
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-84-ЕО/. й Ш Л о М 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 Наредбата за ЕО с Вх. № 
ПД-1968(2)/19.05.2022 г., и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. 
№ 10-153-1/01.06.2022 г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на план „ПУП-ПП за елементи на техническата 
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии -  обслужващ път с начало 
поземлен имот с идентификатор 44094.14.13 (път Царево-Лозенец) до поземлени имоти с 
идентификатори 44094.1.1123 и 44094.1.1118 по КК на с. Лозенец, местност „Тарфа”, община 
Царево”, прилагането на който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху околната среда и човешкото здраве

Възложители ОБЩИНА ЦАРЕВО

Характеристика на плана:

ПУП-ПП е свързан с изграждане на трасе за елементи на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии -  обслужващ път с начало поземлен имот с 
идентификатор 44094.14.13 (път Царево-Лозенец) до поземлени имоти с идентификатори 
44094.1.1123 и 44094.1.1118 по КК на е. Лозенец, местност „Тарфа”, община Царево. Трасето ще 
бъде с дължина 233 м. Имотите, през които преминава трасето са 44094.1.1156, с НТП „за 
второстепенна улица”, общинска публична собственост, 44094.1.260, с НТП „за второстепенна 
улица”, общинска публична собственост, 44094.1.156 с НТП „за второстепенна улица”, частна 
собственост, 44094.1.39 с НТП „за съоръжение за електропровод”, частна собственост, 
44094.1.1259, с НТП „за второстепенна улица”, общинска публична собственост, 44094.1.1258, с 
НТП „за второстепенна улица”, общинска публична собственост.

Трасето на обслужващия път не попада в границите на защитена територия по смисъла на 
Закона за защитените територии не попада в защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 
(Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване 
на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД- 
1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изменена

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.bg 
www.riosvbs.com

mailto:riosvbs@unacs.bg
http://www.riosvbs.com


(увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 от 30.07.2021 г. (обн., ДВ, 
бр.64/03.08.2021 г.)-

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 планът не засяга площ с характеристика на пясъчни 
дюни.

Планът попада в обхвата на т. 9.1. -  Подробни устройствени планове -  планове за застрояване 
на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП и подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба.

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. 3 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата по 
екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

1. С реализиране на проекта ще се осигури цялостното транспортно обслужване на имотите с 
начало поземлен имот с идентификатор 44094.14.13 (път Царево-Лозенец) до поземлени имоти с 
идентификатори 44094,14.123 и 44094.14.1118 по КК на с. Лозенец, местност „Тарфа”, община 
Царево.

2. Характерът на плана не предполага въздействия, които биха повлияли неблагоприятно на 
компонентите и факторите на околната среда

3. След анализ на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за 
ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на 
отрицателно въздействие, според която, считам че 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 BG0001001 
„Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, поради следните 
мотиви:

- Трасето на новопроектирания обслужващ път е разположен извън границите на защитени 
зони от мрежата Натура 2000 и граничи с общински път Царево-Лозенец. С одобряването на плана 
няма вероятност да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и 
местообитания на видове, предмет на опазване в близкостоящата защитена зона;

- С реализацията на пътна връзка за обслужване на имотите в м. „Тарфа“ няма да се изменят 
съществено нивата на шум, които да доведат до трайно и необратимо прогонване на видовете, 
предмет на опазване в гореописаната близко разположена защитена зона, както и до изменение в 
структурата и числеността на популациите им;

- С одобряването на плана няма вероятност от нарушаване на целостта, структурата, 
функциите и природозащитните цели на най-близо разположената защитена зона BG0001001 
„Ропотамо” за опазване на природнит местообитания и на дивата флора и фауна;

- Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение, произтичащо 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 BG0001001 „Ропотамо“.
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4. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-153-1/01.0б.2022г. представената 
документация съдържа достатъчн 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.

Настоящото решение № БС-84-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на 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 па 
отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана/ пограмата, 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 решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането 
му в сила не е одобрен съответният план.

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