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Ha 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 НУРИЕОПП с Вх. № ПД -  881, 882(2) 
от 20.04,2022г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10- 
132-1/12.05.2022 г. и от Басейнова Дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-698/А1/17,05,2022г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на план „ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод и ПУП-ПП 
за трасе на елекрически кабел за захранване на ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по 
КК на град Бургас, община Бургас“.

възложител; „Еми“ ООД

Р Е П У Б Л И К А  БЪЛ Г А Р И Я
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС- 46 -ЕО/ f ig . '
За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Характеристика на плана:

ПУП-ПП е свързан е изграждане на подземни трасета за полагане на уличен водопровод и 
елекрически кабел за захранване на ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на град 
Бургас, община Бургас“.

Водовземането за водоснабдяване ще е от съществуваща водомерна шахта в ПИ с идентификатор 
07079.3.644, като водопровода ще преминава през ПИ с идентификатори 07079.3.547 - земеделски 
път, 07079.3.610 - земеделски път, 07079.3.2763 - земеделски път, 07079.2.1 - път от републиканската 
пътна мрежа, 07079.2.3535 - земеделски път по КК на град Бургас, община Бургас, с последващо 
включване във водомерна шахта в ПИ с идентификатор 07079.2.1044 по КК на град Бургас, община 
Бургас.

Предвижда се и определяне на трасе на електрически кабел 20 kV за електрозахранване на ПИ с 
идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на град Бургас, община Бургас. Точката на 
присъединяване на електроразпределителната мрежа е СРС № 74-18 в ПИ с идентификатор 
07079.2.2770 - нива по КК на град Бургас, община Бургас, откъдето ще се захрани нов БКТП в 
поземлените имоти, предмет на присъединяването. Кабелното трасе ще се ситуира подземно в 
сервитута на ПИ с идентификатори 07079.2.659 - за селскостопански, горски път, 07079.2.663 - нива, 
07079.2,2446 - нива, 07079.2.3553 - за селскостопански, горски път по КК на град Бургас, община 
Бургас.

За основното застрояване в имота, предмет на техническо обезпечаване, Директорът на РИОСВ- 
Бургас е издал Решение № БС-99-ПР/14.12.2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на 
комплексна автоснабдителна станция, обслужваща сграда със ЗОХ, автомивка, комплексна
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трансформаторна подстанция, метанстанция, противопожарни резервоари и паркинги за ТИР и леки 
автомобили в ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на град Бургас, община Бургас, 
път 1-6 км 492+650 ляво и изграждане на локално платно с временни пътни връзки към път 1-6 вход 
при км 492+710-изходпри км 492+600 ляво“, с което е постановил да не се извършва ОВОС. Съгласно 
чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БС-99-ПР/14.12.2021г. е в срок на правно действие.

Със Заповед № 3522 от 30.11.2021 г. на кмена на Община Бургас, е допуснато изработване на 
КПИИ, състоящ се от ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на град 
Бургас, община Бургас, ПУП-ПП за трасета на довеждаща инфраструктура и ТИП за обект: 
„Изграждане на комплексна автоснабдителна станция, обслужваща сграда със ЗОХ, автомивка, 
комплексна трансформаторна подстанция, метанстанция, противопожарни резервоари и паркинги за 
ТИР и леки автомобили в ПИ с идентификатори 07079.2,1044 и 07079.2.1045 по КК на град Бургас, 
община Бургас, път 1-6 км 492+650 ляво и изграждане на локално платно с временни пътни връзки към 
път 1-6 вход при км 492+710-изходпри км 492+600 ляво“.

С писмо с изх. № ТД-1805/10.03.2021г., „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, град Бургас, е 
съгласувал водоснабдяване на имота от съществуващ водопровод ПЕВП Ф225.

Настоящият план 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 процедура по 
преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба.

Двете трасета не попадат в защитени територии определени по реда на Закона за защитените 
територии. Частично попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 
(Натура 2000 място), както следва:

- Трасе на външен водопровод -  участъка в ПИ с идентификатори 07079.2.3535 (15 л.м) и 
07079.2,1044 (5 л.м) попадат в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите 
птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед 
№ РД-309/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите;

- Трасе на нов кабел 20кУ -  с изключение на точката на присъединяване в ПИ с идентификатор 
07079.2.2770 по КК на гр. Бургас, всички имоти по трасето на ел.захранващия кабел попадат в 
защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 
РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за 
опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на 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 във връзка с чл. 37, ал. 2 от 
Наредбата за ОС се констатира, че ПУП-ПГ1 на външен водопровод и ПУП-ПП за трасе на нов кабел 
2 0 k V  до ПИ с ид. 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас са допустими 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 дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви 
уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни.

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 местообитанията им, както и върху природните местообитания, популации и местообитания 
на видове предмет на опазване в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”, поради следните:
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МОТИВИ:

1. ПУП-ПП на трасе на външен водопровод и ПУП-ПП за трасе на нов кабел 20kV са разработени 
с цел обслужване на обект, за който е издадено Решение № БС-99-ПР/14.12,2021г. за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС. С обособяването на трасета за подземна инженерна 
инфраструктура не се очаква ново и различно въздействие, което може да доведе до промяна в 
структурата и функциите на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”.

2. Много малка част от трасето на водопровода попада в защитената зона, а трасето на новия 
кабел преминава по самата граница на защитената зона, успоредно на Републикански път 1-6. Предвид 
това, не се очаква увреждане на природни местообитания в рамките на защитена зона BG0000270 
„Атанасовско езеро” и включени в предмета й на опазване.

3. С настоящия план не се отнема площ, която е от ключово значение за дивите птици, включени в 
предмета на опазване на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици.

4. Не се очаква увреждане или унищожаване на местообитания на гнездещи видове птици. Няма да 
има пряко унищожаване на местообитания за почивка и хранене на водолюбивите видове птици, 
включително мигриращи.

5. При одобряване на настоящите ПУП-ПП на трасе на външен водопровод и ПУП-ПП за трасе на 
нов кабел 20kV не се очаква да се достигне до кумулативно въздействие със значителен отрицателен 
ефект върху природните местообитания, видовете и местообитанията им, както и върху популациите 
на диви птици и техните местообитания, включени в предмета на опазване в гореописаната защитена 
зона.

6. Предвид характера и местоположението на плана /отдалечен от ЗМ „Бургаски солници“ на 
отстояние над 2 км/, не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитените територии и 
биологичното разнообразие в района, извън видовете и природните местообитания, предмет на 
опазване в 33 „Атанасовско езеро“, код 0000270 за опазване на дивите птици и природните 
местообитания и на дивата флора и фауна.

6. Реализацията на плана не предполага трансгранично въздействие, предвид местоположението на 
територията на плана, спрямо границите на Република България.

7. Съгласно Становище па Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-132-1 от 12.05.2022г„ 
в представената документация съдържа достатъчно анализи, изводи и мотивирани заключения по 
отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве, с които е доказано, че 
не се очаква здравен риск при осъществяване на плана.

1. Да се спазват условията, заложено в становище на Басейнова Дирекция „Черноморски район“ с 
изх. № 05-10-698/А1/17.05.2022г., копие от което се прилага към придружителното писмо за 
предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение № БС-46-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка на „ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод и ПУП-ПП за 
трасе на елекрически кабел за захранване на ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 
по КК на град Бургас, община Бургас“ 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 СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
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При промяна на възложителя, на параметрите на плана или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият 
възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 дневен срок от 
съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и 
водите и пред съответния Административен съд по реда на чл. 133 от АПК.
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ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА
И. Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГ
Заповед № 419/10.05.2022г. на Мини
на околната среда и водите
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