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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-17-П

за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-459 от 24.02.2020 г. е внесено уведомление по смисъла на чл. 4, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда /НУРИОВОС/ за инвестиционно предложение „Достъп от коридора Ориент/Източно- 
Средиземноморски до летище Бургас. Изграждане на връзка между железопътната 
инфраструктура и Летище Бургас, община Бургас, е възложител ДП „Национална компания 
железопътна инфраструктура”.

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда 
изграждане железопътна връзка с обхват от жп гара Владимир Павлов до летище Бургас.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „в” от Приложение № 2 
на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно приложената графична част, участъкът от трасето на железопътен път 
преминава през защитена местност (ЗМ) „Бургаски солници”, обявена със Заповед № 
930/08.10.1981 г. на КОПС (ДВ, бр. 85/1981 г.) за Буферна зона на ПР „Атанасовско езеро” и 
Заповед за прекатегоризация в ЗМ № РД-418/18.06.2007 г на Министъра на околната среда 
и водите, през поземлен имот с идентификатор 07079.622.154 по КК на гр. Бургас, община 
Бургас, държавна публична собственост с НТП: „Отводнителен канал”.

Част от трасето на железопътен път до летище Бургас попада в границите на защитена 
зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна, обявена с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 
21/2007 г.) и за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839 от 17.11.2008 г. 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, се установи, че по трасето на железопътен 
път до летище Бургас няма пясъчни дюни.

Инвестиционното предложение не е допустимо спрямо чл. 34 от Закона за защитените 
територии /ЗЗТ/ и т. „а” от режима, определен със Заповед за обявяване № 930/08.10.1981 
на КОПС (ДВ, бр. 85/1981 г.) на защитената местност.

С оглед на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 2а, ал.
1 и ал. 3 от НУРИОВОС и чл. 34 от ЗЗТ,

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместената процедура по
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оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Достъп от коридора 
Ориент/Източно-Средиземноморски до летище Бургас. Изграждане на връзка между 
железопътната инфраструктура и Летище Бургас, община Бургас, с възложител ДП 
„Национална компания железопътна инфраструктура”.

Прекратяването на процедурата с настоящото Решение не изключва 
възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган, при 
избор на алтернативно трасе, минаващо извън границите на защитена местност 
„Бургаски солници’9.

Решението може да бъде обжалвано пореда на Административнопроцесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд по реда на чл.133 от АПК.
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