
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС- 22 -ЕО

преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, 
ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 
(НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 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 
(Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с Вх. № ПД 
-2809(2)/25.11.2022 г., доп. инф. от 05.01.2022г. и получено становище от Регионална здравна 
инспекция - Бургас с изх. № 10-198-3/19.01.2022 г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на 
община Карнобат и ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 36525.76.260, м. „Дереджика“ в 
землището на град Карнобат, община Карнобат“

възложител: Община Карнобат 

Характеристика на плана:

Настоящият план се изработва въз основа на одобрено техническо задание за изработване 
за ПУП-ПРЗ е Решение от Протокол № 40/29.08.2019г. на заседание на Общински съвет 
Карнобат в обхвата на ПИ с идентификатор 36525.76.260 по КК на град Карнобат, община 
Карнобат, с цел промяна на предназначението му от „нива“ в „за гробищен парк“.

Предвижда се ПИ 36525.76.260 по КК на град Карнобат, да се присъедини към последните 
нови територии на гробищния парк, които се намират частично в УПИ I „За гробищен парк“, 
кв.13 по ПУП-ПРЗ на град Карнобат и в част от ПИ е идентификатор 36525.76.258 по КК, който е 
извън границите на урбанизираната територия на град Карнобат. Цялата цитирана по-горе 
територия на ПИ с идентификатор 36525.76.260 по КК (5546кв.м) и частта от ПИ с 
идентификатор 36525.76.258 по КК (24446кв.м.) с ПУП-ПЗ е включена в урбанизираната 
територия на град Карнобат и се придава към УПИ I „За гробищен парк“, кв.13 по ПУП-ПРЗ на 
град Карнобат.

В цитираният ПУП-ПРЗ присъединените нови територии към УПИ I „За гробищен парк“, 
кв.13 по ПУП-ПРЗ на град Карнобат са разработени в гробищни квартали, в които са оформени 
парцели е гробни места. Между гробищните квартали са оформени автомобилни алеи и 
пешеходни тротоари около тях. В гробищните квартали на УПИ 1, кв.13 освен парцели за гробни
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места, са предвидени терени за изолационна зеленина, за вътрешно-квартални пешеходни 
пътеки, за паркинги на тревна фуга и парцели за застрояване с обслужващи и стопански сгради, 
свързани с основното предназначение на УПИ I „За гробищен парк“. Част от УПИ I „За 
гробищен парк“, кв.13 по ПУП-ПРЗ на град Карнобат е организиран в квартали с усвоени вече 
гробни парцели - старото гробище в южната част на УПИ Шредложеният ПУП-ПРЗ, съгласно 
чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2 от НУРИЕОПП, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване 
на екологична оценка по реда на същата наредба, с компетентен орган -  Директорът на РИОСВ- 
Бургас.

Имотът, предмет на плана не попада в границите на защитена територия, по смисъла на 
Закона за защитените територии, както и че не попада в границите на защитена зона, по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000196 
„Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена 
със Заповед № РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, 
бр.52/22.06.2021г./)

На основание чл.37, ал.З от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е 
направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, 
съгласно която планът няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природните местообитания, видовете и техните местообитания, предмет на опазване в най-близо 
разположената защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021 г. на 
министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.52/22.06.2021г.).

МОТИВИ:

1. При реализирането на плана, предвид местоположението на имота няма вероятност от 
нарушаване на целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на най-близо 
разположената защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, тъй като имотът се намират извън границите на зони 
от мрежата Натура 2000.

2. Не се очаква значително по степен безпокойство, различно от досега съществуващото, 
което да доведе до трайно и необратимо прогонване на видовете, предмет на опазване в 
гореописаната най-близо разположена защитена зона, както и до изменение в структурата и 
числеността на популациите им.

3. Не се очаква реализацията на инвестиционните предложения, произтичащи от плана, да 
доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природни 
местообитания, местообитания и популации на видове, предмет на опазване в най-близо 
разположената защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна.

4. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. 10-198- 
3/19.01.2022г., в представената документация се съдържат достатъчно анализи, изводи, и 
мотивирани заключения по отношение степента на значимост на въздействието и риска за 
човешкото здраве, с което е доказано, че не се очаква възникване на здравен риск- при 
осъществяване на плана, при спазване на условиие, заложено в цитираното становище.

5. Реализацията на плана не предполага трансгранично въздействие, предвид 
местоположението на територията на плана, спрямо границите на Република България.
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Настоящото решение № БС-22-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка на план „Изменение на Общ устройствен план / ОУП7 на 
община Карнобат и ПУП-ПРЗ в обхвата на П И  с идентификатор 36525.76.260, м. 
„Дереджика“ в землището на град Карнобат, община Карнобат“ с възложител: Община 
Карнобат не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на 
Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни 
актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно 
действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 88, ал. 6 от ЗООСрешението губи правно действие, ако в срок 5 години от 
влизането му в сила не е одобрен съответният план.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и пред 
съответния Административен съд по реда на чл. 133 от АПК.
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