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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-2-ЕО/.... J l iL ' . . .
преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

11а 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-2663(8)/29.12.2020 г. и получени становища от Регионална здравна 
инспекция - Бургас с изх. № 10-140-1/30.12.2020 г. и БДЧР-Варна с изх. № 05-10- 
320/АЗ/15.12.2020 г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на Проект за инвестиционно предложение „Резервно 
водоснабдяване към деривация „Камчия” от язовир „Ахеой” и язовир „Порой”, включващ:

- ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 00271.2.210 по КККР на с. Александрово, община 
Поморие;

- ПУП-ПП за трасе на главен водопровод ог основен изпускател на яз. „Порой” в ПИ с 
идентификатор 53822.20.1 по КК на с. Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от 
деривация „Камчия” в ПИ с идентификатор 47651.11.156 по КК на с. Медово, община Поморие;

- ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 47651.143.6 по КК на с.Медово, община Поморие;
- ПУП-ПП за пътна връзка до ПИ 00271.2.210 но КК на с. Александрово, община Поморие”;
- ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КККР на с. Бата, община Поморие;
- ПУП - ПП за пътна връзка от път № BGS 1145 (с. Медово - с. Бата - с. Страцин) до ПИ

02810.14.109 по КК на с. Бата, м. Помпена станция, община Поморие;
- ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта 

на яз. „Ахелой“, разположена в ПИ 02810.18.114 по КККР на с. Бата, община Поморие, до ПС в 
ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК нас. Бата, община Поморие;

- ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод от 11C в ПИ с идентификатор
02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие до съществуваща шахта - връзка с деривация 
„Камчия“ разположена в ПИ 47561.7.122 по КК на с. Медово, община Поморие,

прилагането на който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
околната среда и човешкото здраве

Възложител „ВИК БУРГАС” ЕАД

Характеристика на плана:
Проектът е свързан с осигуряване на резервно водоснабдяване към деривация „Камчия” от 

язовир „Ахеой” и язовир „Порой“.
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С ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 00271.2.210 по КККР на с. Александрово, 
Община Поморие с площ 30667 кв.м се урегулира УПИ I с площ 30667 кв.м, с отреждане „за 
помпена станция”, въвежда се устройствсна зона „Т” и се установяват устройствсни показатели 
на застрояване, както следва: Височина до Ю.ООм, Пзастр до 40%, Кинт до 1.0, Позел мин. 40%. 
Предвижда се ново свободно застрояване на помпена станция.

С ПУП-ПП се цели да се осигури проектна основа за утвърждаване на трасе и сервитут на 
нов главен водопровод, от основен изпускател на яз. „Порой“ до съществуваща шахта от 
деривация „Камчия“ в поземлен имот 47651.11.156 по КК на с. Медово, община Поморие. 
Необходимостта от новия водопровод е с цел резервно водоснабдяване за гр. Бургас и региона, 
Участъкът е с дължина L - 5 989м и DN 800 мм -  чугун и ще бъде изпълнен траншейно. Трасето 
на новия участък от водопровода води началото си от главен изпускател на яз. Порой в 
землището на с. Оризаре, минава през ПИ 00271.2.210 (землище с. Александрово), където се 
предвижда изграждане на нова помпена станция (по друг проект) навлиза последователно в 
землището на с. Тънково и с. Александрово, влиза в новопредвидена помпена станция „Втори 
подем“ (по друг проект) в ПИ 47651.143.6 по КК на с. Медово и оттам към съществуваща шахта 
от деривация „Камчия“ в землището на с. Медово.

С ПУП-ПРЗ част от поземлен имот с идентификатор 47651.143.6 по КККР на с. Медово, 
Община Поморие (целия с площ 31826 кв.м) се урегулира УПИ I с площ 4000 кв.м, е отреждане 
„за помпена станция”, въвеждане на устройствена зона „Т” и установяване на устройствени 
показатели на застрояване, както следва: Височина до Ю.ООм, Пзастр до 40%, Кинт до 1.0, Позел 
мин. 40%. Предвижда се ново свободно застрояване на помпена станция

Във връзка със стартиране на процедура за изработване на ПУП-ПРЗ имот с идентификатор 
00271.2.210 по КК на с. Александрово, община Поморие, с цел осигуряване на транспортно 
обслужване на имота е необходимо процедиране на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път. С 
предложението за проект за ПУП-Г1П се засягат общо 2 бр. имоти с идентификатори както 
следва: 00271.2.211 по КК на с. Александрово, община Поморие и 73571.28.12 по КК на с. 
Тънково, община Несебър.

С ПУП-ПРЗ поземлен имот с идентификатор 02810.14.109 по КККР на с. Бата, община 
Поморие с площ 16551 кв.м се урегулира УПИ I с площ 16551 кв.м., с отреждане „за помпена 
станция”, въвежда се устройствена зона „Т” и се установяват устройствени показатели на 
застрояване, както следва: Височина до Ю.ООм, Пзастр до 40%, Кинт до 1.0, Позел мин. 40%. 
Предвижда се ново свободно застрояване на помпена станция.

Във връзка със стартиране на процедура за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с 
идентификатор 02810.14.109 по КК на с. Бага, м. Помпена станция, община Поморие, с цел 
осигуряване на транспортно обслужване на имота е необходимо процедиране на ПУП-Г1П за 
трасе на обслужващ път.

С ПУП-ПП се цели да се осигури проектна основа за утвърждаване на трасе и сервитут за 
реконструкция на главен водопровод, от изпускателна тръба в съществуваща шахта на яз. 
Ахелой разположена в ПИ 02810.18.114 по КК на с. Бага, община Поморие, до помпена станция 
в ПИ 02810.14.109 по КК на с. Бага, община Поморие. Участъкът, предвиден за реконструкция, 
е с L-2 264м и DN 600 мм - чугун и ще бъде изпълнен траншейно. Трасето на участъка за 
реконструкция от водопровода води началото си от изпускателна тръба в шахта на яз. Ахелой, 
разположена в поземлен имот 02810.18.1114 по КК на с. Бага и стига до ПС в поземлен имот
02810.14.109 по КК на с. Бата, община 1 юморие.

С ПУП-ПП се цели да се осигури проектна основа за утвърждаване на трасе и сервитут за 
реконструкция на главен водопровод от помпена станция в поземлен имот 02810.14.109 по КК 
на с. Бата до съществуваща шахта - връзка с деривация „Камчия“, разположена в поземлен имот
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47561.7.122 по КК на с. Медово, община Поморие. Необходимостта от реконструкция е с цел 
осигуряване на резервно водоснабдяване за гр. Бургас и региона. Участъкът предвиден за 
реконструкция, е с L- 652 м и DN 500 мм - чугун и ще бъде изпълнен траншейно. Трасето на 
участъка за реконструкция от водопровода води началото си от ПС в поземлен имот
02810.14.109 по КК па с. Бата и стига до шахта - връзка с деривация „Камчия” разположена в 
поземлен имот 47561.7.122 по КК на с. Медово, община Поморие.

Имотите на помпените станции и трасетата на техническата инфраструктура (нова пътна 
връзка, главни водопроводи) не попадат в защитени територии по смисъла па Закона за 
защитените територии. Попадат в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие (Натура 2000 места), като елементите на резервно водоснабдяване към деривация 
„Камчия” от язовир „Ахелой” попадат в защитена зона BG0000151 „Айгоска планина” за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 
122/2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.), а елементите на резервно водоснабдяване към деривация 
„Камчия” от язовир „Порой” попадат в защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на 
дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21,08.2009г. на министъра на околната среда и 
водите (ДВ, бр. 69/2009г.), Изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.). При 
извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 37, ал. 2 от 
Наредбата за ОС се констатира, че разглежданите ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП са допустими спрямо 
режима на защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, определен със 
заповедта за обявяване и изменението й. Към днешна дата защитена зона BG0000151 „Айтоска 
планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна няма 
обнародвана заповед за обявяване.

ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП попадат в обхвата на т. 9.1. Подробни устройствени планове -  планове 
за застрояване в т.ч.: планове за застрояване; парцеларни планове за елементите на техническата 
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на Приложение № 2 към чл.2, 
ал.2, т. I от НУРИЕОПП и подлежат на преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка по реда на цитираната Наредба.

Плановете попадат 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. Проектът с съобразен с Регионално прединвсстиционно проучване за обособената 
територия обслужвана от „ВиК” ЕАД.

2. ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП са свързани с необходимостта от осигуряване на резервно 
водоснабдяване на гр. Бургас и региона.

3. Пе се очаква създаване на екологични проблеми, както и замърсяване или дискомфорт на 
околната среда.

4. 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 планът няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху дивите птици и техните местообитания, както и върху природните местообитания, 
популации и местообитания на видове предмет на опазване в защитена зона BG 0002043
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„Емине” за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:

- Проектът в част резервно водоснабдяване към деривация „Камчия” от язовир „Ахелой” 
попада в защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, като с свързан с реконструкция на съществуваща 
инфраструктура. Предвид това, че строителните дейности ще се осъществят в сервигути на 
съществуващи водопроводи, не се очаква увреждане на природни местообитания и 
местообитания на видове идентифицирани в рамките на защитена зона BG0000151 „Айтоска 
планина” и включени в предмета й на опазване, както и фрагментация на биокоридори от 
значение за видовете.

- Елементите на резервно водоснабдяване към деривация „Камчия” от язовир „Порой” 
попадат в защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици. С одобряване на 
плана в тази част и реализиране на обектите, които произтичат от него не се очаква да бъдат 
унищожени или увредени важни гнездови местообитания на диви птици, както и да бъде отнета 
площ, която е от ключово значение за дивите птици включени в предмета на опазване на 
защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици.

- При изпълнение на дейностите, предвидени с 11УП-ПП и ПУП-ПРЗ не се очаква 
генериране на отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно 
въздействие, включително значително безпокойство, до намаляване числеността и плътността 
на популациите на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в защитена зона BG 0002043 
„Емине” и защитена зона BG0000151 „Айтоска планина”

- Няма вероятност от намаляване на числеността на птиците, предмет на опазване в 
защитена зона BG 0002043 „Емине”, поради прогонване, предвид обстоятелството, че шумът и 
вибрациите са ограничени -  само по време на строителството. Въздействията са временни и 
обратими.

- Елементите на проекта са разположени в сравнително антропогенно нсповлиян район. Не 
се очаква одобряването на разглежданите ПУП-ПРЗ и Г1УГ1-ПП да доведе до натрупване на 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху дивите птици и техните местообитания, 
както и върху природните местообитания, популациите на видове и техните местообитания, 
опазвани в защитените зони, в резултат на одобряване на настоящия проект, спрямо одобрени 
до момента инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

5. Реализирането на плана не е свързано с транегранично въздействие върху околната
среда.

6. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05- 10-320/A3/15.12.2020 г. реализирането 
на инвестиционното предложение, предвидено с плана, е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН.

7. Съгласно становище с изх. № 10-140-1/30.12.2020 г. Регионална здравна инспекция- 
Бургас не възразява да се изпълни проекта за резервно водоснабдяване към към деривация 
„Камчия” от язовир „Ахеой” и язовир „Порой”, при спазване на условията заложени в 
настоящото решение.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-140- 
1/30.12,2020 г., копие от което се прилага към придружителного писмо за предоставяне на 
настоящото решение.
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2. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР с изх. № 05-10-320/АЗ/ от 
15.12.2020г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

Настоящото решение МБС-2-ЕО/2020 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 на 
отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана/ пограмата, ш и 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 обжалвано по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд по реда на чл. 133 от АПК.
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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(5)unacs.bg 
www.riQ5vbs.com

http://www.riQ5vbs.com

