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

Р Е Ш Е Н И Е № Б С - 9 9 - П Р / / Р  / /  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. 3 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 (НУРИОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 6а, 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 за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 
към чл. 6, от НУРИОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС с вх. №ПД- 
1520/05.11.2021 г. и допълнителна информация от 25.11.2021 г., както и получени становища 
от Регионална здравна инспекция - Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. №10-184-2/30.11.2021 г., и от 
Басейнова Дирекция „Черноморски Район“ -  Варна (БДЧР) с изх. №05-10-431(АЗ)/25.10.2021

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 комплексна автосиабдителна станция, обслужваща сграда със ЗОХ, 
автомивки, комплектна трансформаторна подстанция, метанстанция, противопожарни 
резервоари и паркинги за ТИР и леки автомобили в ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 
07079.2.1045 по КК на гр. Бургас, местност „Курт тепе“, път 1-6 км 492+650 ляво и 
изграждане на локално платно с временни пътни връзки към път 1-6 вход при км 492+710 -  
изход при км 492+600 ляво“, с възложител: „ЕМИ“ ООД, което няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 
популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„ЕМИ“ ООД

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Директорът на РИОСВ-Бургас с Решение за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка № БС-Ю-ЕО/22.06.2020 г. и е постановил да не се 
извършва екологична оценка за „Изменение на Общ Устройствен План на гр. Бургас в 
обхвата на поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на град 
Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас. Съгласно чл. 93, ал. 8 от ЗООС 
горецитираното Решение, не е изгубило правно действие. Процедурата е съвместена с 
преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона 
В00000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-
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839/17.11.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 108/2008 г.) и за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, приета е PMC .V°122 (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), в 
която обекта на инвестиционното предложение попада.

Съгласно представената информация инвестиционното предложение се състои в 
изграждане на комплексна автоснабдителна станция и обслужваща сграда със заведение за 
обществено хранене (ЗОХ). Комплексната автоснабдителната станция ще включва следните 
елементи:

-  Колонпомпи за светли горива;
-  Високодебитна дизел колонка, комбинирана с метан CNG за товарни автомобили;
-  Сателити към високодебитна колонка;
-  Инсталация с добавки ADBLUE;
-  Комбинирани колонки MPD и LPG;
-  Комбинирани колонки MPD и CNG;
-  Стоянка бензиновоз;
-  Пълнително устройство;
-  Бензинови резервоари -  3 броя по 60 куб. м, разположени под пътно платно;
-  Стоянка газовоз;
-  Подземен газов резервоар -  25 куб. м;
-  Площадка за мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ;
-  Стоманобетонови стени В=0.30, Н=3.50м и Ь=9.50м;
-  Компресор;
-  Дизелагрегат;
-  Ръчни автомивки;
-  Колонка за въздух;
-  Колонка електрозарядна станция.

Комплексната автоснабдителната станция ще разполага общо с шест колонпомпи, 
разположени на самостоятелни острови с ширина 1.20м, дължина 6.90м и осово разстояние 
7.50м, ситуирани перпендикулярно на обслужваща сграда и отстоящи на 13.50м от нея. 
Комплексната автоснабдителна станция ще притежава козирка, покриваща площта при 
колонпомпите, самостоятелна козирка за ТИР колонката, ценово табло и фирмени знамена. 
Ще бъдат обособени паркинг за леки автомобили и паркинг за ТИР и автобуси.

Обслужващата сграда на комплексната автоснабдителна станция ще разполага с 
търговско обслужваща част, с площ общо 280 кв.м. Ще бъде изградена от метална 
конструкция с панели с минерална вата и ще включва следните помещения и площи: каса с 
магазин, офис, външен и вътрешен санитарен възел, помощни помещения към търговската 
площ, електро табло, заведение за общетствено харнене.

Резервоарите за светли горива ще бъдат общо 3 броя по 60 куб.м, разположени под 
пътно платно. Същите ще отговарят на изискванията на БДС 2085 и EN 12285-1/ 2003 г,, чл. 
618 и чл. 623 от Наредба №1 3-1971 за СТП и НОБП. Резервоарите ще бъдат стоманени, 
хоризонтални, двустенни, с цялостна външна изолация, вътрешната изолация ще е на 1/3 от 
височината, диаметърът ще бъде а2600мм.Височината на люка ще бъде Н = ЮОмм. В дясно 
от входа, успоредно на югоизточната граница ще е разположена стоянката за бензиновоза с 
ширина 4.0м и дължина I б.Ом и пълнителното устройство за светлите горива.

Газостанцията ще включва подземен 25 куб.м газов резервоар, монтиран в зелена площ 
и 2 броя двустранни комбинирани със светли горива колонки, разположени на втори и трети 
остров.

Метанстанцията ще включва площадка за мобилна платформа с газобутилкова 
инсталация за природен газ, оградена с масивни стоманобетонови стени с ширина ЗОсм, 
височина 3.50м и дължина 9.50м, бустер/компресор с мощност 37 kW, монтиран на
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самостоятелна бетонова площадка и 2 броя комбинирани колонки -  светли горива и метан.
Предвижда се изграждане на водопровод за обезпечаване на необходимите водни 

количества за питейно битови и противопожарни нужди. Новопроектиранния водопровод ще 
се захрани посредством водопроводно отклонение ПЕВП тръби от съществуващ питеен 
водопровод, подлежащ на реконструкция. В имотите ще бъдат монтирани подземни 
резервоари за противопожарни нужди.

Битовите отпадни води ще се отвеждат в локално пречиствателно съоръжение, като 
след пречистване ще бъдат събирани в подземен резервоар с обем 80 куб.м. Резервоара ще 
играе роля на буферен такъв, като водата от него ще се събира и транспортира регулярно до 
ГПСОВ, след сключване на договор е лицензиран ВиК оператор. Технологичната 
канализация ще събира водите от уличен отток в зоната на разтоварището за горива, 
отводнителна канавка с решетки пред колонките за горива и високодебитната колонка и 
отводнителните улеи в автомивките. Тези води ще преминават през кало-маслоуловител. 
Пречистените води след кало-маслоуловителя ще се събират в резервоар за временно 
съхранение с полезен обем 50 куб.м, от където периодично ще се събират от специализирана 
фирма, разполагаща със съответните разрешителни за тази дейност и поддържаща и кало- 
маслоуловителя.

За обезпечаване с електроенерия в имотите ще се монтира комплектна 
трансформаторна подстанция (КТП), при спазване на противопожарните отстояния - до 
обслужващата сграда -19.71 м, а до паркинга - 4.0м.

Предвижда се изграждане на локално платно с временни пътни връзки и забавителен и 
ускорителен шлюз към път 1-6 (вход), при км 492+710 (изход), при км 492+600 (ляво), за 
достъп до обектите на инвестиционното предложение. Част от двата имота ще попадат в 
бъдещия тротоар на локалното платно и ще заемат около 116 кв.м за ПИ с идентификатор 
07079.2.1044 по КК и около 90 кв.м от ПИ с идентификатор 07079.2.1045 по КК на гр. 
Бурагс. Двете временни пътни връзки ще пресичат съществуващата канавка, където ще 
бъдат изпълнени 2 броя тръбни водостоци.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3 Енергийно стопанство", 
буква в) съоръжения за надземно складиране на природен газ, буква г) съоръжения за 
подземно складиране на горими газове, т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни 
предлож ениябуква б) за урбанизирано развитие, включително строителство на 
търговски центрове и паркинги и буква д) строителство на пътища (невключени в 
приложение № 1) 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 оценка на 
въздействието върху околната среда.

Във връзка с необходимостта от изготвяне на ПУП-ПРЗ се допуска прилагането на 
разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, да бъде проведена една от изискващите се оценки по 
Глава шеста от ЗООС, която в конкретния случай е процедурата за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС, поради което същото подлежи на процедура по 
оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на 
чл. 31, ал. 4, във връзка 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 не попадат в защитена територия, по смисъла на Закона за защитените 
територии. Имотите попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие (Натура 2000 място) * BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите 
птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.), изменена и допълнена със 
Заповед № РД-309/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на 
околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2
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във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на 
инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитена зона BG0000270 
„Атанасовско езеро”, определен със заповедта за обявяването й и със заповедта й за 
изменение и допълнение.

След анализ на представената информация и на основание чл.40, ал.З от Наредбата за 
ОС, въз основа на критериите по чл.16 от същата, е направена преценка за вероятната степен 
на отрицателно въздействие, според която гореописаното инвестиционно предложение няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху дивите птици и техните 
местообитания, както и върху природните местообитания, видове и популации им, предмет 
на опазване в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”.

I. Характеристика на инвестиционни предложения: размер, засегната площ, 
параметри, мащибпост, 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. Излишните земни маси ще се извозват на депо, определено от Община Бургас. 
Отпадъците от строителните дейности ще се генерират еднократно, само за периода на 
изграждане на обекта.

2. Въздействието на обекта е само в рамките на поземлени имоти с идентификатори 
07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на град Бургас, няма да засягнат съседните терени.

3. Автомивката също в ще работи основно в рамките на 8 часа на ден. Предвидено е 
озеленяване на ландшафта и поддържане на зелените площи.

4. Преобладаващата част от прилежащите до трасето земи са имоти, които са 
застроени и с вече изградена инфраструктура. Липсват масиви от дървесна растителност. На 
определени части до пътя тангират складови, производствени и други търговски сгради.

5. На този етап няма други инвестиционни предложения в процес на разработване и 
одобряване, със сходен характер в непосредствена близост до посочената територия. 
Инвестиционното предложение няма взаимовръзка, с други планове програми проекти или 
инвестиционни намерения в района.

6. За резервоарите и надземното пълнително устройство, газостанцията и 
метанстанцията ще бъдат са спазени съответните нормативни изисквания за отстояние при 
такъв тип съоръжения.

7. Издадено е становище от РЗИ-Бургас с изх. №10-184-2/30.11.2021 г., съгласно 
което в представената документация за инвестиционното предложение се съдържат 
достатъчно анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение степента на значимост 
за човешкото здраве, па база които не се очаква здравен риск при осъществяване на 
плана/програмата или инвестиционното предложение, при спазване условия посочени в 
становището копие от което е приложено към придружителното писмо на настоящото 
решение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено 
земеползвапе; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна

МОТИВИ:
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способност па 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. Поземлен имот е идентификатор 07079.2.1044 по КК на гр. Бургас е съответно с 
площ 3749 кв.м, а поземлен имот с идентификатор 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас е с площ 
3750 кв.м. Двата имота са с трайно предназначение на територията „земеделска“ и начин на 
трайно ползване „нива“, и попадат в местност „Курт тепе“, съгласно Скици на СГКК-гр. 
Бургас с № 15-956963 - 21.10.2019 г. и № 15-956975 - 21.10.2019 г.

2. Имотите са разположени с лице към път 1-6 част от националната пътна мрежа и 
северно от бъдещия пътен възел със Северен обходен път на гр. Бургас -  I етап, в 
непосредствена близост до с.о. „Бизнес парк Бургас -1”, от където ще се осъществява 
изграждане на необходимата техническата инфраструктура, за реализация на 
инвестиционното предложение.

3. За територията северно от ПИ с идентификатор 07079.2.1044 по КК на гр. Бургас, 
със Заповед №1432/27.05.2009 г. е одобрен ПУП-ПРЗ, с който са обособени УПИ, с 
функционално отреждане „за складова база за промишлени стоки”. С горецитирания ПУП- 
ПРЗ е предвидено трасе на локал на Път 1-6 и трасе на обслужваща улица по направлението 
на полски път с идентификатор № 07079.2.1043 по КК на гр, Бургас.

4. След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по 
Черноморското крайбрежие е установено, че в имота няма пясъчни дюни.

5. Предвидените дейности, предмет на инвестиционно предложение попадат в 
обхвата на повърхностно водно тяло „Атанасовско езеро“ с код BG2SE900L027, определено 
в умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние, вероятно в риск поради 
въздействия върху хидрологичния режим. Показатели влошаващи екологичния потенциал: 
риби, фитопланктон, pH, БПК5, електропроводимост, азот амониев, общ азот, ортофосфати 
като фосфор и общ фосфор. За водното тяло не е приложено изключение за постигане на 
добро състояние и има поставени следните цели: предотвратяване влошаването на 
екологичния потенциал; опазване и възстановяване на водното тяло за постигане на добър 
екологичния потенциал; постигане и запазване на добро химично състояние.

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. Съгласно действащ ОУП на град Бургас, одобрен с Решение №51-1/21.07.2011 г. на 
Общински съвет Бургас, обнародвано в ДВ бр.71/13.09,2011г., имотите попадат в
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устройетвена зона “07079/19” -  смесена многофункционална територия /Смф/, с 
преобладаващо предназначение за обществено обслужване и допълващо за безвредни 
производства, с допустими показатели за застрояване, както следва: Височина до 5 ет. /15 м./; 
Кинт до 3.0; Плътност до 60%; Озеленяване мин. 30%.

2. Имотите не засягат площи с естествена растителност, както и приоритетни за 
охрана хабитати в България, включени в Приложение №1 към чл. 6, ал.1, т.1 от Закона за 
биологичното разнообразие. Съгласно публично достъпната информационна система за 
„Натура 2000“, поместена на сайта на Министерство на околната среда и водите (адрес: 
http://natura2000.rnoew.govemment.bg/) в ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 
по КК на гр. Бургас не са картирани природни местообитания, предмет на опазване в 
защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”.

3. Съгласно действащия ОУП на гр. Бургас имотите са включени в устройетвена зона 
07079/19 за смесена територия с преобладаващо предназначение за обществено обслужване и 
допълващо за безвредни производства. С оглед гореизложеното не се очаква съществена 
промяна в нивата на шум и безпокойство, която да доведе до намаляване на числеността, 
прогонване или промяна на видовия състав на видовете, включително птици предмет на 
опазване в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици.

4. Въздействието върху предмет на опазване в защитена зона BG0000270 
„Атанасовско езеро” е оценено чрез процедура по преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка с Решение № БС-Ю-ЕО/22.06.2020г., с характер да не се 
извършва ЕО. Към настоящия момент няма съществена промяна в екологичната обстановка в 
разглеждания района, поради което не се очаква ново и различно въздействие върху предмет 
на опазване.

5. Имотите не са подходящи места за почивка и хранене на дивите птици по време на 
ежегодните им есенни и пролетни прелети, тъй като се намират в периферията, югозападен 
край на зоната и в непосредствена близост до Републикански път 1-6. С реализация на 
инвестиционното предложение няма да се отнемат площи, от ключово значение за дивите 
птиците, предмет на опзаване в защитена зона BG0000270 “Атанасовско езеро”.

6. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природни местообитания, 
популации на видовете и техните местообитания, както и върху дивите птици предмет на 
опазване в горецитираната защитена зона.

7. При направена консултация, съгласно чл. 4а от НУРИОВОС, с Басейнова дирекция 
„Черноморски район“ -  Варна (БДЧР), се установи от становище с изх. № 05-10- 
431(АЗ)/25.10.2021 г. на директора на БДЧР, че инвестиционното предложение е допустимо 
от гледна точка на ПУРН и ПУРБ, при спазване на мерки и законови изисквания посочени в 
становището.

8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага транегранично 
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 НУРИОВОС възложителят и компетентния 
орган са обявили инвестиционното предложение.

2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 
компетентният орган е уведомил писмено кмета на Община Бургас, чиято територия е 
засегната от осъществяването на инвестиционното предложение, а чрез него и засегнатото 
население.

3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС е осигурен обществен достъп до
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информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:
-  от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Бургас;
-  от Община Бургас, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното 

предложение.
4. С писмо с изх. № 32-00-793(1 )/01.12.2021 г., Община Бургас 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 Бургас за най-малко 14 дни с цел изразяване на становища от 
заинтересовани лица, като в резултат не са постъпили мнения, възражения, становища и др.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Бургас няма постъпили 
жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

1. Обектът да се проектира, оборудва и експлоатира в съотвествие с техническите 
изисквания, посочени в Приложение №4 към чл. 12, ал.1 и чл.14а, ал.1 към Глава пета -  
Зареждане на инсталации за съхранение в бензиностанциите и зареждане на моторни 
превозни средства на бензиностанциите, съгласно Наредба №16 от 12.08.1999 г. за 
ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или 
разтоварване и превоз на бензин.

2. Да се спазват условията, заложени в становище с изх. №10-184-2/30.11.2021 г. на 
директора на РЗИ-Бургас, копие от което се прилага към придружителното писмо за 
предоставяне на настоящото решение.

3. Да се спазват условията, заложени в становище с изх, №05-10-431(АЗ)/25.10.2021 г. 
на директора на Басейнова Дирекция „Черноморски Район“ -  Варна, копие от което е 
приложено към придружително 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 
Администрати) декс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред
Министъра на [вен съд по реда на чл. 133 от АПК в 14 дневен срок
от съобщаване!

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

ПАВЕЛ МАРИ
Директор на Рк
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