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СЪОБЩЕНИЕ  
по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 
 

Представеното от „Бора Инвест“ ЕООД „Изграждане на Пристанище за 
обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари“ в 
ПИ №03719.202.46, площ 20 261 кв. м, парцел І-2,3,44, в град Белослав, община 
Белослав, с възложител „Бора Инвест“ ЕООД. 

Във връзка с представено от „Бора Инвест“ ЕООД и изразени становище от 
МОСВ, становище на БДЧР-Варна за ИП „Изграждане на Пристанище за обществен 
транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари“ в ПИ 
№03719.202.46, площ 20 261 кв. м, парцел І-2,3,44, в град Белослав, община Белослав, с 
възложител „Бора Инвест“ ЕООД 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 на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС: 
 

Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-
Варна, се установи следното:  
1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда ИП „Изграждане на Пристанище 

за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни 
товари“ в ПИ №03719.202.46, площ 20 261 кв. м, парцел І-2,3,44, в град Белослав, 
община Белослав, с възложител „Бора Инвест“ ЕООД.  

2. Предвижданията на възложителя касаят: 
-    Добавяне на нови видове товари - контейнери и генерални товари; 
-    Промяна на вида на един от одобрените с решението по ОВОС склад - от 

сграда покрит плосък склад за насипни товари в две открити складови 
площадки, предвидени за открито съхранение на контейнери и генерални 
товари; 

-   Увеличаване дълбочина на оперативната акватория и изгражданата кейова 
стена и подходите към нея от 12,20 м на 13,50 м; 

-   Промяната във вида на корабите и тяхната водоизместимост (увеличаването на 
водоизместването на приеманите плавателни средства е до 1 340 тона), т. е. от 
53 650 т водоизместване на кораби по решението по ОВОС на 54 990 т  
водоизместване на кораби, които ще се обработват на пристанището с 
настоящото изменение на ИП; 

-    Промяна на обема на драгажните маси, съобразно предвижданията за 
удълбочаване на кейовата стена и подходите към нея до 13,50 м.  

-    Промяна  работното наименование на ИП от „Пристанище за обществен 
транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари град 
Белослав“ в „Порт Агрия Белослав“. 

3. Настоящото ИП има взаимовръзка с административен акт за „Изграждане на 
Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни 
неопасни товари“  в ПИ с № 03719.202.2, с площ 10 015 кв. м, ПИ с № 03719.202.3, 
с площ 9 994 кв. м и ПИ с № 03719.202.44 с площ 2 902 кв.м, трайно 
предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за 
друг вид производствен, складов обект, находящи се в местност „Манастира”, в 
землището на град Белослав с издадено Решение по оценка  на въздействието 
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върху околната среда № ВА - 2/2018 г. за „одобряване на ИП“ от директора на 
РИОСВ-Варна. Същото не е обжалвано и е влязло в сила. 
 
    Настоящото ИП представлява изменение и разширение, което може да доведе 

до отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като с неговите предвиждания 
се очаква замърсяване и дискомфорт по отношение на околната среда, третиране на 
значителни количества отпадъци, вероятност от аварии с допълнително натоварване на 
компонентите на околната среда, неизяснени алтернативи за депониране на драгажните 
маси, които следва да бъдат оценени и анализирани. 

 
            „Увеличаване на водоизместването на приеманите кораби на Пристанище за 
обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари с 
1340 т е изменение и разширение на инвестиционно предложение, което 
самостоятелно не достига критериите, посочени в приложение № 1  т. 8. 2 на 
ЗООС“. 

 
    Във връзка с изложеното, заявеното ИП е разширение и изменение на разрешен 

обект по т. 8.2 от Приложение № 1 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона 
за опазване на околната среда подлежи на преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС.  
 

    Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-
Варна на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  

 
    За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС 

възложителят на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 
1. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 

предложениeтo по чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, 
определен с Тарифата за таксите, които се събират в системата на 
Министерството на околната среда и водите и внася писмено искане по 
образец съгласно приложение 6 до компетентния орган, към което прилага 
един екземпляр от информацията по приложение 2 на хартиен и електронен 
носител /който да съдържа цялата налична и приложена документация към 
процедурата/; 

   Към искането да се приложат: 
- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 

500 лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в 
системата на МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.),  преведена по 
банков път: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при 
Общинска банка АД. Основание: по преписка с вх. №26-00-7176/А40/2021г.  

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да 
бъде описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно 
разгледани следните въпроси : 

 Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други 
обекти и дейности, които са свързани с настоящото намерение; 

 Подробно описание на всички  предвиждания и дейности; 
 Да се опише текущото състояние на площадката, използване на техническа 

инфраструктура. 
 В преценката да се разгледат всички компоненти на околната среда – 

атмосферен въздух, атмосферата, води, почви, земните недра, ландшафт, 
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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. 

 По отношение на оценката и въздействията по компоненти и фактори на 
околната среда – да се използват съвременни методи, методики за анализ и 
оценка, моделиране с подходящи продукти, предмет на оценката следва да е 
цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които са свързани 
с основното намерение. 

 Подробно да бъдат разгледани трите алтернативи за депониране на драгажни 
маси и същите се оценят със своите предимства и недостатъци и се докаже най-
удачната от екологична гледна точка. 

    Да се даде пълна информация за предвидените количества драгажни маси с 
настоящото ИП и общо с одобреното ИП. Да бъдат зададени конкретни 
алетернативи за депониране на драгажните маси и/или други за алетернативи 
тяхното оползотворяване. 

    Констатирани са редица несъответствия между уведомлението за ИП, 
Генералния план и схематичните части към него. Информацията във всички 
документи следва да се унифицира. 

    Примери:  
-     Съгласно одобреното ИП се предвижда изграждане на едно специализирано 

корабно място с обща полезна дължина до 230 м. По новото уведомление се 
предвижда кейова стена с полезна дължина 230 м на стр. 8 от същото по 
решение по ОВОС. Съгласно обяснителна записка към ПУП-ПП стр. 7 кейова 
дължина 222 м, на схематична част 220 м, стр. 31 от обяснителната записка към 
Генералния план 222 м.  

-     В характериситката на ИП следва да се опишат и предвижданията за укрепваща 
шпунтова стена и укрепване комбинирана конструкция. 

-     Както в доклада за ОВОС така и в настоящото ИП бе описано, че олиото ще се 
транспортира от склада, разположен в съседен на пристанището имот, до 
кейовата стена по подземен тръбопровод. Още на етап оценка качество в 
предходната процедура бе акцентирано и след това декларирано, че същото ще 
бъде предмет на отделна процедура. Както в предходната документацията така 
и в настоящата такава информация не е представена. В тази връзка да бъдат 
дадени подробности и информация за тези предвиждания с конкретика за имот, 
дължина, предвиждания за ПУП-ПП и др. Представената информация в 
текстовата част на Генералния план на стр. 14 и 21 не дава ясна и еднозначна 
представа за тези предвиждания. Съоръжението следва да бъде обозначено като 
част от техническата инфраструктура на пристанището. 

    В уведомлението за ИП в т. 8 и 10 са посочени опасни отпадъци и вещества 
различни от представените в утвърдения доклад за класификация. Същите не са 
включени в уведомлението за извършена класификация по чл. 103, ал. 5 на 
ЗООС. Във връзка с отново установените несъответствия по отношение на вида 
на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, 
в т.ч. под формата на отпадъци, е необходимо да се представи нов доклад за 
класификация на предприятието по чл. 103, ал. 5 на ЗООС 
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 Констатации за липса на културно наследство на база данни за друго 
пристанище не кореспондура с изискванията на Закона за културното 
наследство. 

 Съгласно настоящите предвиждания за изменение на Генералния план на 
пристанището се предвижда миним. озеленяване 5 %. Същото следва да бъде 
обосновано имайки предвид, че противоречи на решението по ОВОС и на 
Предварителния проект на ОУП и заложените в него параметри за устройствена 
зона Пп. 

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 
интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице  

- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, 
като поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин 
за най-малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на 
становища от заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 
електронен носител на Община Белослав. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение 
№ 2 Община Белослав: 

 осигурява обществен достъп до информацията за най-малко 14 
дни, като поставят съобщение на интернет страницата си (ако 
има такава) и на общественодостъпно място за достъпа до 
информацията и за изразяване на становища от заинтересувани 
лица; 

 в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат 
на компетентния орган резултатите от обществения достъп, в 
т.ч. по начина на осигуряването му по образец съгласно 
приложение № 7. 

3.  Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които 
за инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, 
без да се извършва преценка: 

- по искане на възложителя; 
- при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за 

биологичното разнообразие; 
- в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 

 
ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично 
разнообразие: 
 

Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредбата за ОС, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ИП 
подлежи и на оценка за съвместимостта със ЗЗ чрез процедурата за преценяване 
необходимостта от извършване на ОВОС.  

Територията предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии /ЗТ/ 
по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона за 
опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, обявена със 
Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите. 

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

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена 
зона BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” за опазване на дивите птици, 
определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед №РД-
128/10.02.2012 г. (обн., ДВ. бр. 22/2012 г.) на министъра на околната среда и водите ще 
бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС. 

 
 
ІІІ. По отношение на изискванията на Закона за водите 
 

Реализирането на ИП е допустимо и е в съответствие с целите и мерките за 
постигане на добро състояние на водите, ПУРБ 2016 -2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г. и 
няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми при спазване на 
условията изразени в приложеното становище на БДЧР. /приложение/ 
 
 
IV. По отношение на изискванията на екологична оценка и Закона за морските 
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България 
 
          Съгласно Заповед № РД-08-80/10.03.2021 г.  на  министъра на ТИТС и Заповед № 
РД-02-14-219/04.03.2021 г. на министъра на РРБ е допуснато изработване на проект за 
изменение на генерален план на „Пристанище за обществен транспорт с регионално 
значение за насипни и наливни неопасни товари – град Белослав“ – подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване на пристанищната територия и 
парцеларен план за пристанищна акватория. 

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 за изменение на генерален план за пристанище за обществен транспорт 
„Порт Агрия Белослав“ в землището на град Белослав, община 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 изменението на 
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. №ЕО-20/12.07.2021г. /приложение/. 
 
           Представения Генерален план с обяснителна записка и схематични части 
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отговаря на изискванията на Раздел III. Проект на генерален план. Обхват и съдържание 
от Наредба 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, 
одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен 
транспорт. Генералния план за изменение на пристанище за обществен транспорт с 
графични и текстови части е съобразен 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. 
               Същия следва да бъде коригиран съобразни описаните забележки в раздел I на 
настоящото писмо и бъде представен като отделно приложение към искането за 
преценяване необходимостта от ОВОС. 
 
 
 
 

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Белослав, МТИТС, МРРБ, 
ИА МА, МОСВ   

                                                             (отговорено от РИОСВ на 21.09.2021 г.) 


