
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите • Бургас

Решение № БС 14-ЕО/....
За преценяване на необходимостта от извършване па 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 условия та и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба 
за ЕО), чл. 31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. .1 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 опазваме па защитените зони (Наредба за 
ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от Наредбата за ЕО с Вх. № ПД- 
1490(4)/25.11.2021 г „  допълнителна информация от 12.01.2022 г., и получени становища от 
Регионална здравна инспекция - Ьургас с изх. № 10-210-3/03.02.2022 г. и БДЧР-Варна с изх. № 05- 
10-564/А1/29.12.2021 г.

Р Е Ш И  X:

да се извърши екологична оценка на план „ПУП-Г1П за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по 
плана на ж.к. „Меден Рудник” , гр. Бургас до Републикански път 1-9 „ГКГ1П Дуранкулак-Бургас- 
ГКПП Малко Търново” , прилагането на който пма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител О Б Щ И Н А  БУРГАС

Характеристика па плана:

С ПУП-1111 се предвижда изграждане на пътна връзка от о.т. 209 по плана на ж.к. „Меден 
Рудник” , гр. Ьургас до Републикански път 1-9 „ГКП П  Дуранкулак-Бургас-ГКПГ! Малко Търново, 
предвидена с четири ленти за движение, кръгово кръстовище при обвръзката му с уличната 
регулация на ж.к. „Меден Рудник” и пътен възел на две нива -  тип „тромпет” , при връзката с път 
1-9, Дължината на пътната връзка е 2400 метра с габари т на пътя 20 м. Новопроектираното трасе е 
в съответствие с Общия устройствсн план па гр. Бургас. Територията, предмет на проучване и 
проектиране обхваща имоти основно извън строителните граници па гр. Бургас в територия, южно 
от ж.к. „Меден Рудник”  и 113 „Ю г”  и републикански път 1-9 „ГКП П  Дуранкулак- Бургас -  I КПП 
„Малко Търново” . Проучването има за цел да реши обвързването със съществуващата улична 
мрежа (ул "Александър Георгиев Коджа кя фал и ята”  и др.), кръстовище при о.т. 209 по действащ 
ПУП-ПУР на ж.к. „Меден Рудник” , трасе на пътната артерия, предвид действащите подробни 
устройствсн и планове и Обшия устройствсн плам на гр. Бургас.

11 обхвата па Г1УП-ПГ1 са включени общо 36 броя имоти, видно от приложения коригиран 
регистър на засегнатите имоти (вх. от 22.07.2021 г.), които не попадат в защитени територии по 
смисъла па Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР), но през вида територия „води и водни обекти” , трасето 
преминава успоредно, на разстояние 80-100 метра, от границите на защитена зона BG000027I
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„Мандра-Пода”  за опазване на дивите птици, изменена и допълнена за опазване на дините птици и 
за опазване на природните месгообитания и па дивата флора и фауна.

При съпоставяне с чертеж-схема за Г1УП-ПП се установява, че основното ново трасе 
започващо от о.т. 209, преминава през водни пространства: ПИ с ид. 07079.663.68 и 07079.663.70, 
които представляват част от езерото Мандра. Инвестиционното предложение, предвидено е плана 
има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените територии и 
биологичното разнообразие в района.

Па основание чл. 85, ал. 4 от ЗООС и съобразно критериите за определяне па значимостта н 
въздействието на плана е необходимо да бъде извършена екологична оценка.

Основното ново трасе не попада в защитени зони от мрежата Натура 2000. През вида 
територия „води и водни обекти”  трасето преминава успоредно, на разстояние 80-100 метра, от 
границите на защитена зона BG000027I „Мандра-Пода”  за опазване на дивите птици, изменена и 
допълнена за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитапия и на дивата 
флора и фауна. Уширението, кръговото простанство в ПИ 07079.662.9571, също не попада в 
защитена зона. Частга от плана, заемаща относително малки части от ПИ с идентификатори, както 
следва:

- 07079.9 24 със засегната от проекта площ 0,293 дка, представляваща земеделска територия -  
„насип, насипите” ;

- 07079.9.1037 със засегната от проекта площ 0,536дка, отредена «за друг вид водно течение»;
- 07079.662.9503 със засегната от проекта площ б,995дка, представляваща урбанизирана 

територия, „за друг поземлен имот за движение и транспорт” ;
- 07079.662.61 със засегната от проекта площ 6,946дка. представляваща територия за 

транспорт „за път от Репубилканската пътна мрежа” ;
- 07079 9.13 със засегната от проекта плош 3.943дка, представляваща територия за транспорт 

„за път от Репуб ил кане каза пътна мрежа,., попада в границите на защитена зона 13G00002'71 
„Мандра-Пода”  за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 
23/2012г,), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици 
и за опазване на природните месгообитания и иа дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и 
двете на министъра ма околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 37, ал. 2 от 
Наредбата за ОС, се констатира че парцеларният план за трасе на път в участъка, попадащ r 

границите на защитената зона е допустим, спрямо режима на дейността на защитена зона 
BG000027I „Мандра-Пода” , определен със заповедта за обявяването й и със заповедта й за 
изменение и допълнение.

След справка с електронната информационна система за Магура 2000 с адрес 
hltp://natura2()00int.moew.government.hg/ се констатира, че приложеното към документацията 
трасе, в участъка попадащ в границите па защитената зона нс е отразено като природно 
местообитание, включено в предмета на опазване на защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” . 
Този участък представлява нече усвоена за път, еервитут или за поддържане на съществуващия 
път дейности.

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за 
разпространение на дюнни природни месгообитания по Черноморското крайбрежие е установено, 
че не се засяга пл от с характеристика на пясъчни дюни.

Планът попада в обхвата на чл. 2, ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по 
оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, която съгласно 
чл. 37, ал. 3 01 Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата пи екологична 
оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.__________________________________
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Ма основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е 
направена преценка за вероятната стенен на отрицателно въздействие върху защитените зони, 
съгласно която планът няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
дивите птици и местообитанията им. както и върху природните местообитания, видовете и 
популациите им, предмет на опазване в защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода",

МОТИВИ:

1. Езерото Мандра е обявено от BirdUfe International за Орнитологично важно място 
„Комплекс Мандра-Пода“ , като място ог световно или регионално значение за опазване на 
птиците. Комплексът Мандра-Пода обхваща Мапдреиското езеро с околните му влажни зони. 
Основно местообитание в комплекса е езерото със значителна открита водна площ, стояща вода и 
участъци е водолюбива растителност но бреговете.

2. Комплексът е определен за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за 
опазването на редки и застрашени видове птици. Всички орнитологично важни места са приети за 
Специално защитени зони от националната екологична мрежа, която е част от европейската 
екологична мрежа „Натура 2000“ . Мястото е важно и за храна на прилепите.

3. Комплекс Мандра-Пода е част и от Бургаския езерен комплекс - един от трите най-значими 
комплекси от влажни зони за концентриращи сс водолюбиви птици но българското черноморско 
крайбрежие. В района па Комплекс Мандра-Пода са установени 245 вида. от които 74 са включени 
в Червената книга на България. От срещащите сс видове 109 са от европейско природозащитно 
значение (SPEC). Като световно запрашени в категория SPECI са включени 12 вида, а като 
застрашени и Европа съответно в категория SPEC2 - 24 вида, в SPEC3 - 73 вида. Мястото 
осигурява подходящи местообитания за 86 вида, включени в приложение 2 на Закона за 
биологичното разнообразие, за конто се изискват специални мерки за защита. От тях 83 са 
вписани също в приложение I на Директива 79/409 на ЕС.

4. През територията на комплекса Мандра-Пода минава една от основните въздушни 
магистрали на мигриращите птици в Европа по Черноморското крайбрежие - „Виа Понтика“ . 
Езерото е част от “ място с тесен фронт на миграция“  за къдроглавия пеликан /Р. crispus/ и розовия 
пеликан IP. onocrotalus/, белия щъркел /С. ciconia/ и черния щъркел /Ciconia nigra/, както и за 
грабливите птици, прелитащи по миграционния път Via Pontica. На територията па комплекса, 
главно по време на миграция се срещат още бслошипага ветрушка /Falco naumanni/ и ливадният 
дърдавец /Сгех сгех/.

5. Езерото редовно се използва като място за почивка както по време на миграция, така и по 
време на зимуване, като се струпват в международно значими количества. От световно 
застрашените видове малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/, къдроглавият пеликан /Р. crispus/ 
и белооката потанница /Aythya пугоса/.

6. Комплекс Мандра-Пода е от международно значение и за зимуването на до 69 000 
водолюбиви птици от 82 вида. Особено значими са струпванията на големия корморан / Р. сагЬо/, 
голямата бяла чапла /Egrctta alba/', пойния лебед /Cygnus cygnus/, голямата белочела гъска /Anser 
albilrons/, кафявоглавата потапница /Aythya ferina/, качулатата потапнина /Aythya fuligula/, както и 
на 2 световно застрашени вида - червеногушата гъска /Branta ruficollis/ и тръноопашата потапница 
/Oxyura leucoccphala/.

7. Мандрснското езеро е основно място за хранене на двата вида пеликани по време на 
миграция и зимуване (въпреки, че птиците предпочитат за нощуване Атанасовско езеро). 
Инвестиционното предложение има вероятност да засегне н окаже негативно влияние върху
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хранителните и размножителни местообитания и миграции на консервационно значими видове 
птици и на други защитени животински видове, включени в Приложение 3 към чл. 37 на ЗБР.

8. Имотите, в които ще се реализира плана не попадат в границите на защитени територии, 
обявени по реда на ЗЗТ, но са в непосредствена близост до защитена местност „Пода", възникнала 
като част от Бургаско-Мандрепския лиман и в последствие обособена като най-източната лагунна 
част на Мандренското езеро, което предполага косвени отрицателни въздействия върху нея.

9. Изграждането на новото пътно трасе с свързано със засилване на антропогенното 
присъствие в района, интензивно шумово, светлинно натоварване, което с предпоставка за 
безпокойство и допълнителен стрес на видовете, обитаващи както водните пространства от ез. 
Мандра, през които шс премине, така и прилежащите райони, включително и близо 
разположената защитена местност.

10. В процеса па реализацията на инвестиционното предложение могат да настъпят 
необратими промени в екологичните условия: загуба на местообитания. нарушаване на 
традиционния видов състав на Комплекса.

11. Урбанизирането на територията и изграждането на новото трасе, има вероятност да доведе 
до промяна във водния режим па Комплекс Мандра-Пода. което предполага отрицателни 
въздействия върху биоразнообразието и функционирането на езерната екосистема.

12. Съгласно становище на БДЧР-Варна с нзх, № 05-10-564/А1/29.12.2021 г., реализирането 
плана е допустим спрямо ПУРН и ПУРБ 2016-2021г., Закона за водите и подзаконовите 
нормативни актове.

13. Съгласно получено становище на РЗИ-Ьургас с изх. № 10-210-3/03.02.2021 г. представената 
информацията съдържа анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение па степента па 
значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с конто възложителят е доказал, че не 
очаква здравен риск при осъществявано на плана.

I. На оенопанис чл. 14, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване иа 
екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) поставям следните условия към 
обхвата на екологична оценка

1. Докладът за ЕО по отношение на съдържанието да бъде изготвен в съответствие с 
изискванията на чл.86, ал. 3 на ЗООС.

2. Да се анализират вероятните значителни въздействия върху околната среда, в т.ч. вторични, 
кумулативни, едновременни, краткосрочни, срсдиосрочни и дългосрочни, постоянни и временни, 
положителни и отрицателни последици от осъществяваме иа предвижданията по плана;

3. Да се разгледа нулевата алтернатива, т.е. развитието на околната среда без прилагането на 
плана.

4. Информацията в доклада по ЕО (част Защитени територии и Биологично разнообразие)
4.1. Да се анализира и оцени въздействието на инвестиционното предложение върху 

екологично чувствителни видове и техните местообитания, срещащи се на територията на 
Комплекс Мандра-Пода, вкл. територията, предмет па инвестиционното предложение).

4.2. Да се проведат консултации и представи становище от специалист - биолог, с доказан опит 
и познания в облас тта на орнитологията.

4.3. За евентуално пряко или косвено въздействие и определяне на вероятност от промяна на
водния режим на воден обек т Мандрепско езеро и „Пода", намиращ се в непосредствена близост с 
ИП, е необходимо да се представят изготвени от специалист/и резултати за точната 
хидродинамична характеристика па района, с категорични изводи от спсциалиста/спсциалиститс -  
хидрогеолози дали предвидените дейности влияят, и ако влияят в какъв аспект на водния режим 
на езерото. ________________________ ______________________________ _
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4.4. Да се предложат смекчаващи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 
отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното 
предложение, предвидено с плана върху видовете и техните местообитания - предимно като 
месгообитания на водоплаващи и водолюбиви птици.

5. Да се предложат мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване 
на неблагоприятните последствия от прилагането на плана

6. Да сс предложат конкретни мерки и индикатори зя наблюдение и контрол при прилагане нл 
плана, в т.ч. срокове, отговорници;

7. При извършване на екологичната оценка да се използват методите, посочени в “ Ръководство 
за екологична оценка на планове и програми в България” , София, 2002, изготвено по проект: 
Практическо приложение на екологична оценка на планове и програми в България 
www.moew.gtweriufient.be, секция “ Превантивна дейност” .

8. Да се ползват указания и методики на Европейската комисия за стратегическа екологична
оценка, публикувани на Интернет-страницата на Комисията
(http://ee. europa.eu/en vironmenf/eia/home. /ши).

Настоящото решение № БС-14-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 
на изискванията на Закопа за опазване на околната среди и други специални закони и 
подзаконови нормативни актове и не може да поезужи като основание за отпадане на 
отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано но реда на чл.133 от А П К  чрез Директора на РИОСВ- 
Бургас пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд.

ПАВЕЛ iMArmiuir *
Директор ни РИОСВ-Бургас

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица" 67. ет.З, л.к 388 
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200 

e-mail: riosvbsiS>unacs.bg 
www.fiosvbs.corn
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