
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение №БС-11-ЕО/ O i  O j j t t  ’
За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, 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- 
2814/10.02.2021 г., получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас е изх. № 10-20- 
1/24.02.2021 г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - Парцеларен план за 
изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 
територии за обслужваща улица в местност „Караагач“ с начало от поземлен имот № 44094.2.14 
до поземлен имот №44094.2.945 по КК на с. Лозенец, община Царево при прилагането на който 
няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЦАРЕВО

Характеристика на плана:

Планът е свързан с изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за 
изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 
територии за обслужваща улица в местност „Караагач“ с начало от поземлен имот № 44094.2.14 
до поземлен имот №44094.2.945 по КК на с. Лозенец, община Царево. Трасето на 
новопроектирания обслужващ път ситуационно съвпада с границите на имоти с 
идентификатори 44094.2.1027 с вид на територията -  земеделска, начин на трайно ползване -  за 
селскостопански, горски, ведомствен път и 44094.2.1026 с вид на територията -  земеделска, 
начин на трайно ползване -  за второстепенна улица, като на места е предвидено двустранно 
уширение на гореописаните имоти за тротоар. Общата дължина на трасето на 
новопроектираният обслужващ път е 301 м.

Трасето на улицата, предмет на ПУП-ПГ1, не попада в защитена територия по смисъла на 
Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000143 
“Караагач” за опазване на природните местооби гания и на дивата флора и фауна, приета е РМС 
№122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.) на министъра на околната среда и водите.
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След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни 
местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, чс трасето не попада в пясъчни 
дюни.

Проектът на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии, попада в обхвата на позиция 9.1 -  „Подробни устройствени планове 
- Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии“ на Приложение №2 от Наредбата за ЕО и реализирането му е 
свързано с дейности, които определят рамката за бъдещо развитие на инвестиционни 
предложения по Приложение №2 на Закона за опазване па околната среда (ЗООС).

Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП) предложеният ПУП-ПП, подлежи 
на процедура по преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на 
Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми, с компетентен 
орган по процедурата Директора на РИОСВ-Бургас.

ПУП-ПП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие 
и чл. чл.2, ал.1 т.1 от Наредбата за условията и реда за извъшване на оценка за съвместимостта 
на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване 
на защитените зони (Наредбата за ОС), като процедурата по ОС се извършва чрез процедура по 
ЕО.

След преглед на представената документация и 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, според която няма вероятност планът да окаже значително отрицателно въздействие 
върху природните местообитания, видовете и техните местообитания, предмет на опазване в най- 
близо разположената защитена зона BG0000143 „Караагач“ за опазване на природните 
местообетания и на и дивата флора и фауна.

МОТИВИ:

1. За територията, в обхвата на ПУП-ПП, нс са установени екологични проблеми, върху 
които реализирането на плана би оказало допълнително негатовно влияние.

2. При реализирането на плана, предвид местоположението на трасето, няма вероятност от 
нарушаване на целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на най-близо 
разположената защитена зона BG0000143 „Караагач” за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна, тъй като се намира извън границите и и на значително отстояние.

3. Предвид предмета на инвестиционното предложение, заложено в парцеларния план, 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.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение, произтичащо 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 BG0000143 „Караагач” за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна.

5. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-20-1/24.02.2021 г., от здравно-хигиенна 
гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие реализирането на плана.
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6. Прилагането на ПУП-ПП не е свързано с трансгранично въздействие върху околната 
среда, предвид местоположението на засегнатата територия.

Настоящото решение 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 служи като основание за отпадане на отговорността, 
съгласно действащата нормативна уредба.

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

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 
Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред 
Министъра на ОСВ и Административен съд по реда на чл. 133 от А П К  в 14 дневен срок 
от съобщаването му.

На основание чл.88, ал.4 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от дата на влизането му в сила не е одобрен плана.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГ
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