Информация по Приложение № 2 към чл.б от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда за преценяване на необходимостта от
ОВОС за инвестиционно предложение:

„Мелиоративни дейности и отглеждане
на риба и аквакултури в язовир „Сънър
дере", съставляващ ПИ № 000037,
м. „Сънър дере" в землището на
с. Кръстина, Община Камено"

ВЪЗЛUЖИТЕЛ:
• „Хепи Карп 2015" ООД
• Пълен пощенски адрес: гр. Камено, ул. „Митко Палаузов" № 43
• Лице за контакт: Добринка Ганева
• Телефон: 0897
; 0893

I. Информацмя за комтакт с възложителя:
•
„Хепи Карп 2015" ООД
• Пълен пощенски адрес: гр. Камено, ул. „Митко Палаузов" № 43
•
Лице за контакт: Добринка Ганева
• Телефон: 0897
; 089~
П. Резюме на инвестмционното n редложение
1. Характеристнкм на и н вестіі цііонното предложение
а) размер, зисегнгипа площ, параметри, мащабност, обем,
производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в
неговата цялост
Настоящата информация за преценяване на необходимосrга от ОВОС е
изготвена на основание Изх. № ПД-3237-(7)/11.03.2020 г., съгласно който,
компетентният орган РИОСВ — Бургас преценява, че инвестиционното предложение
попада в обхвата на т. 1, буква „е" (интензивно развъждане на риба) от Приложение
№2, към чл.93, ал.1, т.1 на ЗООС и поддежи на процедура по преценяване на
необходимостга от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Настоящото инвестиционно предложение е ново и е свързано с извършване на
мелиоративни дейности и оттлеждане на риба и аквакултури в язовир „Сънър дере",
съставляващ ПИ № 000037, м. „Сънър дере" в землището на с. Кръстина, Община
Камено".
Съгласно скица № К02277/14.06.2017 г., имот № 000037 (с идентификатор
40381.6.182 по КК) в землището на с. Кръстина, Община Камено е с обща площ от
310.177 dka и начин на трайно ползване: Водоем. Имотът е актуван с Акт за публична
общинска собственост № 19/17.10.1997 г. С договор за концесия № К1/2018 от
21.09.2018 г. (представен в 17риложение), Община Камено предоставя на „Хепи Карп"
ЕООД, концесия за услуга с предмет: Управление и поддържане на язовир,

съставляващ имот № 000037, с площ от 3 10. 177 dka, находящ се в м. „Сънър дере",
землище с. Кръстина, Община Камено. Дейностите, които може да осьществява

концесионерът съгласно цитирания договор са следните — рибовъдство, напояване,
индивидуален и спортен риболов, туристическа дейност, както и всички други
дейности, разрешени от действащото законодателство. Срокът на концесионния
договор е 25 години и е в сила от 01.10.2018 г.
Аквакултурите, които ще се отглеждат в язовира са следните видове риби с общ
капацитет 12 000 броя, разпределен както следва: Шаран — 5000 броя; Толстолоб — 3000
броя; Сом — 2000 броя; Сулка — 1000 броя; Амур — 1000 броя.
Предвижда се на обекта да има постоянен персонал от един човек (охрана) и
непостоянен по време на зарибителния период 2 души. В част от имота, не заета от
водна площ ще се постави фургон, който ще се ползва за почвка от персонална на
обекта. Не се предвижда изграждане на помещение за охрана на обекта. За питейнобитови нужди по време на експлоатация, персонала ще използва бутилирана вода.
Предвижда се да бъде осигурена химическа тоалетна тип „Ekotoi", която ще се
обслужва от фирмата доставчик.
Използването на имота за развъждане, отглеждане и угояване на риба ще се
извърши сьобразно указанията на Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури- /ИАРА/ и нормативните изисквания, отнасящи се до риборазвъждането.
6) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени
инвесiнициоини предложения
Инвестиционното преддожение е в пряка връзка с необходимосrга от
поддържане и стопанисване на сьществуващ язовир.
г

Настоящата процедура по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
е във връзка с издаване на Разрешително за ползване на воден обект с цел аквакултури
и свързаните с тях дейности по реда на чл.46, ал.1, т. 2 от Закона за водите.
Разрешителното се издава от кмета на общината на основание чл. 52, ап. 1, т. 36 от
Закона за водите.
В близост до имота, предмет на инвесгиционното предложение няма
съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, които да въздействат или
да взаимодействат с настоящото инвестиционно предложение.
в) използване на природни pecypcu по време на с троителството и
експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното
разнообразие
Единствения природен ресурс, който ще се използва по време на експлоатация е
водата от водния обект, като местообитание на рибите. По време на експлоатацията,
технологията на предлаганато рибовъдство не предвижда използването на други
природни ресурси.
г) Генериране на отпадъци — видове, количества и начин на третиргиге, и
отпадъчни води
— Генериране на о,rападъци — видове, количества и начин на третиране
Отпадъците, които ще се генерират по време на експлоатация са битови
отпадъци от персонала на язовира с код 20 03 01. Образуваното количество отпадък ще
се събира в полиетиленови торби и ще се изхвърля в съдовете за битови отпадъци в с.
Кръстина, където има организирана схема за сметосъбиране и сметоизвозване.
—

Отпадъчни води
За персонала на обекта ще бъде осигурена химическа тоалетна тип „Ekotoi",
която ще се обслужва от фирмата доставчик.
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда
Преддаганото инвестиционно предложение няма да доведе до замърсяване и
дискомфорт на околната среда, тьй като не се предвиждат дейности, при които се
отделят емисии на замърсители в околната среда. При стриктно спазване мерки за
намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, реализацията на
настоящото инвестиционно предложение няма да доведе до отрицателно въздействие
върху компонснтите на околната среда.
е) риск ojn големи аварии u/unu бедствия, които са свързани с
инвестиционноі»п предложение
Преддаганото инвестиционно намерение не сьдържа дейности, които могат да
доведат до тежки аварии и инциденти,застрашаващи околната среда.
През м. Ноември 2019 г. е извършен Анализ за техническото и експлоатационно
състояние и оценка на сигурносrга на язовирната стена и съоръженията към нея.
Анализа е разгледан от експертен технически съвет към Община Камено и е одобрен от
кмета на общината, за което е съставен протокол (представен в Приложение) на
19.12.2019 г.
Анализът обхваща периода м. август 2017 - м. ноември 2019 г. От извършените
визуални огледи не са констатирани филтрации през, под и в обход на язовирната
стена. Преливникът е почистен от растителност и е в добро техническо състояние.
Основния изпускател сьщо е в добро техническо състояние. Няма наличие на свлачища
и срутища по бреговете на язовира. Долния учасrьк е с добра проводимост.
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В заключение от анализа може да се каже, че:
- Няма нарушение на показателите за конструктивна сигурност - обща и
местна якост, носеща способност, обща устойчивост, филтрационна

устойчивост и пукнатиноустойчивост.
-

Няма нарушение на показателите за технологична сигурност - геометрично

сьответствие с проекта, сьответствие на свойствата на материалите и
-

сьответствие на земната основа и бермите.
Нивото на техническата експлоатация е добро.
Изготвени са техническо досие, инструкция за експлоатация и програма за
технически контрол на язовирната стена и сьоръжения към нея.

-

Актуапизиран е планът за действие в екстремни и аварийни условия на

яз. „Сънър дере".
На база резултатите от техническата експлоатация може да се направи изводът,

че язовирната стена и съоръженията към нея са в изправно техническо състояние и
язовира може да се експлоатира без ограничения в пълненето и изпразването му.
ж) рискове за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху
факторите на жизнената среда по смисъла на 1, т. 12 от допъ.zниіпелнипіе
разпоредби на Закона за здравето

С инвестиционното предложение не се предвиждат дейности и обекти, които
биха представлявали рисков фактор за увреждане здравето на хората.

При реапизацията на инвестиционното предложение, в посочените граници и
обхват, не са идентифицирани рискове за човешкото здраве, породени от
неблагоприятни въздействия върху факторите на жизнената среда, съгласно §1, т. 12 от
допълнителните разпоредби на Закона за здравето, поради следните факти:
• Води, предназначени за питейно-битови нужди - в обхвата на ИП няма
учредени СОЗ на източници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;
• Води, предназначени за къпане - инвестиционното предложение попада във
воден обект, язовир „Сънър дере" - публична общинска собственост, от което
произтичат сьответните забрани и ограничения,съгласно Закона за водите;

• Минерални води, предназначени за пнене или за използване за

•

профилактнчнн, лечебни или за хигненнн нужди - Съгласно Изх. № 05-10108/АЗ/11.02.2020 г. на БДЧР - Варна (Приложение), HH попада в санитарноохранителни пояси на СОЗ на минерални водоизточници: III пояс на „б-20, Б-88
и мин. находище „Съдиево", учредена сьс Заповед на Минисrьра на околната
среда и водите № РД-877/25.08.2004 г. Определените в Заповедта за СОЗ
забрани и ограничения не се отнасят за конкретното ИП;
Шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбаннзирани
територнн - При експлоатацията на обекта шумовата характеристика на района
няма да се промени тьй като преддаганата дейност не е източник на значими

шумови излъчвания. Шумовото натоварване се очаква да бъде в рамките на
пределно допустимите нива, определени съгласно Наредба №6/26.06.2006г. за
показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през

различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за

•
•

шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за
шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
Йоннзиращн лъчення в жилнщните, производственнте и обществените
сгради - инвестиционното предложение не е източник на йонизиращи лъчения;
Нейоннзиращи лъчення в жилищиите, производственнте, общественмте

сгради и урбанизираните територiiи - инвестиционното предложение не е
източник на нейонизиращи лъчения;
4

•

Химичtiм фактори и биологични агенти в обектите с обществено
предназначение — няма данни за наличие на химични фактори и биологични
агенти в разположените в близост до ИП обекти с обществено предназначение.
• Курортни ресурси - не е приложимо.
• Въздух - С инвестиционното предложение не се предвиждат източници на
емисии. Обекrьт няма да бъде източник на емисии на замърсители в
атмосферния въздух на района, поради което въздействието може да бъде
оценено като незначително.
Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до влошаване
на санитарно-хигиенните условия в района и не се очаква да окаже вредно въздействие
или риск за човешкото здраве на жителите в района на инвестиционното предложение.
Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху
факторите на жизнената среда по смисъла на §1, т. 12 от допълнителните разпоредби на
Закона за здравето поради естеството на инвестиционното предложение не се очакват.
2. Местоположението на площадката, включително необходима площ за
временни дейности по време на строителството:
Инвестиционното предложение ще се реализира в яз. „Сънър дере",
съставляващ имот № 000037 (с идентификатор 40381.6.182 по КК), м. „Сънър дере", в
землището на с. Кръстина, Община Камено, който е с обща площ от 310.177 dka и
начин на трайно ползване: Водоем. Язовирът се намира на около 850 т югоизточно от
регулацията с. Кръстина. Пълненето на язовира става от собствен водосбор, а оrгока
от него се влива в реката, която преминава през землището на с. Кръстина.

Фиг. 1. Сателитна снимка на района и извадка от КК с отбеля.зано ,~tестоположението на
яз. „ Сънър дере ", имот Ns 000037 (17И 40381.6.182 по КК) зелrл. с. Кръстина, общ. Камено

З. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет,
включително на дейностите и rьоръженмята, в които се очаква да са налични
опасни вещества от приложение №3 към ЗООС
Инвестиционното предложение е свързано с отглеждане на риба и аквакултури в
язовир, съставляващ поземлен имот №000037, местност „Сънър дере", в землището на
с. Кръстина,Община Камено.
Аквакултурите, които ще се отглеждат в язовира са следните видове риби с общ
капацитет 12 000 броя,разпределен както следва: Шаран — 5000 броя; Толстолоб — 3000
броя; Сом — 2000 броя; Сулка — 1000 броя; Амур — 1000 броя.
Технологичната програма за отглеждане на горепосочените видове риби е
идентична и включва следните мероприятия:
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А.Мелиорация на водоема
Преди зарибяването се извършва мелиорация на водоема, с цел да се подобрят
хидробиологичните му качества. Освен почистване на дъното му се извършва и торене
с оборски тор 100-200 kg на декар и минерален (азотни, фосфори и калиеви) при норма
10-20 kg на декар. Органичното торене се извършва след излавяне на рибата и
източване на водата от водоема, главно в края на есента.
За подобряване структурата на дъното му и неутрализиране на киселата реакция
на тинята и водата, както и за дезинфекция, във водоема се внася нагасена вар при
норма 20-30 kg на декар. Тя се разпръсква по дъното 20-30 дни преди наводняването
мУ•
Преди зарибяване на водоема се извършва дезинфекция на рибовъдния инвентар
с 1 0% разтвор на хлорна вар, след което се измиват обилно с вода.
Б.Посадка
Гъстотата на посадката се определя от характера на водоема. Зарибяването на
водоема се осъществява в края на месец март.
В.Храна и хранене на рибата
Успешното отглеждане на рибата до консумативни размери е в тясна връзка с
хрането и вида на използваната храна. По икономически сьображения се използва
храна предимно от растителен произход,която има ниска себестойност.
Общото количество фураж, необходимо за изхранване на рибата през
вегетационния период се определя от очакваното количество рибна продукция,
умножена по хранителния коефициент на ползваната храна.
Дневната хранителна дажба се получава като се раздели месечното количество
фураж на 30 дни. Честотата на хранене зависи от температурата на водата и
продължителността на деня, но като правило се прилага сутрешно и следобедно
хранене. В началото и края на вегетационния период се контролира и угоеността на
рибите. Този коефициент се определя по формулата:
Т.100
Л
където:
К- коефициент на угоеността на рибата;
Т - тегло на рибата;
Л - дължина на рибата.
Коефициенrьт на угоеност не трябва да има стойности по-ниски от 1.8. Темпът
на нарастване на рибата е най-висок през месеците юли-август.
Г.Санитарнo-профилактични мероприятия
В комплекса от мероприятия основно място заема профилактиката. Към общите
профилактични мерки се отнасят ветеринарно-санитарните условия при отглеждане на
рибата: дезинфекция на водоема, физиологичното състояние и здравния статус на
зарибителния материал, системен ветеринарен контрол за епизоотичното състояние по
време на вегетация.
Паралелно с това се следят измененията във физико-химичните показатели на
водата, като данните се отразяват в работен дневник. В него се отчитат ежедневните
температури на водата, рН.
Предвижда се на обекта да има постоянен персонал от един човек (охрана) и
непостоянен по време на зарибителния период 2 души. В част от имота, не заета от
водна площ ще се постави фургон, който ще се ползва за почвка от персонална на
6

обекта. Не се предвижда изграждане на помещение за охрана на обекта. За питейнобитови нужди по време на експлоатация, персонала ще използва бутилирана вода.
Предвижда се да бъде осигурена химическа тоалетна тип „Ekotoi", която ще се
обслужва от фирмата доставчик.
Реализирането на инвестиционното преддожение не включва дейности, в които
да са налични опасни вещества от Приложение №3 към ЗООС,водещи до аварии,които
биха застрашили живота и здравето на хората,и околната среда.
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:
Комуникационно-транспортният досrьп до обекта ще се осъществява от
съществуващ полски път със сравнително трайна настилка, което предполага добри
условия за осъществяване на дейносrги по поддръжка и ремонт на съоръженията, както
и за евентуални стопански дейности.
5. Програnіа за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите
на закриване,възстановяване и последващо използване:
Производственият цикъл протича в четири основни етапа:
• Подготовка на водоема за зарибяване: почистване, варуване, торене и
завиряване. Срокът на завършване е първата половина на м. март.
• Зарибяване с видове риба със средно тегло 0.150 гр. — срок края на м. март.
• Изготвяне на хранителен план и подсигуряване на необходимото количество
фураж. Хранене на рибата — срок м. април — м. ноември.
• Реализация на получената продукция — срок м. декември.
б. Предлагани методи за строителство:
Язовир „Сънър дере" се състои от земно насипна язовирна стена с открит,челен,
траншеен, не облицован преливник, водовземна шахта, основен изпускател завършващ
със спирателен кран монтиран в бетонова шахта.
Основни параметри на язовира:
Общ обем на язовира
800 х 103 тз
Полезен обем
780 х 103 т3
Мъртьв обем
20 х 103 т3

Залята площ

310.177 dka

Водосборна площ

11 т2

Параметри на язовирната стена:
Язовирната стена е земно насипна без берми по откоситс
Дължина на короната — 600 м
Максимална височина — 10 м
Ширина на короната — 5 м
Кота дъно — 45 м
Воден откос — каменна броня
Въздушен откос — затревен
Параметри на преливника:
- Ви — челен,траншеен,не облицован
- Кота преливник — 53.5 м
Параметри на основния изпускател:
- Вид — тръбен, 1 бр. Тръба
Диаметьр — ф 400 тт
Затворен орган — СК ф 400 тт
Кота О.И. — 46.1 м
7

7. Доказване на необходимомта от инвестиционното предложенне:

Реализирането на инвестиционното преддожение ще доведе до качественото
поддържане на сьстоянието на водоема.
Инвестицонната инициатива е обусловена от следните фактори:
• Язовира е съществуващ и е отдаден на концесия на „Хепи Карп" ООД,
съгласно Договор за концесия №К 1/2018 от 21.09.2018 г.
• Напичието на съществуваща инфраструктура за бърз и лесен достъп до
обекта.
• Имота е в близост до населено място, което улесняна обслужването на
обекта.
8. План, картн и снимки, показващм границите на инвестиционното
предложение, даващи информацмя за физическите, приролните и
антропогенни характермстики, както и за разположените в близост елеM1iенти
на Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти,
подлежащн на здравна защита и отстоянията до тях:
В приложение са представени:
• Скица № К02277/14.06.2017 г. на имот № 000037, земл. с. Кръстина, Община
Камено;
• Договор за концесия №К1/2018 от 21.09.2018 г.
Имоrьт, предмет на настоящото ИП, не попада в границите на защитени

територии по смисьла на Закона за защитените територии както и в границите на
защитени зони по смисьла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо
разположените защитени зони са 33 BG 0000273 „Бургаско езеро", за опазване на
дивите птици, обявена сьс Заповед №РД-769/28.10.2008г. (обн. ДВ, бр. 1 02/2008г.),
изменена и допълнена със Заповед №РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и

за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ,
бр.48/08.06.2021г.) и двете на минисrьра на околната среда и водите.
• Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и
отстоянмята до тях:
Най-близко разположените обекти, поддежащи на здравна защита са
разположените на северозапад от разглежданата територия, жилищни сгради на
с. Кръстина на отстояние от около 850 т(Фиг. 2).

в

lRыкРол.вю Wз.
Тмпага игхаУФе теча w юта

pwoow ю wipra-a:
L1b.VdMd Чд ЗQГБ1'L:
гюп~кка:

85D.7B I MnPa
8Я.93

эоьчогатvФ

~ 14:ьтаьw сгввигага

Imaga й 20i01Лакдг Тв<hпдпре5
IтЭ~е б? 2020 GVES Ј ArDuS 2020 Зо7а'е

Google Еа

Фиг. 2. Сателитна снимка на района с посочено отстоянието на най-близко разположените
жилищни сгради от с. Кръстина до границите на ПИ 000037

9. Съществуващо земеползване по граниіките на плоп~адката или трасето на
инвестиционното предложение
Инвестиционното предложение ще се реализира в имот № 000037 (с
идентификатор 40381.6.182 по КК) в землището на с. Кръстина, Община Камено, който

е с начин на трайно ползване: Водоем. Имоrьт е публична общинска собственост,
отдаден за концесионно ползване за срок от 25 години.
10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени
зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактмчни, питейни и хигиенни нужди и др.
Национална екологична мрежа:

С реализиране на инвестиционното намерение не се засягат чувствителни
територии, в т.ч. защитени територии и зони по Натура 2000, както и други обекти част
от Националната екологична мрежа. Не се засягат санитарно-охранителни зони и други

чувствителни и уязвими зони и не се налагат ограничения от специализираната
нормативна уредба.
11. други дейности, свързани с инвестиіи+ оиното предложение (например, добив
на строителни матермали, нов водопровод, лобив или пренасяне на енергия,
жилищно строителство):
➢ добив на строителни материали - НЕ;

➢ нов водопровод - Обекта няма изградена водопроводна мрежа и с
инвестиционното предложение не се предвижда водоснабдяване на имота с вода

за питейно-битови нужди. За целта по време на експлоатацията, персонала на
обекта ще използва бутилирана вода.
➢ добив или пренасяне на енергия - НЕ;
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➢ жилищно строителство — НЕ;
➢ други — ДА — зарибяване и отглеждане на риба в яз. „Сънър дере", съставляващ
пи N2 000037:

➢ третиране на отпадъчните води — За персонала на обекта ще бъде осигурена
химическа тоалетна тип „Ekotoi", която ще се обслужва от фирмата доставчик,
съгласно сключен договор.
12. Необходимоrг от други разрешителни, свързани с инвестиционното
предложение:
За предвижданото ползване на воден обект (зарибяване и отглеждане на риба в
яз. „Сънър дере") е необходимо да бъде издадено Разрешително за ползване на воден
обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности по реда на чл.46, ал.1, т. 2 от
Закона за водите. Разрешителното се издава от кмета на общината на основание чл. 52,
ал. 1, т. 36 от Закона за водите.
ПI. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на
географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под
вииM1iание,и по-конкретно:
1. Съществуващо и одобрено земеползване:
Засегнатия с инвестиционното предложение имот № 000037 (с идентификатор
40381.6.182 по КК) в землището на с. Кръстина, Община Камено е с начин на трайно
ползване: Водоем.
2. Мочурища,крайречни области,речни уrгия
Инвестиционното предложение ще се реализира в яз. „Сънър дере", съставляващ
ПИ № 000037, земл. с. Кръстина, Община Камено.
3. Крайбрежни зони и морска околна среда
Разглежданата територия не засяга крайбрежни зони и морска околна среда.
4. Планински и горски райони
Инвестиционното предложение не засяга планински и горски райони.
5. Защитени със закон територии
Разглеждания терен не попада в защитена територия по смисъла на Закона за
защитените територии. Най-близо е разположена защитена местност (ЗМ) „Корията".
ЗМ „Корията" (до гр. Камено), разположена на около 4.6 km (Фиг. 3)
югоизточно от имота. Защитената местност е обявена със Заповед №РД420 от
14.11.1995 г. и е с площ от 24.4 ha. Защитената местност е обявена с цел опазване гора
от полски бряст,при следния режим на дейности:
* Забранява се строителство, разкриване на кариери, изземване на инертни
материали, корекция на речните корита, както и други дейности, променящи
естествения облик на местността или водния режим;
* Забранява се извеждане на реконструкционни сечи и залесяване с неприсъщи

дървесни видове;
* Забранява се увреждане, изкореняване и унищожаване на естествената
растителност, бране на цветя за букети, събиране на билки;
* Забранява се пашата на кози;
* Забранява се замърсяване с битови,промишлени и строителни отпадъци.
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Фиг.3. Местоположение на разглеждитгя и,мот спрялго ЗМ „Корията "
Източник: Регистър ЗТ и 33 в България на ИАОС

б. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа
➢ Защитени зони като част от Националната екологична .мрежа:
Имоrьт, предмет на настоящото HH, ue попада в границите на защитени зони по
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени
зони са 33 BG 0000273 „Бургаско езеро", за опазване на дивите птици, обявена със
Заповед №РД-769/28.10.2008г. (обн. ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнсна със
Заповед №РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и
двете на министъра на околната среда и водите.
Заидитената зона BG 0000273 „Бургаско езеро" се обявява с цел:
• опазване и поддържане на местообитанията на посочените видове птици,
техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и
поддържане на благоприятното им състояние;
• опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочените
местообитания на видовете, техните популации и разпространение в границите на
зоната,за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в
Черноморския биогеографски регион;
• подобряване на състоянието на местообитанията на видовете птици Белоока
потапница (Aythya nyroca), Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Белошипа ветрушка

(Falco naumanni), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Ловен сокол (Falco cherrug),
Ливаден дърдавец (Crex crex), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), Блатна сова (Asio
flammeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis) и Сирийски пъсrьр кълвач (Dendrocopos

syriacus);
• подобряване на структурата и функциите на природно местообитание с код
91ЕО*;
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• подобряване на местообитанията на видовете Голям гребенест тритон (Triturus
karelinii), Шипоопашата костенурка (Testudo hermannw) u Шипобедрена костенурка
(Testudo graeca);

• при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове
природни местообитания, видове и техни популации.
Видове птнци по чл.б,ал.1, т.З от Закона за биологнчното разнообразне: Черногуш
гмуркач (Gavia arctica), Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) Къдроглав пеликан
(Pelecanus crispus), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Голям воден бик
(Botaurus stellaris), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax
nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла чапла (Egretta garzetta),
Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел
(Ciconia nigra), Бял пцъркел (Ciconia ciconia), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus),
Лопатарка (Platalea leucorodia), Тундров лебед (Cygпus columbianus bewickii), Поен
лебед (Cygnus cygnus), Степен блатар (Circus macrourus), Малка белочела гъска (Anser
erythropus), Белоока потапница (Aythya nyroca), Малък нирец (Mergus albellus),
Тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala), Червеногуша гъска (Branta ruficollis),
Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Open рибар (Pandion haliaetus), Морски орел
(Haliaeetus albicilla), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus
cyaneus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina),
Голям креслив орел (Aquila clanga), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст
ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Белошипа ветрушка
(Falco naumanni), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол (Falco
columbarius), Ловен сокол (Falco cherrug), Сокол скитник (Falco peregriпus), Средна
пъструшка (Porzana parva), Ливаден дърдавец (Crex crex), Кокилобегач (Himantopus
himantopus), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), Кафявокрил огърличник (Glareola
pratincola), Морски дъждосвирец (Charadrius alexaпdrinus), Бойник (Philomachus
pugnax), Малък горски водобегач (Tringa glareola), Тънкоклюн листоног (Phalaropus
lobatus), Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), Малка чайка (Larus miпutus),
Дългоклюна чайка (Larus genei), Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica),
Каспийска рибарка (Sterna caspia), Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), Речна
рибарка (Sterna hirundo), Белочела рибарка (Sterna albifroпs), Белобуза рибарка
(Chlidonias hybridus), Черна рибарка (Chlidoпias niger), Блатна сова (Asio flammeus),
Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сирийски пъсrьр
кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Червеногърба сврачка
(Lanius collurio), Черночела сврачка (Laпius minor), Мустакато шаварче (Acrocephalus

melanopogon).
Видове птнци по чл.б, ал.1, т.4 от Закона за бнологичното разнообразне: Малък
гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Червеногуш гмурец
(Podiceps grisegena), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям корморан
(Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Голяма
белочела гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser anser), Бял ангъч (Tadorna tadorna),
Фиш (Anas penelope), Сива патица (Anas strepera), Зимно бърне (Апаs crecca),
Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Шилоопашата патица (Anas acuta), Лятно
бърне (Anas querquedula), Клопач (Anas clypeata), Червеноклюна потапница (Netta
rufina), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Качулата потапница (Aythya fuligula),
Звънарка (Bucephala clangula), Среден нирец (Mergus serrator), Голям нирец (Mergus
merganser), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo),
Черношипа ветрушка (Керкенеs) (Falco tinnunculus), Сокол орко (Falco subbuteo), Воден
дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra),
Стридояд (Haematopus ostralegus), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Пясъчен
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дъждосвирец (Charadrius hiaticula), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Малък
брегобегач (Calidris minuta), Кривоклюн брегобегач (Calidris ferruginea), Тъмногръд
брегобегач (Calidris alpina), Трипръст брегобегач (Calidris alba), Плоскоклюн
блатобрегач (Limicola falcinellus), Малка бекасина (Lymnocryptes minimus), Средна
бекасина (Gallinago gallinago), Черноопашат крайбрежен бекас (Limosa limosa), Малък
свирец (Numenius phaeopus), Голям свирец (Numenius arquata), Голям червеноног
водобегач (Tringa erythropus), Малък червеноног водобегач (Tringa totanus), Малък
зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), Голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia),
Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Речна
чайка (Larus ridibuпdus), Чайка буревестница (Larus canus), Малка черногърба чайка
(Larus fuscus), Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus), Жълтокрака чайка (Larus
cachinпaпs), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица (Riparia riparia).
Типове природни местообитания по чл. б, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие:
— 1410 Средиземноморски солени ливади;

— 91ЕО * Алувиални гори с A1nus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion
incanae, Salicion albae).
Местообитанията на видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното
разнообразие:
Бозайници — Видра (Lutra lutra), Пъстър пор (Vormela peregusпa), Мишевиден
сънливец (Myomimus roachi);
Земноводни и влечуги — Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Червенокоремна
бумка (Bombina bombiпa), Пъстьр смок (Elaphe sauromaves), Обикновена блатна
костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermannw),
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);
Риби — Мандренска брияна (Alburnus mandrensis);
Безгръбначни — Ценагрион (Ручейно пъстриче) (Coenagrioп ornatum).
В границите на 33 BG 0000273 „Бургаско езеро" се забранява:
1.промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в
трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи
като такива.
2. употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и

горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди от
професионална категория на употреба в тези територии освен при каламитет,
епифитотия, епизоотия, епидемия или при прилагане на селективни методи за борба с
инвазивни чужди видове;"
З. паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност.
4. косенето на тръстика в период от 1 март до 15 август.
5. въвеждане в природата и умишлено разпространяване на неместни видове;
6. провеждане на сьстезания с моторни превозни средства извън съществуващите
пътища;

7. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища
в неурбанизирани територии; забраната не се npunara за определени на основание на
нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и
при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни,
контролни и спасителни дейности;
8. rьрсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и
скалнооблицовъчни материапи), разкриване на нови и разширяване на концесионните
площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и
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скалнооблицовъчни материали); забраната не се прилага в случаите, в които към датата
на обнародване на заповедта в ,,държавен вестник" има започната процедура за

предоставяне на разрешения за тьрсене и/или проучване, и/или за предоставяне на
концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за концесиите, или е
започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране на

rьрговско откритие;
9. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества,

хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на
изискванията на Закона за защита на растенията;

10.използване на органични утайки от промишлени и други води и битови
отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи

на Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на
тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации, сьгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за
нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ,бр. 71 от 2008г.);
11. използване на води за напояване, които сьдържат вредни вещества и отпадъци
над допустимите норми."
➢ Национална екологична мрежа: КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни
места за растенията и орнитологично важни места /ОВМ/

Преддоженото инвестиционно предложение не засяга типове биотопи
определени по проект „CORINE — Biotopes", включващи - част от общоевропейската
програма „CORINE". Разглежданата територия не засяга Рамсарски места, важни места
за растенията и орнитологично важни места.
7. Ландшафт и обекти с историческа,културна или археологическа стойност
В границите на разглежданата територия, не е установено наличие на уникални

или естествени ландшафти, както и наличие на обекти с историческа, културна или
археологическа стойност и с реализиране на настоящото инвестиционно предложение
не се засягат такива обекти.
8.

Територии и/или зони и обекти rьс специфичен санитареи статут или
подлежащн на здравна защита
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира в имот №000037,

който представлява Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно
ползване: Водоем.
Съгласно §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС, „Обекти,
подлежащи на здравна защита" са жилищните сгради,лечебните заведения, училищата,

детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за
временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни
селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове

и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове,
аквапаркове и др.), както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от
допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и rьржищата за
храни.
Най-близко разположените обекти, поддежащи на здравна защита са
разположените на северозапад от разглежданата територия, жилищни сгради от с.
Кръстина на отстояние от около 850 т.

Характерът на обекта не предполага въздействия, които биха повлияли
неблагоприятно на обитателите на района.
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IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда,
като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда
вследствие на реализацията на иивестиционното предложение:
1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, nіатериалиите
активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра,

ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и
защитените територии.
➢ Въздействие върху населението и човешкото здраве,материалните активи
Процесът на реализация на инвестиционното преддожение ще бъде сьобразен с

всички законови и нормативни изисквания, и няма да води до значими негативни
последици по отношение на компонентите на околната среда. Не се предвиждат

дейности, които биха представлявали рисков фактор за влошаване здравословното
състояние на населението и прилежащата инфраструктура в района.

Към момента анализите показват, че техническото състояние на язовирната
стена, преливника, основния изпускател, горен и долен учасrьк са в изправно
състояние и язовира може да се експлоатира без ограничения в пълненето и
изпразването му.
➢

Въздействие върху културното наследство

В границите на имота няма паметници на културата и инвестиционното
предложение не засяга такива паметници.
➢

Въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата
С инвестиционното преддожение не се предвиждат източници на емисии. Обектьт
няма да бъде източник на емисии на замърсители в атмосферния въздух на района,
поради което въздействието може да бъде оценено като незначително.
➢
•

Въздействие върху качеството на водите
Предвидените дейности попадат в обхвата на:
Повърхностно водно тяло „р. Сънър дере — от извора до вливане в р. Чукарска" с
код BG2SE900R035, определено в умерено екологично състояние и неизвестно

химично състояние. За него са поставени следните цели: Предотвратяване
влошаването на екологичното състояние; Опазване подобряване и
възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние;
•

•

Постигане и запазване на добро химично състояние.
Подземно водно тяло „Порови води в палеоген — еоцен, олигоцен Бургас" с код
BG2GOOOOOPG029, определено в добро количествено и лошо химично състояние
с поставена цел: постигане на добро състояние.
Зони за защита на водите, съглсано чл. 1 1 9а, ап. 1 от Закона за водите, касаещи
ИП:
— Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните

води с код BG2DGWOOOOOPG029, сьгласно чл. 1 1 9а, ал. 1 от Закона за
водите.
В програмата от мерки към ПУРБ са включени следните мерки с конкретни
действия, имащи отношение към инвестиционното предложение:
✓ Мярка „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за

водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на
свързаните с това сьоръжения" с действие: Прилагане на разрешителен режим
по реда ана Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни
води,вкл. изграждане на свързаните с това сьоръжения;
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✓ Мярка „Предотвратяване на влошаването на сьстоянието на водите от проекти и

дейности на етап инвестиционните предложения" с действие: Оценка на
допустимосrга на нови инвестиционни намерения сьгласно ПУРБ;

✓ Мярка „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източнити"с
действие: Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и
предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в
нитратно уязвими зони;
✓ Мярка „Намапяване на дифузното замърсяване от промишлени дейности" с

действие: Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и
техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на
водохранилищата;
✓ Мярка „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и

влошаване"с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности
водещи до отвеждането в подземните води на опадни вещества"

✓ Мярка „Осигуряване на екологичнния отгок" с действия: Осигуряване на
минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на отгока; Оптимизиране на управлението на водите на язовирите,

водностопанските системи и деривациите,за осигуряване на водни количества
за екологичен отгок и постигане на ДЕС/ДЕП;

✓ Мярка „Осигуряване на измервнане н количеството повърхностни води" с
действие: Изграждане на съоръжения за измерване на orroxa на повърхностните
води след водовземни съоръжения или съоръжения за регулиране на оrгока;
✓ Мярка „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните

води" с действие: Забрана или 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 „Смекчаване на натиска от климатичните промени" с действие:
Изпълнение на проекит свързани с увеличаване лесистосrга и възстановяване на
горския потенциап; Увеличаване на горските територии; Възстановяване,
опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското
стопанство;
✓ Мярка „Биологични методи за ограничаване на еутрофикацията"с действие
„Прилагане на екологични практики или най-добри иналични техники за
ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества".

Инвестиционното преддожение не попада в район със значителен потенциален
риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН има запожени мерки на ниво РБУ:" Ежегодно

обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирнте стени и
съоръженията към тях" и ,,Поддьржане подобряване състоянието на сьществуващи

язовири".
Инвестиционното преддожение е допустимо, спрямо ПУРБ и ПУРН и може да
се реализира, при следните условия посочени в Изх. №05-10-108(АЗ)/11.02.2020 г. на
БДЧР-Варна, а именно:
1. Съгласно чл. 46, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 36 от Закона за водите е
необходимо разрешително за ползване на воден обект, с цел аквакултури и
свързаните с тях дейности. Същото се издава от кмета на обиf ината след
решение на общински съвет.
2. При извършване на дейностите да се спазват изискванията на Наредба за
условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация
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на язовирните стени и на съоръженията кьм тях, както и на контрол за
техническото им състояние и Правилник за правилна и безопасна експлоатация
и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура.
3. Съгласно чл. 142 от Закона за водите при изпускане на води от
хидротехницески съоръжения по време на преминаване на високи вълни, при
аварийни условия или при извършване на ремонтни работи собственикът unu
ползвателят на същите уведомява предварително съответните общински
администрации, басейнови дирекции и органите на Министерство на
вътрешнитеработи.
4. да се обследва язовира за наличие на вида — южен гребенест тритон. В случай,
че се установи наличие на такъв се забранява зарибяването на язовира с хищни
видове.
5. След издаване на разрешителното е необходимо да се осъществява собствен
мониторинг на екологичното състояние на повърхностни води, като се вземат
1 път годишно, в периода 1 юни — 30 септтември, водни проби за определяне
качеството на водите в язовира. Анализът на повърхностните води да се
извършва по следните показатели: разтворен кислород, водороден показател,
биохимична потребност от кислород, общ фосфор изразен като
ортофосфати, нитрити, амониеви йони общо, нейонизиран амоняк и
суспендирани вещества в съответствие с изискванията на чл. 7 от Наредба №
4 от 20.10.2000 г. за качество на водите за рибовъдство и за развъждане на
черупкови организми и съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 от Наредба N° 1 от 11.04.2011
г. за мониторинг на водите.
6. Пробовземането и изпитването на повърхностни води да се извършва от
акредитирана лаборатория. Копия от протоколите от изпитване на води да се
представят в БДУР в срок до 7 дни от датата на получаване.
7. да се осигурява подаването на минимално водно количество след язовирната
стена, необходимо за нормалното функциониране на водните екосистеми,
предвид чл. 139, ал. 2 от Закона за водите, във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 2 от
Наредба за ползването на повърхностни води.
8. да се спазват изискванията на чл 134 и чл. 143 от Закона за водите.
9. да се спазват забраните на чл. 146, ал. 1 от Закона за водите за разполагането
на жилищни и вилни сгради и стапански постройки в заливаемите тераси на
реките и сервитута на хидротехническите съоръжения.
10.В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всицки води и
водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При
реализиране на разрешените дейности да се предвидят мерки за недопускане на
влошаване на състоянието на повърхностните и подземни води.
11.Съгласно чл. 118а от Закона за водите за опазване на подземните води от
замърсяване се забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в
подземните води.
12.да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които да
могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества
в подземните води, регламентирани в Наредба №3/2000 г. за СО3.
13.За предвидената химическа тоалетна е необходимо да се сключи писмен
договор с оторизирана фирма за предоставяне, ползване и сервизно
обслужване.
14.При отглеждането на риба да се прилага оптимален режим на хранене, с цел
предотвратяване на замърсяване на водното тяло.
15.да се изпълняват приложимите мерки в Програмите от мерки към ПУРБ 20162021 г., ПУРН 2016-2021 г. и становищета по Екологицните им оценки.
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С инвестиционното предложение не се предвижда водоснабдяване и генериране
на поток отпадъчни води. За питейно-битови нужди, персонала на язовира ще използва
бутилирана вода. Предвижда се на обекта да бъде доставена екотоалетна, която ще се
обслужва от фирмата доставчик.
➢

Въздействие върху почвата и земните недра
С реализиране на преддожението не се очаква нарушаване, замърсяване или
увреждане на почвата в съседните терени. Реализацията на инвестиционното намерение
няма да доведе до промяна на геоложката основа с произтичащи от това последици.
➢

Въздействие върху ландшафта
Експлоатацията на язовира няма да доведе до преобразуване на ландшафтните
компоненти и трайно изменение на облика на пейзажа.
➢ Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и
защитените територии

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие
върху биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени територии.
Територията, предвидена за реализация на настоящото инвестиционно предложение,не
попада в защитена територия по смисьла на Закона за защитените територии.
На разглеждания терен не са установени находища и местообитания на редки и

защитени растителни и животински видове поради, което не се очаква отрицателно
въздействие върху биологичното разнообразие в района.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,
включително и разположените в близост до инвестиционното предложение:
Имоrьт, предмет на настоящото uH, не попада в границите на защитени зони по
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени

зони са 33 BG 0000273 „Бургаско езеро", за опазване на дивите птици, обявена със
Заповед №РД-769/28.10.2008г. (обн. ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със
Заповед №РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и
двете на министъра на околната среда и водите.
Разглежданата територия не е район с консервационно значими местообитания.
Няма местообитания на видове растения и животни на територията или в близост до
нея, включени в Приложение №1 и Приложение №2 на Закона за биологичното
разнообразие /ДВ, бр.77/2002 г., с последващи изменения/.

Реализацията на инвестиционното намерение не е свързана с генерирането на
емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие
върху посочените защитени зони. Не се очаква негативно въздействие на видове
предмет на опазване в защитената зона. Не се очаква реализацията на инвестиционното
предложение да окаже въздействие върху елементи от Националната екологична
мрежа.
Инвестиционното предложение свързано със зарибяване и отглеждане на риба в
яз. „Сънър дере", не сьдържа дейности, които биха могли да окажат неблагоприятно

въздействие върху видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитената
зона.
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Оценката за степента на въздействие върху типове природни
местообитания и популации на видове е обобщена в следващата матрица:
на Степен

Степен

въздействия
върху типове
природни
местообитания

Незначителна

на

Степен

на Възможни

въздействия
върху местообитания и
популации на
видовете
-

въздействия
върху
природозащитни
и
те
цели
на
целостта

предмет
опазване

защитената зона

на

Незначителна Незначителна

Наличие

на

Наличие

на[редложени

смекчаващи
и/или
възстановителни
мерки

алтернативни причини
отомпенсиращи
решения
и първостепененгерки
възможности обще-ствен
за
за промени инте-рес
на flflfl/Hfl
реали-

ДА/НЕ

ДА/НЕ

зирането
ППП/ИП
да/Не

Не
са НЕ
необходими

НЕ

на
ДА/НЕ

Не
са
необходими

Изводи от оценката:
• Териториалният обхват на въздействието в резултат от зарибяване и отглеждане
на рибата е ограничен и локален в рамките на яз. „Сънър дере".
• Реализацията на инвестиционното преддожение в посочения терен и граници не
влиза в противоречие и не нарушава целите на защитена зона BG0000273
„Бургаско езеро" за опазване на дивите птици и природните местообитания и на
дивата флора и фауна;

• Дейностите не засягат типове природни местообитания и местообитания на
видове, предмет на опазване в зоната;

• Реализирането на инвестиционното предложение няма да наруши нормалния
•

•

ход на миграцията на реещите се птици;
HH не води до промени в жизненоважни фактори, определящи функциите на
местообитанията или екосистемите, използвани от видове животни предмет на
опазване в защитените зони;
Няма вероятност HH да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, да

доведе до допълнителна фрагментация на местообитания, безпокойство на
значими от консервационна гледна точка видове, както и до унищожаването на

природни ресурси.
Мерки и условия, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно
отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на
инвестиционното предложение върху заиtитената зона:
➢ Издаване на Разрешително по чл.46, ал.1, т.2 от Закона за водите.
➢ Експлоатацията на язовира да е сьобразена с Правилник за правилна и безопасна

експлоатация

и

поддържане

на

съоръженията

от

хидромелиоративната

инфраструктура.

➢ Режима на дейностите да се извършва сьгласно Закона за рибарството и
аквакултурите (Обн. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., последно изм. ДВ, бр.98 от 13
Декември 2019г.).
З. Очакваните последици, произтичащм от уязвимомта на инвеrгиционното
предложение от риск от големм аварми м/или бедствия.
Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършване

на дейности и изграждане на сьоръжения, които могат да доведат до аварии и
инциденти,застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

За обекта са изготвени техническо досие, инструкция за експлоатация и
програма за технически контрол на язовирната стена и сьоръжения към нея.
Актуализиран е планът за действие в екстремни и аварийни условия на яз.,,Сънър
дере".
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При стриктно спазване на горепосочените мерки за намаляване на
отрицателните въздействия върху околната среда, реализацията на настоящото
инвестиционно преддожение няма да доведе до отрицателно въздействие върху
компонентите на околната среда.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и вреnIенно, положително и
отрицателно) — Представено в Матрица 1;
5. Степен и пространствен обхват на въздействието (географски район,
засегнатото население; населени места (наиM1iенование, вид — град, село,
курортно селище, брой на населението, което е вероитно да бъде засегнато, и
др.) - Представен в Матрица 1;
б. Вероятност, интензивност, комплексност на възлействието - Представена в
Матрица 1;
7. Очакваното настьпване, продължителностга, =гестотата 11 обратимостта на
въздействието - Представена в Матрица 1;
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения.
С реализацията на HH не се създават предпоставки за възникване на комплексно
или кумулативно въздействие върху компонентите на околната среда.
Качеството на околната среда в района на оценяваното HH е в добро състояние и
е със запазена самовъзстановителна способност. Значимосrга на очакваните
въздействия е определена по всеки от компонентите. Направената оценка показва, че
експозицията на всички очаквани въздействия е незначителна като големина и
значително под определените, с нормативни документи, норми. При експлоатация — не
се очаква кумулативен ефект, т.к. експлоатацията на инвестиционното предложение, не
е свързана с генерирането на замърсители в околната среда.
9. Възможностга за ефективно намаляване на въздействията
➢ Технически прегледи на стената и облекчителните съоръжения на язовира;
➢ Почистване на язовирната стена и съоръженията от дървесна и храстова
растителност за осигуряване на достъп и възможност за визуален оглед, както и за
нормалното им функциониране;
➢ Извършване на ежеседмичен визуален оглед на стената (корона, воден и въздушен
откос) от персонала на обекта;
➢ Предотвратяване влошаването на сьстоянието на повърхностното водно тяло;
➢ Поддържане на добро екологично състояние на повърхностното водно тяло;
➢ Опазване и подобряване качеството на водите в изкуствените и силно
модифицирани водни тела и постигане на добър екологичен потенциал и добро
химично състояние на повърхностните води;
➢ При отглеждането на рибите да не се допуска внасяне на прекомерни количества
хранителни вещества,с цел предотвратяване на замърсяване на водното тяло;
➢ Осигуряване развитието на водните екосистеми и свързаните с тях сухоземни
екосистеми;
➢ Необходимо е да се осъществява собствен мониторинг на качеството на водата в
язовира с цел нормални условия на обитаване;
➢ Стриктно спазване на инструкциите за експлоатация на язовирната стена и
съоръженията към нея на яз. „Сънър дере", ПИ №0000З7, с. Кръстина, Община
Камено;
➢ Изпълнение на плана за действие в екстремни и аварийни условия на язовира при
необходимост.
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10.Трансграничен характер на въздействието
Предвид местоположението,параметрите u характера на предвидените дейности

реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с трансгранично
въздействие на територията на друга държава.
11.Мерки, комто е необходимо да се включат в инвестмцмонното предложенне,
свързани с предотвратяване, намаляване или коnіпенсмране на значителните

отрицателнн въздействня върху околната срела н човешкото здраве Представени в Матрица 1.
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МАТРИЦА 1. Обобиуена оценка на въздействията от инвестиционното предложение
Въздействие

Вероятност на Териториален Вид на въздействието
поява
на обхват
на
въздействието' въздействието2
Лоложителнп/ Л1~N ко~
ггсг1Рн~~гг
отрtицате.анп

Степен
на Характеристика на въздействието
въздействието3
Честота°

ЛродъджиS
телност

Кумулативност

зп
Мерки
предотвратяване,
гг. і гг
намаляване
на
компенсиране
отрицателно

въздействие
Ло време на експлоатация

1. 1.
Върху не се очаква
въздуха
1.2.
Върху не се очаква
водите
Върху не се очаква
1.3.
земните недра
1.4.
Върху не се очаква
почвата
Върху не се очаква
1.5.

не

-

-

-

-

-

-

-

не

-

-

-

-

-

-

Gкотоалстна

не

-

-

-

-

-

-

-

не

-

-

-

-

-

-

-

не

-

-

-

-

-

-

-

не

-

-

-

-

-

-

-

1.7.
Върху не се очаква
паметници на

не

-

-

-

-

-

-

-

1.8.
От не се очаква
reнериране на
отпадъци
1.9. От вредни не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

не

-

-

-

-

-

-

Отпадъците
ще се
третират по реда на
ЗУО
-

не

-

-

-

-

-

-

-

fiпоnата

l .б.

Върху не се очаква

tянпrпагhта

физични

фактори
1.10.
Върху не се очаква
населението

г Очаква се, не се очаква, 2 В рамките на ппощадка, извън рамките на площадката, 3 Ниска, средна, висока, 4 Лостоянно, временно, 5 Краткотрайно, средно или
дълготрайно; Курсив - елементи на матрицата с положителни въздействия; Подчертан - елементи на матрицата,от които не се очаква въздействие или елементи,от които

се очаква незначително отрицателно въздействие; Получер - елементи на матрицата,от които се очаква значително отрицателно въздействие
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V. Обществен интерес към инвестиционното предложение
До момента на подаване на настоящата информация по Приложение 2 към чл. б на
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда, на адреса ни за кореспонденция не са постьпили запитвания и възражения, относно
инвестиционното ни преддожение.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
✓ Изх. № ПД-3237-(7)/11.03.2020 г. на РИОСВ - Бургас;
✓ Скица № К02277/14.0б.2017 г., имот № 000037 землище с. Кръстина, Община
Камено;
✓ Договор за концесия № К 1/2018 от 21.09.2018 г.
✓ Техническо досие на язовир „Сънър дере", ПИ №000037, земл. с. Кръстина,
Община Камено - м. септември 2017 г.
✓ Анализ на техническото и експлоатационно сьстояние и оценка на сигурността на
язовирната стена и съоръженията към нея - м. ноември 2019г.
✓ Протокол от проведен експертен технически съвет за разглеждане и приемане на
„Анализ за техническото и експлоатационно сьстояние и оценка на сигурносrга на
язовирната стена и съоръженията към нея" на яз. „Сънър дере", земл. с. Кръстина 19.12.2019 г.;
✓ Изх. № 05-10-108/А3/11.02.2020 г. на БДЧР - Варна.
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