
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № Б С -19-Е О /Д  / j l / С Г '

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 
-1641/31.08.2020 г. и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10- 
96-4/22.10.2020 г.

РЕ ШИХ:

да не се извършва екологична оценка на план „ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод в ПИ с 
идентификатори 10731.20.57 и 10731.20.55 по КК на с. Веселие, община Приморско“

възложител: Община Приморско 
гр. Приморско, ул. „Трети Март“ №56

Характеристика на плана:

Обхвата на настоящият ПУП-ПП е за елементи на техническата инфраструктура и по 
конкретно за трасе на довеждащ уличен водопровод в ПИ с идентификатори 10731.20.57 и 
10731.20,55 по КК на с. Веселие, община Приморско. Целта на разработката е свързана с 
осигуряване на водоснабдяване на гореупоменатите ПИ. Разглежданият план е в пряка връзка с 
плана за „Реконструкция на водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори и на 
ПСОВ в с. Веселие“. С реализацията на плана ще се осигури чиста и безопасна питейна вода, ще 
се намали броя на авариите и загубите на вода, ще се предпази водопроводната мрежа от 
претоварване, ще се намали риска от наводнения и замърсяване на почвите и подземните води, 
ще се намали на риска от инфилтрация и ще се улесни експлоатацията и поддръжката на 
мрежата.

Предложеният ПУП-ПП, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от НУРИЕОПП, подлежи на преценяване 
на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на същата наредба.

Имотите, предмет на плана, не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на 
Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие /Натура 2000 места/. Най-близо е разположена границата на защитена зона 
BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
приета с РМС №122/02.03.2007г. (ДВ., бр. 21/2007г.), изм. с Решение на МС №660 от 1.11.201 Зг. 
(ДВ.,бр. 97/2013г.).
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Планът попада в обхвата 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.4 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата по 
екологична оценка, по реда на Закона за опазване на околната среда.

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 BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/02.03.2007г. (ДВ., бр. 21/2007г.), изм. с Решение 
на МС №660 от 1.11.201 Зг. (ДВ., бр. 97/201 Зг.).

МОТИВИ:

1. С одобряването на плана и реализирането на инвестиционните предложения 
произтичащи от плана няма вероятност да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани 
природни местообитания и местообитания (гнездови, размножителни, хранителни, места за 
почивка) на видове, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0001001 
„Ропотамо“.

2. Предвид характера на плана не се очаква дълготрайно и значително по степен 
безпокойство, което да доведе до трайно и необратимо прогонване на видовете, предмет на 
опазване в гореописаната защитена зона, както и до изменение в структурата и числеността на 
популациите им.

3. Не се очаква инвестиционното предложение, произтичащо от плана, да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху природни местообитания и местообитания 
на видове, предмет на опазване в гореописаната най-близо разположена защитена зона.

4. Не се очаква възникване на здравен риск в следствие на реализацията на 
инвестиционното предложение с предвиденият план, съгласно становище на Регионална здравна 
инспекция -  Бургас (с изх. № 10-96-4/22.10.2020г.).

5. Реализацията на плана не предполага трансгранично въздействие, предвид 
местоположението на територията на плана, спрямо границите на Република България.

Настоящото решение № БС-19-ЕО/ 2020 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка на план „ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод в П И  с 
идентификатори 10731.20.57 и 10731.20.55 по КК на с. Веселие, община Приморско“ 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.

На основание чл. 88, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи 
правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният 
план.
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На основание чл. 88, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда 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.

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

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА 
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