
РЕП УБЛ И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-14 -ПР/ Л&'02. /1йГ.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху

околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 и ал.6 от Закона 
за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
/Наредбата за ОС/, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от 
НУРИОВОС и представената писмена документация по чл. 10 от Наредбата за ОС с вх. № 
ПД-153 от 16.11.2018 г., доп. инф. от 29.11.2018г. и получено становище от Регионална 
здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-19-3/17.01.2019 г.

Р Е Ш И Х
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на нови обслужващи улици за осигуряване на комуникационно- 
транспортно обслужване на поземлените имоти в границите на устройствени зони З/Оз, 
4/Смф, 5/Смф и 7/Смф в предвиденото разширение на населеното място, съгласно 
предвижданията на ОУП на гр. Бургас, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас“ с 
възложител: Община Бургас, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания 
на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

възложители: Община Бургас
ул. „Александровска“ №26, град Бургас

Характеристика на инвестиционното предложение:
Настоящото ИП предвижда осигуряване на транспортен достъп с изграждане на трасе на 

нови обслужващи улици до ПИ в границите на устройствени зони З/Оз, 4/Смф, 5/Смф и 
7/Смф в предвиденото разширение на населеното място, съгласно предвижданията на ОУП 
на град Бургас, землище на кв. „Долно Езерово“, в обвръзка с път BGS 1030.

Предвижда се габаритът на новопредвидените улици да бъде до 12,00 м., като 
предложените трасета ще преминават през земеделски земи. Основните процеси, свързани 
с реализацията на ИП ще обхващат дейности по трасиране на участъка, разчистване на 
терена и подготовката му за строителство, изграждане на трасето и съоръженията, 
включително отводнителни канавки, подготовка на леглото на пътя, полагане на 
настилките на пътните платна и на ивиците на банкета, затревяване на прилежащите на 
банкета участъци и на зоните в пътните възли, изпълнение на хоризонтална и вертикална 
маркировка.

Съгласно предвижданията на ОУП на гр. Бургас, одобрен с Решение №51-1/21.07.2011г. 
на Общински съвет Бургас, около трасето на новопредвидената улична мрежа ще се развият 
следните устройствени зони:

З/Оз •• устройствена зона за озеленяване, паркове и градини, в които се допускат
разполагане на малки покрити обслужващи обекти /кафенета, сладкарници, обекти
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за забавни игри, за художествени и хоби дейности/, както и преместваеми търговски 
обекти.
4/Смф, 5/Смф и 7/Смф -  многофункционални устройствени зони е преобладаващо 
обществено обслужване, в които се допуска изграждане на обекти за търговия, 
безвредни производства и складове, спорт и атракции и други допълващи функции, 
без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния.

Инвестиционното предложение: „Изграждане на нови обслужващи улици за осигуряване 
на комуникационно-транспортно обслужване на поземлените имоти в границите на 
устройствени зони З/Оз, 4/Смф, 5/Смф и 7/Смф в предвиденото разширение на населеното 
място, съгласно предвижданията на ОУП на гр. Бургас, землище на кв. Долно Езерово, гр. 
Бургас“ с възложител: Община Бургас, попада в обхвата на т.10, буква „д“ от 
Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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 и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал.4, във връзка с чл.31, ал. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие, като същата е проведена чрез процедурата за преценяване 
необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

Устройствени зони З/Оз, 4/Смф, 5/Смф и 7/Смф в предвиденото разширение на кв. 
Долно Езерово, гр. Бургас съгласно ОУП не попадат 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 са разположени защитена зона BG0000273 
“Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. 
на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на 
МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03,2007г.).

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, 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 може да се счита, че гореописаното 
инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природните местообитания, видове и местообитания на видове, както и 
върху дивите птици и техните местообитания, предмет на опазване в най-близо 
разположената защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро”.

МОТИВИ:
I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 
околната среда, както и риск от инциденти:

1. Съгласно представената информация за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, предложението е свързано с изграждане на трасе на нови 
обслужващи улици до ПИ в границите на устройствени зони З/Оз, 4/Смф, 5/Смф и 7/Смф в 
предвиденото разширение на населеното място, в съответствие с предвижданията на ОУП 
на град Бургас, землище на кв. „Долно Езерово“.

2. Реализацията на инвестиционното предложение ще предостави възможност за достъп 
и развитие на З/Оз - устройствена зона за озеленяване, паркове и градини, в които се 
допускат разполагане на малки покрити обслужващи обекти /кафенета, сладкарници,
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обекти за забавни игри, за художествени и хоби дейности/, както и преместваеми търговски 
обекти, както и на 4/Смф, 5/Смф и 7/Смф -  многофункционални устройствени зони с 
преобладаващо обществено обслужване, в които се допуска изграждане на обекти за 
търговия, безвредни производства и складове, спорт и атракции и други допълващи 
функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния.

3. Дейностите по реализацията на ИП са свързани с трасиране на участъка, разчистване 
на терена и подготовката му за строителство, изграждане на трасето и съоръженията, 
включително отводнителни канавки, подготовка на леглото на пътя, полагане на 
настилките на пътните платна и на ивиците на банкета, затревяване на прилежащите на 
банкета участъци и на зоните в пътните възли, изпълнение на хоризонтална и вертикална 
маркировка.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 
ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и 
регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Теренът, обект на настоящото ИП попада в границите на устройствени зони З/Оз, 
4/Смф, 5/Смф и 7/Смф в предвиденото разширение на населеното място, съгласно 
предвижданията на ОУП на град Бургас, землище на кв. „Долно Езерово“, в обвръзка с път 
BGS 1030. Габаритът на новопредвидените улици е предвиден да бъде до 12,00 м, като 
предложените трасета ще преминават през земеделски земи.

2. 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, сте установи, че с ИП не се засяга площ с 
характеристика на пясъчни дюни..

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Предвидените обслужващи улици следват трасетата на съществуващите 

селскостопански пътища в устройствени зони З/Оз, 4/Смф, 5/Смф и 7/Смф в разширението 
на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, предвидено по ОУП на гр. Бургас. Разглежданата площ се 
намира извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. С реализиране на 
предложението в описания район няма вероятност от фрагментация или прекъсване на 
биокоридорни връзки от значение за видовете, включен в предмета на опазване на 
защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна и BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици.

2. С реализиране на предложението няма вероятност от увреждане на природни 
местообитания, популации, местообитания на видове, както и върху дивите птици и 
техните местообитания идентифицирани в рамките на близко разположените защитени 
зони.

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху природни местообитания, популации, 
местообитания на видове, както и върху дивите птици и техните местообитания, опазвани в 
защитените зони, в резултат на реализиране на настоящото предложение, спрямо одобрени 
до момента инвестиционни предложения/планове, програми, проекти.

IV Характеристики на потенциалните въздействия -  териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализацията на 
инвестиционното предложение е в предвиденото разширение на населеното място, 
съгласно предвижданията на ОУП на град Бургас, землище на кв. „Долно Езерово“, в 
обвръзка с път BGS 1030.
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2. Съгласно становище на Регионална Здравна Инспекция -  Бургас /РЗИ/ с изх. № 10- 
19-3/17.01.2019г., от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен 
риск, в следствие на реализацията на инвестиционното предложение.

3. ИП не е свързано с генериране на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.
4. ИП не е свързано с взривни дейности и добив на инертни материали-трошен камък и 

пясък.
5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 
границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии:

С цел осигуряване на обществен достъп, информацията за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС е 
предоставена на интернет страницата и в сградата на РИОСВ -  Бургас. В рамките на 
нормативно определения 14-дневен срок не са постъпили становища, мнения и възражения 
от заинтересовни лица/ организации.

Съгласно писмо от Община Бургас, изх. № 32-00-51 от 28.11.2018г., е осигурен 
обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, като е поставено съобщение на 
интернет страницата на община Бургас. В 14-дневния нормативно определен срок не са 
постъпили мнения, възражения или становища относно реализацията на инвестиционното 
предложение от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на 
възложителя по 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.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ -  Бургас, до 14 дни от 
настъпването им.

Решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата 
на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

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 - Бургас в 14 -  дневен срок 
от съобщаването му.

ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
ИНЖ. ТАНЯ МАНОЛОВА 
Заповед №РД-112/07.08.2018 г.
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