36525.282.10 по КК на гр. Карнобат, м. „Гердеме“, Община Карнобат 
е с площ от 24996 кв.м, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на 
трайно ползване: Нива.

ПИ с идентификатор 36525.282.11 по КК на гр. Карнобат, м. „Гердеме“, Община Карнобат 
е с площ от 34997 кв.м, с трайно предназначение на територията: Земеделска иначин на 
трайно ползване: Нива.

ПИ с идентификатор 36525.282.12 по КК на гр. Карнобат, м. „Гердеме“, Община Карнобат 
е с площ от 4499 кв.м, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно 
ползване: Нива.

ПИ с идентификатор 36525.282.14 по КК на гр. Карнобат, м. „Гердеме“, Община Карнобат 
е с площ от 3999 кв.м, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно 
ползване: Нива.

ПИ с идентификатор 36525.282.30 по КК на гр. Карнобат, м. „Гердеме“, Община Карнобат 
е с площ от 5866 кв.м, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно 
ползване: Нива.

ПИ с идентификатор 36525.282.31 по КК на гр. Карнобат, м. „Гердеме“, Община Карнобат 
е с площ от 5866 кв.м, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно 
ползване: Нива.

ПИ с идентификатор 36525.282.32 по КК на гр. Карнобат, м. „Гердеме“, Община Карнобат 
е с площ от 5867 кв.м, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно 
ползване: Нива.

Предвидената за изграждане система за капково напояване ще позволява доставянето на 
поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията и ще дава възможност за 
равномерно подаване на разтворими торове. Технологията спестява значително разхода на
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вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на 
напоителната система. Капковото напояване ще се реализира посредством полагането на 
LDPE поливни тръбопроводи (капкови маркучи с вградени капкообразуватели). Тези 
тръбопроводи ще вземат вода от разпределителни тръбопроводи. Технологията позволява 
подаване на необходимите поливни норми с голяма точност, както по време, така и по 
количестно водна маса. Захващането на калковите маркучи към разпределителните 
тръбопроводи на поливните кръгове е предвидено да става чрез стартови връзки.

Предвижда се необходимите количества вода за напояване да се доставят от повърхностен 
воден обект - язовир „Барган“ - ПИ с идентификатор 02765.37.103 по КК на, съгласно 
становище с изх. № 404/05.07.2021 г. на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Бургас.

Обосновката за необходимото водно количество е направена за периода юни-септември, 
колкото е времетраенето на един поливен сезон, а именно: 32000 куб. м. Максималният 
работен дебит е 57 куб. м/час.

Изкопните работи по трасетата на разпределителните тръбопроводи ще се изпълняват 
механизирано. Дълбочината на изкопа ще зависи от почвата, като максимума ще е 1.0 м. 
Ширина на изкопа - минимум 0.2 м и максимум 0.5 м.

Доставените до обекта тръби за тръбопровода - РЕ тръби с диаметри ф110, ф90 са РЕ 
тръби на рула по 100 м и ще се полагат в траншеята на изкопа от страната свободна от земни 
маси. По тръбите, съставящи тръбопроводи, ще се отбелязват по подходящ начин местата за 
водовземните отвори за поливните крила - всеки срещу съответния ред от насаждението. В 
специално направени отвори ще се монтират водовземните фитинги като от тях ще се 
извеждат къси парчета от гладък РЕ тръбопровод ф20 мм, а на другия край посредством 
свързваща муфа ще се свързват същинските поливни крила с диаметър ф20 мм.

Поливните крила ф20 ще се доставят на ролки с дължина по 300 м. Чрез РЕ връзка ще се 
свързва със същинския поливен тръбопровод, като всяко крило на съответната система ще се 
отмотава от рулото с такава дължина, с която да се достигне до края на съответния ред. В края 
на всяко крило ще се извършва затапване на тръбопровода със специална фасонна част.

Конструкцията против градушка за защита на насажденията ще се състои главно от 
стоманобетонови колове, свързани с тел и стоманени въжета, които ще се държат изпънати 
чрез обтегачи, закрепени стабилно към заровени в почвата стоманени котви. Мрежата, която 
защитава от градушка насажденията, ще е поставена по дължината на реда върху поцинкована 
висококарбонова тел и напречно на носещо стоманено въже.

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 
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 инвестиционно предложение, 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 
разположената защитена зона е BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г. на 
министъра на околната среда и водите.
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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 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.

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 създаване на овощна градина с трайни насаждения - 214 дка
праскови, изграждане на конструкция за защита от градушки на площ от 200 дка, изграждане 
на система за капково напояване на насажденията на площ 200 дка в ПИ с идентификатори 
36525.282.1,36525.282.3, 36525.282.4, 36525.282.5, 36525.282.7, 36525.282.8, 36525.282.9,

36525.282.10, 36525.282.11,36525.282.12,36525.282.14, 36525.282,30,
36525.282.31 и 36525.282.32 по КК на град Карнобат, Община Карнобат.

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, се доставят от повърхностен 
воден обект - язовир „Барган“ - ПИ с идентификатор 02765.37.103 по КК на, съгласно 
становище с изх. № 404/05.07.2021 г. на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Бургас.

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- 
155-1/29.09.2021 г. на директора на РЗИ-Бургас.

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

6. Предвидените дейности на ИП няма да окажат негативно влияние върху подземните 
води в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние и постигане целите 
на зоните за защита на водите при спазване на разпоредбите на Закона за водите, съгласно 
становище с изх. № ПУ-01-681/1/20.07.2021г. на директора на Басейнова Дирекция
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„Източнобеломорски район“.

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 предложение, не попадат в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

2. Създаването на овощна градина с трайни насаждения - 214 дка праскови, изграждане
на конструкция за защита от градушки на 200 дка площ, изграждане на система за капково 
напояване на насажденията на площ 200 дка ще се осъществят в ПИ с идентификатори 
36525.282.1,36525.282.3, 36525.282.4, 36525.282.5, 36525.282.7, 36525.282.8, 36525.282.9,
36525.282.10,36525.282.11,36525.282.12,36525.282.14, 36525.282.30, 36525.282.31 и
36525.282.32 по КК на град Карнобат, община Карнобат.

3. Територията, предмет на настоящото инвестиционно предложение, не попада в район 
със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно становище на БД „Черноморски 
район“ с изх. № 05-10-442/А5/12.08.2021г. Част от ПИ граничат или са в близост до водни 
обекти -  река без име, десен приток на р. Барганска. Разглежданите територии не попадат в 
санитарно-охранителна зона около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване или 
добив за минерални води.

4. Имотите попадат в обхвата на подземно водно тяло BG3G00000NQ015 -  „Порови води 
в Неоген-Кватернер-Сливенски-Стралджанска област“. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 
от ПУРБ на ИБР подземното водно тяло е в лошо химично състояние във връзка със 
завишени съдържания на нитрати и добро количествено състояние. За водното тяло е 
определена по-малко строга цел за показател нитрати. В подземните тела има определени зони 
за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. За от Закона за водите. Площта на ИП попада в зони 
за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите. ИП не попада 
в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т.З буква „а“, т. 4 и т. 5 от 
Закона за водите.

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 па въздействието; комбинирането с 
въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;
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възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. Предвидените дейности в инвестиционното предложение ще се осъществяват в 
земеделски имоти, извън границите на защитени зони, като се запазва земеделското ползване 
на терена.

2. Предвид местоположението на имотите и начина им на трайно плозване до момента, 
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 BG0000196 „Река Мочурица” 
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, 
предмет на опазване в защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна.

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 
околната среда, в т.ч. върху предмета на опазване в защитена зона BG0000196 „Река 
Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на имотите спрямо 
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 Карнобат, 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 Карнобат, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното

предложение.
4. С писмо с изх. № 32-00-177/08.10.2021 г. на гл, архитект на Община Карнобат РИОСВ- 

Бургас е уведомена, 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 Карнобат 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 спазва условието, заложено в становище на БД „Черноморски район“ с 
изх. № 05-10-442/А1/12.08.2021 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за 
предоставяне на настоящото решение.

2. Да се спазват условията, заложени в становище на БД „Източнобеломорски 
район“ с изх. № ПУ-01-681 /1/20.07.2021г., копие от което се прилага към придружителното 
писмо за предоставяне на настоящото решение.

3. Да се спазва условието, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-155- 
1/29.09.2021 г., 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 АП К в 14 дневен срок 
от съобщаването му. ^
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