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

Решение № Ъ £ Л \1 -№ 1 ..Ж ^ А : .Ж 1 6 *  '
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 (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-1326(13)/15.09.2022 г. и получено становище от Регионална здравна 
инспекция - Бургас с изх. № 10-307-3/12.10.2022 г. и Басейнова дирекция „Черноморски 
район“ (БДЧР) с изх. № 05-10-422/А7/11.10.2022 г.

да не се извършва екологична оценка на план: „Изменение на план за улична регулация 
(ПУГ1-ПУР) за гранични улици към урбанизираната територия на кв. Лозово в северната част 
на кв. Лозово, гр. Бургас - улици „Роза“ и „Иглика“ при осови точки от о.т. 1, о.т. 2, о.т. 3, 
о.т. 4 и о.т. 5 и улица „Комуна“, при осови точки о.т. 1, о.т. 10, о.т. 11, о.т. 20, о.т. 21 и о.т. 
35“; „Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) - обособяване 
на УПИ III - за инженерно-техническа инфраструктура в бивш масив 14, по предходна КВС, 
засягащ част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 по КККР на гр. Бургас“; „Подробен 
устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на отводнителна канавка в 
непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно 
от осови точки о.т. 35, о.т. 36, о.т. 37, о.т. 50 и о.т. 51“, при прилагането на което няма 
вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве

Възложител: ОБЩИНА БУРГАС

Характеристика на плана:
Поради зачестилите наводнения в кв. Лозово е възникнала необходимостта от изграждане 

на отводнителни съоръжения -  облицована канавка за отвеждане на повърхностните и 
дъждовни води в околовръст на кв. Лозово /северно и западно/, гр. Бургас и изграждане на 
водохващащо съоръжение на съществуващо дере в северната част на кв. Лозово.

Съгласно представената информация, настоящите планове предвиждат осигуряване на 
устройствена основа за бъдещото реализиране на отводнителната канавка: ПУП-ПРЗ за 
обособяване на УПИ 1П „За инженерно техническа инфраструктура“, по плана на кв. Лозово, 
гр. Бургас, засягащ част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 по КККР на гр. Бургас, ПУП-ПП 
за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на 
кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки 35, 36, 37, 50 и 51, успоредна на улици 
„Комуна“, „Бисер“ и „Ружа“ и изменение на ПУП-ПУР за разширяване габарита на улици 
„Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1,2, 3 ,4 , 5, 10,11,20,21 и 35 в посока на урбанизираната
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територия към земеделските земи - разширение север - запад.
Съгласно действащия ОУП на гр. Бургас, одобрен с Решение № 51-1/27.01.2011 г. на 

Заседание на Общински съвет -  Бургас, част от проектното трасе попада в предвиденото 
разширение на населеното място, а друга част попада в земеделски земи с устройствен 
режим със забрана за промяна на предназначението, което налага и изработване на различен 
вид устройствени планове. Съгласно предвижданията на ОУП, е проектно трасе на 
отводнителната канавка ще се засягат следните видове територия: На север от ул. „Ружа“ 
2/Жм и 8/Смф, на запад от улица „Комуна“ 5/Оз.

За по - ефикасното гравитачно отводняване за територията на квартата е необходимо да 
бъде изградено водохващащо съоръжение, попадащо в най-ниската северна част на квартала 
в ПИ е идентификатор 07079.4.659, събиращо дъждовните и повърхностни води от 
съществуващ водослив - дере. тъй като цитираното водохващащо съоръжение е разработено 
по идеен проект и е с конкретни размери и габарити е необходимо да бъде изготвен ПУП- 
ПРЗ за обособяване на нов УПИ „За инженерно -  техническа инфраструктура“.

За голямото количество дъждовни води е необходимо и изграждане на отводнителни 
канавки в околовръст на квартала, като същите ще служат за отвеждане на водите до две 
основни точки, едната на север при водосливната граница при ПИ с идентификатор 
07079.4.659, а другото направление ще отвежда повърхностните води от северозапад при 
о.т.1 кръстовище на улици „Ружа“ и „Комуна“ към югозападната регулация на кв. „Лозово“, 
при о.т.51 до ПИ с идентификатор 07079.4.738. Нужния габарит за ширината за реализиране 
на съоръжението, предвидено с канавка ще бъде 3.50м.

Проектите обхващат следните имоти: 07079.4.567; 4.556; 4.565; 4.564; 4.397; 4.654; 4.653;

Трасето на отводнителната канавка не попада в границите на защитена територия, по 
смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона, по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона 
(на 1,19 км) е с код BG0000273 „Бургаско езеро’’ за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (обн., ДВ, бр. 102/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед 
№ РД-307/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021 г.) и двете на министъра 
на околната среда и водите.

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, че територията, предмет на 
плана нямат характеристика на пясъчни дюни.

Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от НУРИЕОПП, планираните проекти на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП 
и предложеното изменение на ПУП-ПУР подлежат на преценяване необходимостта от 
извършване на екологична оценка по реда на НУРИЕОПП.

Планът, като предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, попада 
под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за 
съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони, която 
съгласно чл.37, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата 
по екологична оценка, по реда на Закона за опазване на околната среда.

1. Съгласно предвижданията на ОУП, съгласуван със Становище по екологична оценка 
№ БС-23-11/14.12.2010 г. на директора на РИОСВ-Бургас, одобрен с Решение № 51- 
1/27.01.2011 г. на Заседание на Общински съвет -  Бургас, с проектното трасе на2
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отводнителната канавка ще се засягат следните видове територия: На север от ул. ,.Ружа'‘ 
2/Жм и 8/Смф, на запад от улица„Комуна“ 5/Оз.

2. С Решение № 32-7/15.02.2022 г. на Общински съвет Бургас е одобрено задание за 
изработване на изменение на ПУП-ПУР за разширяване габарита на улици „Роза“ и 
„Комуна“ при осови точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 и 35 и изменение на ПР за УПИ 1-20 и 
У ПИ II-18 в бивш масив 14 по предходна КВС на землище на кв. Лозово, гр. Бургас.

3. С Решение № 32-6/15.02.2022 г. на Общински съвет Бургас е одобрено задание за 
изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 по КККР на гр. Бургас 
за обособяване на УПИ III - за инженерно-техническа инфраструктура, в землище на кв. 
Лозово, гр. Бургас, засягащ част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 по КККР на гр. Бургас

4. С Решение № 32-5/15.02.2022 г, на Общински съвет Бургас е одобрено задание за 
ПУП-ПП за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната 
територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки 35, 36, 37, 50 и 51, успоредна 
на ул. „Комуна“, „Бисер“ и „Ружа“.

5. В района са реализирани множество одобрени проекти за отводнителни мероприятия, 
включващи изграждане на съоръжения за отводняване -  дублиращ канализационен колектор 
през улица „Ружа“, два броя водохващащи съоръжения в северната и южната част на 
квартала, почистване и корекция на река Лозовска в участъка южно от квартала до достигане 
на улица „Одрин“, разширяване на съществуващия водосток под улицата, направа на 
отводнителен колектор до заустването му в езеро „Вая“. Настоящият проект е последната 
част от предприетите отводнителни мероприятия.

6. Съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-422/А7/11.10.2022 г., комплексният 
проект не предвижда водовземане от повърхностни или подземни води; ползване на 
подземни водни обекти; заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в 
съоръжения. Реализирането на плана няма да окаже значително въздействие върху водите и 
водните екосистеми, при спазване на определени условия, заложени в становището.

7. По отношение на Плана за управление на риска от наводнения за Черноморски 
басейнов район 2016-2021 г. (ПУРН), разглежданата територия, предмет на планиране не 
попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения, не попада и в 
обхвата на актуализираните РЗПРН за периода 2022-2027 г., съгласно Заповед №РД- 
803/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. В ПоМ на ПУРН няма заложени 
конкретни мерки, касаещи плановете, но са заложени основни мерки за намаляване на риска 
от наводнения на ниво район за басейново управление.

8. Територията в която са предвидените дейности по изграждане на отводнителни 
съоръжения - облицована канавка за отвеждане на повърхностни и дъждовни води в 
околовръст на кв. Лозово (северно и западно) и изграждане на водохващащо съоръжение в 
северната част на кв. Лозово част от ПИ №07079.4.659 по КК на град Бургас, не граничи с 
води и водни обекти. Съгласно представената информация, чрез изграждане на техническите 
съоръжения, ще се извърши отводняване на кв. „Лозово“ на град Бургас. 
Повърхностните/дъждовните води ще се доведат до друго водохващащо съоръжение в ПИ 
№07079.4.738 по КК на град Бургас, след което ще преминат през реконструиран водосток и 
гравитачен канал до включването им в езеро Вая/Бургаско езеро, от което произтичат 
съответните забрани и ограничения, съг ласно Закона за водите.

9. Комплексният проект е допустим спрямо ПУРБ и ПУРН на Черноморски басейнов 
район 2016-2021 г., Закона за водите и подзаконовите актове ио прилагането му, при 
спазване на определени условия, заложени в становището на БДЧР с изх. № 05-10- 
422/А7/11.10.2022 г.

10. Територията, обект на плана не попада в защитена територия (ЗТ) -  най-близо 
разположената ЗТ е ЗМ „Вая“ и ЗМ „Бургаски солници“-  на около 4.5 км от територията в

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 
e-mail: riosvbs®unacs.be. www.riosvbs.com

http://www.riosvbs.com


разглеждания обхват и се намира в непосредствена близост до урбанизираната територия на 
кв. Лозово, гр. Бургас.

11. Не се очаква значително отрицателно въздействие, върху защитените територии и 
биологичното разнообразие в района, извън видовете и местообитанията, предмет на 
опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване 
на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

12. След анализ 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, гореописаният план няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете и техните 
местообитания, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000273 
„Бургаско езеро” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:

-  При одобряването на плана и реализиране на свързаните с него инвестиционни 
предложения, предвид местоположението на имотите, няма вероятност от нарушаване 
на целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на най-близо 
разположената защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите 
птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, тъй 
като парцелите се намират извън границите на зони от мрежата Натура 2000.

-  Не се очаква пряко увреждане на популации и/или на местообитания на видове, 
идентифицирани в рамките на най-близо разположената защитена зона BG0000273 
„Бургаско езеро” за опазване на дивите птици и за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна и включени в предмета й на опазване.

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

-  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 гореописаната най-близо разположена защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” 
за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна.

13. Процесът на реализация на ПУП-ПУР, ПУП-ПП и ПУП-ПРЗ ще бъде съобразен с 
всички законови и нормативни изисквания и няма да води до значими негативни последици 
по тношение на компонентите на околната среда.

14. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-307- 
3/12.10.2022 г., в представената информация се съдържат анализи, изводи и мотивирани 
заключения по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото 
здраве, с които е доказано, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана.

15. Реализирането на предложения план не е свързано с транегранично въздействие върху 
околната среда.

ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР с изх, № 05- 10-422/А7/11.10.2022 
г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото 
решение.

Настоящото решение за преценяване на необходимостта от извършване на
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екологична оценка 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.

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

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

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на 
чл.133 от Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас 
пред Министъпа на околната соеда и водите и/или съответния Административен съд.
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