
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я 

Министерство на околната среда и водите 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас 

РЕШЕНИЕ № БС-25-ПР/28.02.2013 г. 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 от Закона за 
биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
/Наредбата за ОС/, представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС /с 
Вх. № 7263 от 03.12.2012 т.1, представената писмена документация по Приложение № 2 
към чл. 6 от НУРИОВОС /с Вх. № 7263 от 03.12.2012 г../, и получено становище от 
Регионална здравна инспекция-Бургас с Изх. № 25-01-201/11.12.2012 г. и Допълнителна 
информация с вх. № 7263 от 29.01.2013 г. 

Р Е Ш И Х 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: "Изграждане на обединено детско заведение в УПИ II, кв. 32 по плана на с. 
Гълъбец, община Поморие", което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, 
предмет на опазване в защитените зони. 

възложител: ОБЩИНА ПОМОРИЕ 
ГР. ПОМОРИЕ, УЛ. „СОЛНА" № 5 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на обединено детско 
заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с. Гълъбец, община Поморие. Проектът за 
ОДЗ предвижда двуетажно застрояване за осигуряване заниманията на 3 градински групи 
по 20 деца и 1 група детски ясли също от 20 деца. 

На 1-ви етаж ще се разположат помещение за охрана със система за 
видеонаблюдение, две спални помещения с две занимални и връзка между тях. В 
занималните ще се обособи кът за хранене. Предвидени са помещения за гардероб с 
умивалня и тоалетна, както и лекарски и административни кабинети. 

На II-ри етаж са предвидени административни кабинети, две спални с две 
занимални. Ще се обособят кът за хранене, кухненски офис, кът за хранене, гардероб, 
санитарен възел душ, стая за почивка, битови помещения за персонала, физкултурен салон 
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с топла връзка към основната сграда. Проектът ще предвиди отоплителна система за 
сградата чрез изграждане на котелна инсталация на течно гориво. В прилежащата на 
основната сграда дворна площ ще се предвидят необходимите благоустройствени 
мероприятия. Не се предвижда промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не 
попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена 
зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената 
защитена зона е „Айтоска планина" BG 0000151 за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ,бр.21/2007г.). 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 към чл. 
93, ал. 1, т.1 на Закона за опазване на околната среда /т. 10, буква "б" / и подлежи на 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за 
ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и 
целите на опазване на защитените зони. След прегледа на представената документация и 
на основание чл. 40, ал.З от Наредбата за ОС въз основа на критериите по чл.16 от нея, 
преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на 
инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху най-близко разположената защитена зона. 

МОТИВИ: 

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 
околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, 
инвестиционното предложение е свързано с изграждане на обединено детско заведение 
(ОДЗ) в УПИII, кв. 32 по плана на с. Гълъбец, община Поморие. 

2. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно 
въздействие върху компонентите на околната среда. 

3. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция гр. Бургас /с № 25-01-
201/11.12.2012 г./, от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен 
риск, вследствие на реализацията на инвестиционното предложение, при изпълнение на 
конкретни условия, заложени в настоящото решение. 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, 
съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района: 

в УПИ II, кв. 32 по плана на с. Гълъбец, община Поморие. Подходът към имота е 
ще се осъществява от съществуващ път. 

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона е „Айтоска 
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планина" BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, приета с РМС №122 (ДВ,бр.21/2007г.)., поради следните мотиви: 

1. От строителството и функционирането на обекта не се очаква вредно въздействие 
върху видове, предмет на защита в най-близко разположената защитена зона, тъй като 
такива представители на флората и фауната (в границите на разглеждания терен) липсват. 

2. Строителството ще се реализира в урегулиран поземлен имот У ПИ II, кв. 32 в 
урбанизирана територия на с. Гълъбец, община Поморие. 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и 
експолатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локализиран в рамките на 
УПИII, кв. 32 по плана на с. Гълъбец, община Поморие. Реализацията на инвестиционното 
предложение не предполага трансгранично въздействие. 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии: 

Община Поморие е уведомила за намерението си засегнатото население. Не са 
депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на 
инвестиционното предложение. 

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ 
И ОГРАНИЧЕНИЯ: 

1. При изготвяне на инвестиционния проект за обекта да се спазват изискванията на 
Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (Изд. От 
Министъра на здравеопазването, обн. ДВ бр. 15 от 16.02.2007 г.). 

2. Преди въвеждането на обекта в експлоатация, е необходимо да се изпълнят 
изискванията на чл. 11, чл. 16 и чл. 18 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., 
ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г.), както и тези на Глава втора и Глава пета от Наредба № 6 за 
реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния 
въздух от обекти с неподвижни източници (обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г.), и чл. 4 от 
Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани 
в атмосферата от обекти с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64 от 
05.08.2005 г.). 

3. Преди въвеждане в експлоатацията на обекта, е необходимо да се изготви и 
съгласува с РИОСВ-Бургас график за провеждане на собствен мониторинг, съгласно 
изискванията на чл. 7 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на 
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 
източници (обн., ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г.). 
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Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя 
задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други 
специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като 
основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало 
осъществяването на инвестиционното предложение. 

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, гр. Бургас, до 14 дни 
от настъпването им. 

Решение № БС-25-ПР/28.02.2013 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение "Изграждане на обединено детско заведение в УПИII, кв. 32 по плана на 
с. Гълъбец, община Поморие" може да бъде обжалвано по реда на Административно 
- процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред 
Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му. 

ИНЖ. БОЙЧО ГЕОРГИЕВ 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС 
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