
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Решение № БС-Ю9-ЕО/. 9.$ .. "*
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 (ЗЬР), 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-1832(2)/01.08.2022 г. и получено становище от Регионална 
здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-251-1/09.08.2022 г.,

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на план „Изработване на Подробен устройствен 
план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за достъп до УПИ 111-2632 в с.о. „Бизнес-парк 
Бургас 1“, местност „Дванадесетте“, гр. Бургас, община Бургас /поземлен имот с 
идентификатор 07079.2.2632 по КК/“, прилагането на който няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител Община Бургас

Характеристика на плана:
С ПУП-ПУР се предвижда трасе на локално платно, успоредно на главен път 1-6 „Бургас- 

София“, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 07079.2.475 -  земеделска 
територия, с начин на трайнс ползване „за селскостопански, горски ведомствен път“.

С ПУП-ПУР се засягат: поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1 -  територия на 
транспорта, с начин на трайно ползване „за път от републиканската пътна мрежа“; 0709.2.517 -  
частна собственост, трайно предназначение на територията „земеделска“ и начин на трайно 
ползване „нива“ и 07079.2.516 -  частна собственост, трайно предназначение на територията 
„земеделска“ и начин на трайно ползване „нива“.

Новопроектираното локално платно е с дължина 425 м, с габарити 8,0 м, с тротоар 2,0 м от 
страната на имотите. Общата площ необходима за изграждането на пътя е 3758 кв.м.

УПИ 111-2632 по плана на местност „Оникилика“, гр. Бургас, община Бургас /поземлен имот 
с идентификатор 07079.2.2632 по КК/ е с обща площ 7806 кв.м., с трайно предназначение на 
територията „урбанизирана” и с начин на трайно ползване „за друг вид застрояване”.

За УПИ 111-2632 в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“, обслужван от локалното платно, Директорът 
на РИОСВ-Бургас е издал Решение №БС-39-ПР/11.06.2021 г. за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с което е 
постановил да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на 
търговски комплекс -  бензиностанция с АГСС, търговска сграда със ЗОХ, ТИР паркинг и
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автомобилен паркинг в поземлен имот с идентификатор 07079.2.2632, гр. Бургас, община 
Бургас”, с възложител „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД.

Имотите, предмет на разглеждания Г1УП-ПУР не попадат в защитена територия по смисъла . 
на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие (Натура 2000) - BG0OQQ270 „Атанасовско езеро” за опазване па 
дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ. бр. 108/2008г.), изменена и допълнена 
със Заповед № РД-309/3!.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните 
местообитания и па дивата флора и фауна (ДВ. бр. 48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на 
околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 от 
Наредбата за ОС се констатира, че одобряването ма плана е допустимо спрямо режима на 
защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”, определен със заповедта за обявяването й и със 
заповедта й за изменение и допълнение.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация 
и модели за разпространение на пясъчни дюни по Черноморското крайбрежие е установено, че 
трасето на локалното платно няма характеристика на пясъчни дюни.

Съгласно чл. 2. ал. 2, т. 2 от НУРИЕОПП. предложеният ПУП-ПУР попада в обхвата на 
т.9.1 от Приложение 2 на НУРИЕОПП и подлежи на преценяване необходимостта от 
извършване на екологична оценка (ЕО), е компетентен орган по процедурата директорът на- 
РИОСВ-Бургас.

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 цедите 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. С плана се предвижда трасе на локално платно до УПИ П1-2632 в с.о. .,Бизнес-парк 
Бургас 1“, успоредно на главен път 1-6 „Бургас-София“, преминаващо през поземлен имот с 
идентификатор 07079.2.475 -  земеделска територия, с начин на трайно ползване .,за 
селскостопански, горски ведомствен път“.

2. 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 върху защитените зони, 
съгласно която плана няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху дивите птици и меетообитанията им, както и върху природните местообитания, видовете 
и популациите им, предмет на опазване в защитена зона „Атанасовско езеро“ поради следните 
мотиви:

- Предвид местоположението на засегнатите имоти (в периферията, югозападен край на 
зоната и в непосредствена близост до първокласен път 1-6 от Републиканската пътна 
мрежа), с одобряването на плана не се очаква ново и различно въздействие, което може 
да доведе до промяна в структурата и функциите ма защитена зона BG0000270 
„Атанасовско езеро”.

- Съгласно публично достъпната информационна система за Натура 2000, поместена на 
сайта на Министерство на околната среда и водите (адрес http://natura
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2000.moew.government.bg/) в разглежданите имоти не е констатирано наличие на 
природно местообитание от предмет на опазване в защитената зона. Предвид това. не се 
очаква увреждане на природни местообитания в рамките на защитена зона BG0000270 
„Атанасовско езеро” и включени в предмета й на опазване.

- С одобряването на план не се отнема площ. която е от ключово значение за дивите 
птици, както и не се очаква унищожаване или ужреждане на местообитания за гнездене, 
почивка или хранене на видовете птици, включени в предмета на опазване на защитена 
зона BG0000270 „Атанасовско езеро'’.

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

- При одобряване на настоящия план не се очаква да се достиг не до кумулативно 
въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, 
видовете и местообитанията им, както и върху популациите на диви птици, включени в 
предмета на опазване в гореописаната защитена зона.

3. Най-близо разположената защитена територия -  Защитена местност „Бургаски солници“ 
е на разстояние над 3 км от терена, обект на плана.

4. Реализирането на плана не е свързано с транстранично въздействие върху околната
среда.

5. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-251- 
1/09.08.2022 г. в представената информация се съдържат анализи, изводи и мотивирани 
заклчения по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото 
здраве, с които възложителят е доказал, че не се очаква здравен риск при осъществяване на 
плана.

Настоящото решение 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 на 
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 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 
Министъра на околната среда и водите и/или съответния Административен съд.
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