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      Представено е от „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД, уведомление за ИП „Разширение и 
модернизиране на пристанище за обществен транспорт с регионално значение "ТЕЦ Езерово" и 
предвиждания за устройствено планиране на пристанищната територия и прилежащата акватория чрез 
изработване на Генерален план на пристанището в ПИ с идентификатор № 27125.503.27, 27125.504.11, 
27125.504.150,  27125.504.153, 27125.503.28,  обща площ 181 653 кв.м, землище на с. Езерово, общ. 
Белослав, с възложител: „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД.

     Във връзка с представено от „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД, уведомление за ИП „Разширение и 
модернизиране на пристанище за обществен транспорт с регионално значение "ТЕЦ Езерово" и 
предвиждания за устройствено планиране на пристанищната територия и прилежащата акватория чрез 
изработване на Генерален план на пристанището в ПИ с идентификатор № 27125.503.27, 27125.504.11, 
27125.504.150,  27125.504.153, 27125.503.28,  обща площ 181 653 кв.м, землище на с. Езерово, общ. 
Белослав, с възложител: „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 
от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за следното: 

І. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 
за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :  

Съгласно представената информация се предвижда за „Разширение и модернизиране на 
пристанище за обществен транспорт с регионално значение "ТЕЦ Езерово"  и предвиждания за 
устройствено планиране на пристанищната територия и прилежащата акватория чрез изработване на 
Генерален план на пристанището в ПИ с идентификатор № 27125.503.27, 27125.504.11, 27125.504.150,  
27125.504.153, 27125.503.28,  обща площ 181 653 кв.м, землище на с. Езерово, общ. Белослав, с 
възложител: „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД.  

Възложителя предвижда ново фукнционално зониране на територията, удължаване на 
съществуващото и изграждане на ново стационарно хидротехническо съоръжение – кей за приставане, 
престояване и обслужване на кораби, обособяване на ново корабно място за обработване на ливни 
товари и изграждане на нови пристанищни съоръжения на сушата, необходими за специализирането на 
отделните корабни места на пристанището в обработването на определения тип товари. 

Пристанището със зоните за обработка и съхранение на товари ще бъде предназначено основно 
за обработка на контейнери, генерални товари, зърнени товари и технологично достатъчна за нуждите 
на топлоцентралата обработка на течни товари (биогорива). 

Кейовите фронтове на пристанището ще бъдат с обща прогнозна дължина от около 950 м (616,80 
м съществуващи за реконструкция и 104 м за доизграждане в ПИ 27125.503.27 и ПИ 27125.503.28, 
както и около 230 м нов кей в ПИ 27125.503.11 и 27125.503.153).Ще се приемат кораби с 
водоизместване над 1350 т. 
Ще се предвидят следните технологични зони:  

- Открита складова зона за генерални товари – ще се предвиди зад оперативната зона. Ще се 
използва за временно съхраняване на концентрираните за износ генерални товари, както и 
разтоварените от внос различни генерални товари, позволяващи открито съхранение;  

- Закрити складови площи използвани за съхраняването на генерални товари, които не 
позволяват престояване на открито. За закритите складове ще се предвиди възможност за 
тяхното преместване (тип „шапрон“ или палатка) с цел посрещане на конкретните нужди 
предвид различните типове на товарите;  

- Зона за обработка и експедиция на товарите на/от автомобили и автомобило-разтоварище за 
зърнени товари, в т. ч. и автовезна на технологично подходящо място;  

- Зона за обработка и експедиция на товарите на/от ж.п. вагони, в т. ч. и ж. п. везна на 
технологично подходящо място. Ще се работи в посока създаване на редовни контейнерни 
блок-влакове с направление Варна - София и обратно и Варна - Русе и обратно, и 
вагоноразтоварище за зърнени товари.  

     Зона за обработка на зърнени товари  
С проекта за генерален план на новото пристанище ще се обособи зона за обработка на зърнени 

товари, като се предвиди нейно поетапно развитие:.  
- На първи етап ще се предвидят условия зърното да се обработва по директен способ в зона, 

разположена северно от площадката за обработване на контейнери. 
- На втори етап – изграждане на силозно стопанство разположено върху сегашни имоти с 

идентификатори 27125.503.150, 27125.503.153 и 27125.503.11.        
            Във втория етап на развитието на терминала за зърно технологията за обработка на зърнени 
товари следва ще включва:  

- Нова кейова стена разположена изцяло в ПИ 27125.504.153 и ПИ 27125.504.11; 
- Силозно стопанство с прогнозен капацитет от 130 000 тона, което следва да се състои от групи 

силози с максимален общ обем до 50 000 куб. м всяка; 
- Стационарна ГЛТ система, свързана със силозното стопанство, жп разтоварище и автомобилно 

разтоварище;  
- Специализирани претоварачи за зърнени товари до 3 бр., свързани със стационарната ГЛТ и 

силозното стопанство;  
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Така заявеното ИП попада в обхвата на т. 8.2. Търговски пристанища, терминали за товарене 
и разтоварване, свързани със сушата, и пристанища за обществен транспорт (с изключение на 
терминали за фериботи), които могат да приемат кораби с водоизместване над 1350 т. от 
Приложение № 1 към ЗООС и на основание чл. 92, т. 1 подлежи на задължителна ОВОС.  

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС  е директорът на РИОСВ-Варна, съгласно чл. 
94, ал. 2 от ЗООС.  

За процедурата по ОВОС възложителят на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 
1. Да проведат консултации съгласно чл. 95, ал. 3 от ЗООС и чл. 9, ал. 1-5 от Наредбата за ОВОС 

със: обществеността, вкл. с НПО (ИП попада изцяло в границите на защитена зона за опазване на 
дивите птици от мрежата «Натура 2000»), компетентния орган по процедурата за ОВОС, главния 
архитект на община Белослав (по отношение на всички разрешени, одобрени, в процедура на 
одобряване и реализирани инвестиционни предложения и планове, с които се очаква кумулативен 
ефект), РЗИ – Варна (по отношение съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните 
аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве), Басейнова дирекция “Черноморски район” – 
Варна, ИА Морска администрация - МТИТС, “ВиК-Варна” ООД, НИНКН – Министерство на 
културата, Министерство на вътрешните работи с други органи/ведомства/дружества - по преценка;   
        2. Да осигури, съгласно чл. 95, ал. 2 от ЗООС и чл. 10 от Наредбата за ОВОС, изработване на 
задание за обхват и съдържание на ОВОС, в което да се отразят резултатите от извършените 
консултации.  

По изработеното задание с приложени към него писмени доказателства за извършените 
консултации и справка за тях, съдържаща мотиви за приетите и неприетите бележки и препоръки, да 
проведе консултации с РИОСВ-Варна, съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 5 от Наредбата за ОВОС. 

Препоръчвам следната таблична форма за резултатите от извършените консултации: 

№ Извършени консултации 
/община/кметство /контролен орган 
/ведомства /НПО, др. организации/ 

Описание на изразени 
становища/препоръки 

/бележки, др. 

Приети/ 
неприети

Мотиви

4. Да възложите изготвянето на доклад за ОВОС в съответствие със заданието на колектив от 
експерти с ръководител, отговарящи на изискванията на чл. 83 на ЗООС.  

5. Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗООС представя на компетентния 
орган за оценяване на качеството доклад за ОВОС. Доклада за ОВОС следва да бъде съобразен и 
съдържа информация отговаряща на изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС. 

6. За оценяване качеството на доклада за ОВОС възложителят внася искане за издаване на 
решение по ОВОС по образец съгласно Приложение № 8, към което представя по един екземпляр от 
доклада по чл. 12 от Наредбата за ОВОС и приложенията му на хартиен и на електронен носител. 

7. Към доклада за ОВОС да се приложат като отделни самостоятелни приложения 
нетехническото резюме на доклада за ОВОС, съгласно § 1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на 
ЗООС, както и всички приложения съгласно проведените консултации. 

8. При внасяне на документацията за ОВОС в РИОСВ – Варна, да представите информация за 
датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер от 1200 лв., определена в чл. 1, ал. 2, т. 1, 
във връзка с чл. 30, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на 
околната среда и водите (ПМС 136/13.05.2011г., Обн. ДВ. бр.39/20.05.2011г.), преведена по сметка на 
РИОСВ – Варна   

- IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;
- BIC: SOMBBGSF; при Общинска банка АД.  
- Основание по преписка: вх. № 26-00-8763/2019 г.   

        9. По отношение на оценката на въздействията в доклад за ОВОС да се акцентира на следното : 
-Оценката на въздействията следва да се направи на база характеристиките на общата концепция 

на ИП, проектните предвиждания с него, предвидените нараствания на територии, неговите 
ограничители, стумулатори, прогнозни постановки по системи и постигането на баланс между 
природна и урбанизирана среда с екологосъобразно устройство; 

-Да  се направени анализ на кумулативното въздействие с отчитане на сегашното състояние на 
територията с всички минали процедури по реда на ЗООС и ЗБР и съпоставка с одобрените и 
въведени в експлоатация по реда на ЗУТ, както и с бъдещото планиране. Анализа следва да 
бъде съсредоточен върху територията на общината на база преминали процедури с бъдещи 
предвиждания и кумулативното въздействие върху околната среда по компоненти. Да бъдат 
отчетени въздействията с предвижданията в ИП с бъдещото планиране и възможността 
конкретната територията да поеме бъдещото натоварване. В обосновката на анализа да се 
акцентира и върху процедираните инвестиционни намарения, планове, програми и проекти 
загубили правното си действие, съгласно чл. 93, ал. 8, чл. 99, ал. 12, чл. 88, ал. 6 от ЗООС и чл. 
31, ал.11 от ЗБР, предвид изтеклия 5 годишен срок за осъществяването на намерението.    

-Подходът, за извършване на оценката на кумулативното въздействие, следва да се основава на 
обща методологически рамка, а именно оценка на потенциалните кумулативни въздействия на 
съществуващи, одобрени или в процес на одобряване и/или разработване обекти върху 
компонентите/фактори на околната среда като бъдат анализирани:  
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 Ефектите с натрупване – общият ефект от различни въздействия върху всеки отделен 
компонент/фактор на околната среда;  

 Ефектите с наслагване:  
- натрупване на еднакви въздействия, което води до ново значително въздействие; 
- натрупване на различни въздействия, което води до ново значително въздействие; 

 Ефектите във времето – оценка на възможни въздействия, които възникват в 
различните етапи на реализация на обектите (строителство, експлоатация и извеждане 
от експлоатация) и които водят до ново значително въздействие. 

 Оценката на кумулативното въздействие и значимостта следва да бъде извършена и 
при отчитане на степента на въздействие върху компонентите/факторите на околната 
среда. 

-Докато индивидуалното въздействие на дадена дейност може да бъде приемливо само по себе си 
то в комбинация с други въздействия от други инвестиционни предложения, планове, 
програми и проекти в комбинация с ИП може да доведе до неприемливи кумулативни 
въздействия. Именно за това при оценката на конкретното ИП е важно да се вземат предвид и 
потенциалните кумулативни въздействия.  

-Да бъдат отчетени трите основни типа кумулативно въздействие: 
 Адитивни въздействия, при които ефектите от многобройни източници се натрупват и 

увеличават въздействията върху околната среда;  
 Въздействия, при които множество източници си взаимодействат и причиняват нова 

форма на въздействие;  
 Непреки въздействия, при които определена дейност, свързана с инвестиционно 

предложение, планове, програми и проекти води до действия и свързани с тях 
въздействия, които не са пряко свързани с тях.  

-При идентификацията и оценката на кумулативните въздействия от строителството и 
експлоатацията в бъдещото ИП да бъде използван качествен подход. Да бъдат 
идентифицирани рецепторите на околната и социална среда, които има вероятност да се 
засегнат от кумулативни въздействия, като се отчете географско и времево застъпване с 
инвестиционни предложения, план или програма с настоящото ИП.  

-Смекчаване на въздействията - В ДОВОС да бъде оценен потенциалът за предотвратяване, 
намаляване, смекчаване, отстраняване или компенсиране на потенциалните неблагоприятни 
въздействия от инвестиционните предложения, планове и програми в комбинация с 
настоящото ИП и се определят съответните дейности за управление и мониторинг. 

        10. По отношение на оценката и въздействията по компоненти и фактори на околната среда: 
-В заданието за обхват е нужно да се разгледат всички компоненти на околната среда – 

атмосферен въздух, атмосферата, води, почви, земните недра, ландшафт, природните 
обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и 
фактори, които замърсяват или увреждат околната среда - естествени и антропогенни 
вещества и процеси; различни видове отпадъци и техните местонахождения; рискови 
енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично 
модифицирани организми.  Анализа да бъде направен на базата на фактическото състояние 
на околната среда в резултат на извършени консултации за всички разрешени, одобрени 
и/или реализирани ИП в обхват общината. За всеки компонент и фактор  бъде направен 
извод  за необходимостта от разглеждане в доклада за ОВОС. 

-Също така в заданието да бъдат заложени алтернативи във връзка с направеното възражение от 
жители на населеното място: 

 алтернатива за „Разширение и модернизиране на пристанище за обществен 
транспорт с регионално значение "ТЕЦ Езерово“ в западна посока и бъде доказана 
неговата целесъобразност към настоящото ИП; 

 алтернатива за транспортната достъпност до пристанището. 
-Да се разгледа подробно технологията за пречистване на производствени отпадъчни води, като 

се представи информация за количество и качество на отпадъчните води на изход локално 
пречиствателно съоръжение - каломаслоуловител. 

-Да се разгледат подробно потоците атмосферни води, трасетата на канавките, в които ще се 
обхващат, предвидени пречиствателни съоръжения за атмосферни води и място на 
отвеждане. 

-Да се представят документи удостоверяващи мястото на отвеждане на всички потоци 
отпадъчни води. 

-Във връзка с реконструкцията на мазутно стопанство да се представи информация ще се 
възстанови ли експлоатацията на съществуващото пречиствателно съоръжение за 
отпадъчни води – сепаратор. 

-Прогнозни количества на всички отпадъци, които се очаква да се образуват по време на 
строителния период, както и в периода на експлоатация, в т/г. 

-Произхода на генерираните в периода на експлоатация отпадъци с код 16 01 19 „ пластмаси“. 
-Техническите характеристики на площадките за съхраняване на формираните в периода на 

експлоатация отпадъци, в т.ч. местата и площта за съхраняване, вида и капацитета на 
съдовете за съхраняване. 

-Обръщам Ви внимание, че съгласно списъка на отпадъците по Приложение № 1 на Наредба № 
2 за класификация на отпадъците (Обн. Бр. 66/2014г. с изм. и доп.), наименованието на 
отпадъци с код 17 05 06 е „драгажна маса, различна от упоменатата 17 05 05“. В случай, че 
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по време на строителния период ще се третират горецитираните отпадъци е необходимо да 
бъдат посочени начините за тяхното управление.   

-Да се представят документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или 
административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 
инвестиционно предложение за имот  27125.503.28, землище на село Езерово, община 
Белослав. 

ІІ. По отношение изискванията на глава шеста от  ЗООС за екологична  оценка: 

         За инвестиционното предложение са издадени заповеди за изработване на генерален план на 
Пристанище пристанище за обществен транспорт с регионално значение "ТЕЦ Езерово" – Подробен 
устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за пристанищната територия и 
Парцеларен план на пристанищната акватория: Заповед №РД-08-05 от 10.01.2019 г. на министъра на 
транспорта, информационните технологии съобщения и №РД-02-14-12 от 04.01.2019 г. на министъра 
на регионалното развитие и благоустройство. 

Генералните планове на пристанища за обществен транспорт са включени в т. 3.3 от Приложение 
№ 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 
(Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.). Във връзка с това и гореизложените 
обстоятелства и чл. 85, ал. 2, във връзка с чл. 85, ал. 1 от ЗООС, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от 
Наредбата за ЕО разрешеният за изработване генплан за пристанище за обществен транспорт "ТЕЦ 
Езерово" в землището на село Езерово, общ. Белослав подлежи на преценяване необходимостта от 
извършване на ЕО.  

При условие че плановете ще се одобряват от  МТИТС и МРРБ,  компетентен за произнасяне по 
процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ЕО е министърът на околната среда и 
водите на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка 
на планове и програми.
          С представената в уведомлението информация възложителят е отправил искане за допускане 
извършването само на една от оценките по глава шеста, а именно ОВОС, съгласно чл. 91, ал. 2 от 
Закона за опазване на околната среда. 
         На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка 
на планове и програми и  предвид това, че генералния план ще се одобрява от  МТИТС и МРРБ, 
уведомлението е изпратено по компетенция към министъра на околната среда и водите за произнасяне 
и прилагане на разпоредбите чл. 91, ал. 2 от ЗООС. 
       От страна на министъра на околната среда и водите е получено потвърждение за прилагане на л. 91, 
ал. 2 от ЗООС с писмо изх. №05-08-223/01.02.2019г./приложение/. 

        Генералния план да бъде предоставен като отделно приложение към заданието за обхват и 
съдържание на доклада за ОВОС. 
        Плана на пристанище за обществен транспорт да съдържа графични и текстови части 
задължително съобразени с изискванията на чл. 14, ал. 2, 3 и 4 от Наредба 10 от 31.03.2014 г. за 
обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на 
пристанищата за обществен транспорт. 

ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 99б от ЗООС: 

С писмо изх. № УК – 46/09.07.2019 г., на МОСВ, е потвърдена извършената класификация по 
чл. 103, ал. 2 на ЗООС на предприятие с нисък рисков потенциал „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД, с. 
Езерово, общ. Белослав. 
            Въз връзка с представената информация и в съответствие с изискванията на §1, т. 43 от 
Допълнителните разпоредби на ЗООС, оператор на предприятие с нисък рисков потенциал  
„Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД, с. Езерово е дружеството „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД, с. 
Езерово. 

На територията на предприятието се очаква да бъде налично опасно вещество от приложение № 
3 на ЗООС в следните съоръжения: 3 броя резервоари, всеки с обем от            2000 м3 за съхранение на 
мазут (общо 6 480 тона).

Уведомлението за класификация по чл. 103, ал. 2 на ЗООС е изготвено в съответствие с 
изискванията на приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии 
с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях  (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.). 

Класификацията на предприятието е извършена в съответствие с критериите на приложение 
№ 3 на ЗООС. Въз основа на представената информация за броя и максималната вместимост на 
съоръженията, в които ще е налично опасно вещество от приложение № 3 на ЗООС, „Пристанище 
ТЕЦ Езерово“ ЕАД, с. Езерово се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал. Ниският 
рисков потенциал на предприятието се определя от количеството (6 480 тона) на опасното вещество 
мазут, поименно изброено в т. 34 на част 2 на приложение № 3 на ЗООС, с категория на опасност „Е2 
- Опасни за водната среда“ от част 1 на същото приложение. 

Предвид това, че ИП се отнася за изграждане на ново предприятие с нисък рисков потенциал, 
се прилагат разпоредбите на чл. 99б от ЗООС. За целта е необходимо като отделно приложение към 
доклада за ОВОС да се представи допълнителна информация и оценка съгласно чл. 10, ал. 1 и ал. 2 на 
Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.), в един екземпляр на хартиен и електронен 
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носител. 

         За  прилагане на разпоредбата на чл. 99б,  ал. 1 на ЗООС, съгласно чл. 99б, ал. 2, т. 2 от същия 
закон е необходимо да представите в РИОСВ – Варна като отделно приложение към доклада за ОВОС, 
в един екземпляр на хартиен и електронен носител: 

- Описание на съществуващи и одобрени устройствени планове, в т.ч. съгласувани 
такива по чл. 104 на ЗООС, за имотите – предмет на инвестиционното 
предложение, и за зоните, в които тези имоти са разположени;  

- Описание и визуализация чрез подходящ картен материал на местоположението 
на площадката и разстоянията до:  

 жилищни райони;  
 обекти с обществено предназначение по § 1, т. 29в от допълнителните 

разпоредби на ЗООС;  
 зони за отдих и рекреация;  
 транспортни пътища;  
 съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат 

източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и 
да предизвикат ефект на доминото;  

 територии с особено природозащитно значение или значение за околната 
среда, защитени по силата на нормативен или административен акт;  

 обекти на културно-историческото наследство;  
- Описание на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, които са или се 

предвижда да са налични в предприятието/съоръжението, основните им опасни 
свойства и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба;  

- Описание на всички очаквани значителни неблагоприятни последствия от 
инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, които 
произтичат от неговата уязвимост на големи аварии и/или бедствия, и определяне 
на териториалния им обхват и безопасното разстояние до 
предприятието/съоръжението, визуализирани чрез подходящ картен материал;  

- Информация за наличието на трансгранично въздействие от големи аварии, 
произтичащи от дейностите с опасни вещества в ПСВРП. 

ІV. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР): 

Територията, предмет на ИП, попада в границите на защитена зона по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за 
ОС - защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско - Белославско езеро”, обявена 
със Заповед № РД-128/10.02.2010 г. на министъра на околната среда и водите. 

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 39, ал. 2 от 
Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на защитена 
зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско - Белославско езеро”, определен със 
заповедта за обявяване.  

Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбатаза ОС, и подлежи на 
процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.   

След преглед на представената документация и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС,
преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху ЗЗ BG0000191 „Варненско - 
Белославско езеро”, е, че ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
предмета на опазване в защитената зона, поради следните мотиви: 
1. Територията, предмет на ИП:  

 попада изцяло в границите на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 
„Варненско - Белославско езеро”, която е с международно значение за зимуващите водолюбиви 
птици и е обявена с цел защита на местообитанията на 59 вида птици, както и местообитания на 
53 редовно срещащи се мигриращи вида птици; от видовете, които се срещат в границите на ЗЗ 
BG0000191 „Варненско - Белославско езеро”, 7 вида са световно застрашени;  

 имотите, предмет на ИП, граничат с Варненско езеро, а реализацията и експлоатацията на 
предвиденото за изграждане пристанище са пряко свързани с акваторията на езерото, което е 
основно местообитание на по-голямата част от птиците, предмет на опазване в ЗЗ BG0000191 
„Варненско - Белославско езеро”, вкл. гнездово местообитание /тръстиковите масиви по 
крайбрежието/. 

2. Има вероятност реализацията на предвиденото с ИП да доведе до намаляване популациите на 
птиците, предмет на опазване в ЗЗ BG0000191 „Варненско - Белославско езеро”, чрез 
продължително и значително безпокойство и прогонване на видове, отнемане и намаляване на 
площта на местообитанията на птици, вкл. гнездови /представители на разред Щъркелоподобни, 
разред Пеликаноподобни, разред Гъскоподобни, разред Дъждосвирцоподобни, разред 
Гмуркачоподобни, разред Гмурецоподобни и др./, които през различни стадии от своето развитие 
използват територията като местообитание за размножаване, хранене, почивка, укритие и миграция, 
предвид факта, че: 
 ЗЗ BG0000191 „Варненско - Белославско езеро” е място с международно значение за 

зимуващите водолюбиви птици /между които и световно застрашени/  - поради факта, че не 
замръзват през зимата, езерата са удобно място за зимуване на различни видове патици, 
потапници, корморани и други водолюбиви птици; 
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 защитената зона е от значителна орнитологична стойност по време на миграция, за видове като 
малкия корморан, белия щъркел и кафявоглавата потапница, от която се наблюдават 
международно значими струпвания;  

 от световнозастрашените видове главно по време на миграция се срещат къдроглавия пеликан и 
белооката потапница, а през зимата и тръноопашатата потапница; 

  в ЗЗ BG0000191 „Варненско - Белославско езеро” се намира значителна гнездова популация на 
саблеклюна и кокилобегачът. 

 ИП предвижда изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение, което 
предполага постоянно и значително антропогенно въздействие, вкл. в други територии от 
защитената зона, свързано с безпокойство и прогонване на видове, предмет на опазване в зоната 
/в т.ч. и през размножителния период/; 

 при реализацията на ИП има вероятност да се унищожат тръстикови масиви и крайбрежни 
местообитания, които представляват гнездови местообитания и местообитания за почивка и 
укритие на птици, предмет на опазване в ЗЗ BG0000191 „Варненско - Белославско езеро”. 

3. Реализацията на ИП съвместно с подобни и други ИП/ППП в ЗЗ BG0000191 „Варненско - 
Белославско езеро” има вероятност да доведе до значително кумулативно въздействие върху 
местообитания на птици, предмет на опазване в ЗЗ BG0000191 „Варненско - Белославско езеро”, 
поради факта, че:  
 в границите на защитената зона има заявени /с неприключили процедури по реда на 

екологичното засонодателство/ и процедирани /със завършени процедури/ инвестиционни 
предложения, планове, програми, проекти (ИП/ППП) за изграждане на пристанища, складове, 
логистични центрове и др., които кумулативно са свързани с отнемане на местообитания на 
видове птици, предмет на опазване в зоната, вкл. и крайбрежни гнездови местообитания; 

 реализацията на ИП съвместно с други ИП/ППП има вероятност да доведе до промяна в баланса 
на територята в защитената зона, до фрагментация на местообитания /вкл. ключови за 
защитената зона/ и прекъсване на биокоридорни връзки;  

 съгласно стандартния Натура 2000 формуляр за ЗЗ BG0000191 „Варненско - Белославско 
езеро”, същата е уязвима по отношение развитие на промишлеността и урбанизацията, и 
бъдещите планове за развитие на инфраструктурата /особено разширяване на пристанищата/ 
застрашават съществуването на последните останали естествени местообитания в зоната. 

4. Има вероятност реализацията на ИП да доведе до нарушаване целите на опазване на зоната, 
свързани със запазване на площта и естественото състояние на местообитанията на видовете, които 
се опазват в нея, вкл. естествените за тези местообитания условия на средата, определящи тяхното 
благоприятно природозащитно състояние. 

На основание гореизложеното и съгласно чл. 34 и 39, ал. 6 от Наредбата за ОС, в доклада по ОВОС, 
като отделно приложение, се включва оценка за степента на въздействие на инвестиционното 
предложение върху защитената зона. Оценката се представя под формата на доклад /един екземпляр на 
хартиен носител и два - на електронен носител/, който следва да отговаря на изискванията на чл. 23, ал. 
2, а оценката да е съобразена с критериите по чл. 22 от Наредбата за ОС. При извършване на оценката е 
необходимо да се има предвид следното: 

 да се направи подробно описание на ИП – периоди, етапи и др. за реализация на ИП; подробно 
описание на всички обекти, предмет на ИП; предвижда ли се изграждане на допълнителна 
транспортна и/или друга инфраструктура и др.; 

 да се разграничат конкретните въздействия на инвестиционното предложение по отделно върху 
всеки вид, предмет на опазване в защитената зона, вкл. въз основа на направено теренно 
проучване на територията, предмет на ИП;  

 да се оцени вида и степента на въздействията; описание на: преки и непреки; кумулативни (да 
се разгледат и оценят всички други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, 
съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното 
инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената 
зона); краткотрайни, среднотрайни и дълготрайни; постоянни и временни; положителни и 
отрицателни въздействия върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000191 „Варненско - Белославско езеро”, от реализацията и експлоатацията на ИП;  

 при определянето на степента на въздействие на ИП да бъдат използвани количествени оценки 
за очакваните загуби или влошаване на състоянието на местообитания (площ) и видове 
(численост и плътност на популациите), предмет на опазване в защитената зона. Тези оценки 
трябва да бъдат разгледани в контекста на представеността на вида в дадената защитена зона по 
отделно и в мрежата от защитени зони като цяло; 

 да се предложат адекватни и контролируеми мерки, насочени към предотвратяване или 
намаляване на кокретни вредните въздействия (смекчаващи и/или възстановяващи мерки);  

 да се направи равностойно описание, анализ и съпоставка на алтернативни решения, вкл. да се 
разгледа нулева алтернатива, както и наличие на обстоятелствата по чл. 33 от ЗБР; 

 да се направи заключение дали предмета на опазване в зоните „ще бъде значително увреден” 
или „няма да бъде значително увреден”. Заключението следва да бъде обосновано и съобразено 
с изискванията на чл. 32, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие. 
Определянето на степента на въздействие на ИП върху, предмета на опазване в ЗЗ BG0000191 

„Варненско - Белославско езеро”, да се извърши на база проведени най-малко едногодишни 
мониторингови проучвания на орнитофауната, предмет на опазване в защитената зона, в района на ИП. 
Доклад с резултати от проучванията да се приложи към ДОСВ. 
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Оценката трябва да бъде възложена на екип от експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, 
ал.1 от Наредбата, като най-малко един от тях е с компетенции в областта на зоологията. 

      Информация за предмета и целите на опазване на ЗЗ BG0000191 „Варненско - Белославско 
езеро”, включително и картен материал са налични на http://natura2000.moew.government.bg/.  
V. По отношение на изискванията на Закона за водите 

1. Предвидените дейности попадат в обхвата на: 

 - повърхностно водно тяло „Варненско езеро" с код BG2PR100L001, определено с много лош 
екологичен потенциал и неизвестно химическо състояние; 
 - подземно водно тяло „Порови води в палеоген-еоцен Варна-Шабла" с код BG2G0000RG026, 
което е определено в добро количествено и лошо химическо състояние, с поставена цел за добро 
състояние. 

 - подземно водно тяло „Карстови води в малм валанж" с код BG2G000J3K1040, което е 
определено в добро количествено и добро химическо състояние, с поставена цел запазване на добро 
състояние. 
            - зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, касаещи ИП: 

 Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води, съгласно 
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с код BG2DGW000000PG026 и BG2DGW000J3K1040.  

 ПИ попадат в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: 
чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите. 

    Инвестиционното намерение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН. 
                Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие 
върху водите и водните екосистеми при условие, че: 

-бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в становище /05-00-199/А5/09.04.2019г. 
/приложение/; 

-не се допуска замърсяване на водите и влошаване па състоянието па водните тела. 

VІ. По отношение на изискванията на на глава седма, раздел втори от ЗООС: 

Инвестиционното предложение самостоятелно не попада в обхвата на Приложение № 4, към 
чл.117, ал.1 от ЗООС и не подлежи на процедура по издаване на комплексно разрешително. 

„ТЕЦ Варна“ ЕАД, с. Езерово е  с Комплексно разрешително Решение № 51-Н0-И0-А2-ТГ1/2018г.  
В обхвата на визираното КР се включват резервоар за масло и склад за йонообменни смоли в 

имоти 27125.504.150 и  27125.503.27, които са предмет и на настоящото ИП.
В тази връзка следва да бъде представена информация касаеща взаимовръзката между двете и/или 

данни за изключването им от КР и/или документи удостоверяващи  правото на възложител договор и 
др.  

В случай, че се касае за промяна в обхвата на горицитираното КР операторът „ТЕЦ Варна“ ЕАД, 
с. Езерово трябва да представи информация с обхват и съдържание на Приложение № 5 от Наредбата 
за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредба за КР, ДВ бр. 69/2012 г.) в 
МОСВ, с копие до ИАОС. 

Компетентният орган МОСВ ще се произнесе, относно необходимостта от 
провеждане/непровеждане на процедура по преразглеждане и/или актуализиране на настоящото 
комплексно разрешително. 
Kопие до кмета на община Белослав, село Езерово, община Белослав, МОСВ, ИАОС, и „ТЕЦ Варна“ 
ЕАД

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 24.07.2019г.) 


