
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-79-ЕО/ $ $  i О А' /А ^А А у^  
ia 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 
(НУРИЕОПГ1), 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-1013(4)05.07.2022 г., и получено становище от Регионална 
здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-223-1/20.07.2022 г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план - Парцеларен 
план (11УП-Г1Г1) за уличен водопровод до имот с идентификатор 72151.37.38 по КК на с. 
Твърдица, местност „Чекелията“ община Бургас“, при прилагането на който няма 
вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

ГЕОРГИ ПАРАШКЕВОВ

Характеристика на плана:

Настоящият парцеларен план е изработен въз основа на изготвено задание за 
Комплексен инвестиционнен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за 
осигуряване на трасе на проектен водопровод 0 90 за обслужване на поземлени имоти с 
идентификатори: 72151.37.34, 72151.37.35, 72151.37.36. 72151.37.37, 72151.37.38, 
72151.37.39, 72151.37.40, 72151.37.41, 72151.37.42, 72151.37.43 и 72151.3.44 по КК на с. 
Твърдица. Дължината на трасето е 291 м, като 152 м преминават в урбанизирана 
територия, а останалата част преминава в земеделска територия, представляваща ПИ с 
идентификатор 72151.37.65 с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски и 
ведомствен път“.
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Комплексното задание има за цел да осигури проектна основа и едновременно с 
това да реши и инвестиционното предложение на собствениците на имотите, за които 
има одобрен ПУП-ПРЗ, с който от ПИ 3, масив 37 по преходна КВС на с. Твърдица се 
обособяват 22 броя УПИ от I до XI на идентични на поземлени имоти 72151.37.34,
72151.37.35, 72151.37.36, 72151.37.37, 72151.37.38, 72151.37.39, 72151.37.40. 72151.37.41,
72151.37.42, 72151.37.43 и 72151.3.44 по КК на с. Твърдица, от които имот 72151.37,38 
по КК е предвиден за захранване с питейна вода.

Директорът на РИОСВ Бургас е издал Решение №БС-69-ПР/23.11.2020 г. за 
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда /ОВОС/ е постановено да не сс извършва ОВОС за инвестиционно 
предложение „Изграждане на десет вилни сгради по една в имоти с идентификатори
72151.37.35, 72151.37.36, 72151.37.37, 72151.37.38, 72151.37.39, 72151.37.40, 72151.37.41,
72151.37.42, 72151.37.43 и 72151.37.44 (УПИ П-З до УПИ XI-3) и обща обслужваща 
инфраструктура включваща общ трафопост и общ безотточен водонепропусклив 
резервоар разположен в имот с ид. 72151.37.34 (УПИ 1-3) и второстепенна улица в имот с 
идентификатор 72151.37.45, местност „Чекелията“, с. Твърдица, община Бургас“ с 
възложители: Георги Парашкевов и Илиян Стефанов. Решението е в срок на правно 
действие.

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 
НУРИЕОПП и реализирането му е свързано с дейности, които определят рамката за 
бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение №2 на Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС).

Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от НУРИЕОПП, предложеният ПУП-ПП, 
подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършване на екологична 
оценка по реда на НУРИЕОПП, с компетентен орган за произнасяне Директорът 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.2, ал.1 т.1 от 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 планът няма вероятност 
да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете 
и техните местообитания, предмет на опазване в най-близо разполозюената защитена 
зона с код BG0000271 „Мандра -  Пода” за опазване на дивите птици и за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна.

МОТИВИ:

1. Предвидените дейности нямат производствен характер, поради което при 
експлоатацията на новоизградената техническа инфраструктура не се създават 
предпоставки за отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и 
човешкото здраве.
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2. За територията в обхвата на ПУП-ПП не са установени екологични проблеми, 
върху които реализирането на плана би оказало допълнително негативно влияние.

3. Предвид местоположението на имота, одобряването па Г1УП-ПГ1 за водопровод 
не предполага нарушаване на целостта, структурата, функциите и природозащитните 
цели на най-близо разположената защитена зона с код BG0000271 „Мандра -  Пода” за 
опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна, тъй като имотът и трасетата на техническата инфраструктура се намират извън 
границите й.

4. С реализиране на произтичащото от плана инвестиционно предложение 
(изграждане на уличен водопровод) не се очаква унищожаване, увреждане или 
значително фрагментирани на природни местообитания или местообитания на видове, 
предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона е код BG0000271 
„Мандра -  Пода” за опазване на дивите птици и за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна.

5. 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.

6. 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 
най-близо разположената защитена зона е код BG0000271 „Мандра -  Пода” за опазване 
на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

7. Предвид характера ( изграждане на водопровод) и местоположението на плана 
(извън ЗТ и 33) не се очаква зачителноотрицатслно въздействие върху защитените 
територии ибиологичноторазнообразие в района на плана, извън видовете и 
местообитанията, предмет на опазванев най-близоразположената 33 BG 0000271 
“Мандра -  Пода“, за опазване на дивите птици и на природните местообитания и дивата 
флора и фауна. Най-близо разположената защитена тертитория -  ЗМ „Устието на р. 
Изворска“ е отдалечена на повече от 1 км от терена на плана.

7. Съгласно получено становище от РЗИ-Бургас е техен изх. № 10-223-1/20.07.2022 
г., представената документация съдържа достатъчно анализи, изводи и мотивирани 
заключения по отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото 
здраве, с които възложителят е доказал, че не се очаква здравен риск при осъществяване 
на плана, при спазване на условието заложено в становище то.

8. Прилагането на Г1УП-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 по околна среда.
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При промяна на възложителя, на параметрите на плана/програмата, или на 
някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 
възложителят/новият възложител следва да уведоми РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му, 
чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Миниспгьра на околната среда и водите 
и/или съответния Административен съд по реда на чл. 133 от 
А дм ин истрат ивнопро цесуалния кодекс.

На основание чл.88, ал.6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 
5 години от дата на влизането му в сила не е одобрен плана.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  
Заповед № 419/10.05.2022 г. па м )лната среда и водите
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