
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-7-П-ЕО/ Sf.og, миг,
за прекратяване на административна процедура

С вх. № ПД-1357, 1358, 1359/26.04.2022 г. е внесено уведомление по чл.8 от Наредбата 
за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП) 
за план: „Г1УП-ПРЗ за ПИ е идентификатор 66528.26.286 по КККР на е. Синеморец, община 
Царево, с цел промяна предназначението на „За пречиствателно съоръжение" и трасе на пътна 
връзка за имота е път 111-9001 „Ахтопол-Сииеморец-Резово“; подобекти „ПУП-ПП за елементи 
на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия -  ПУП-ПП за трасе на 
„новопроектиран отвеждащ колектор" и ПУП-ПП за трасе на „тласкател за сурови води от 
КПС до ПСОВ“, е възложител: Община Царево.
ПУП-11РЗ е свързан с промяна предназначението на ПИ е идентификатор: 66528.26.286 (част 
от бивш ПИ с идентификатор: 66528.26.270) по КККР на село Синеморец, община Царево от 
„за земеделски нужди“ в зона ПС с предназначение „за пречиствателно съоръжение“ с 
предвидени градоустройствени показатели: Пзаст. - 50%, Кинт - 1.5, Позл. - 20%, етажност - 3 
етажа. Планът разглежда трасе на пътна връзка за имота с път Ш-9001 „Ахтопол - Синеморец - 
Резово“, засягащ ПИ с идентификатори: 66528.10.21, 66528.10.36 и 66528.9.5 по КККР па село 
Синеморец, община Царево. За описания ПУП-ПП са разгледани и подобекти: Г1УП-ПП за 
елементи на техническа инфраструктура, извън урбанизирана територия, както следва:

-  трасе на новопроектиран отвеждащ колектор от ПИ с идентификатор: 66528.26.286 до 
воден обект разположен и ПИ с идентификатор: 66528.10.33 по КККР на село Синеморец, 
община Царево. Новопроектираното трасе ще преминава през ПИ с идентификатори: 
66528.26.286. 66528.26.285, 66528.10.18. 66528.26.2, 66528.10.17, 66528.10.269 и 66528.10.8 с 
обща дължина 636 м;

-  трасе на тласкател за сурови води от КПС до ПСОВ. Новопроектираното трасе ще 
преминава през ПИ с идентификатори: 66528.26.286, 66528.10.21. 66528.10.17, 66528.10.40, 
66528.10.36 и 66528.10.31 с обща дължина 1670 м.

С писма изх. № № ПД-1357, 1358. 1359/16.05.2022 г. и от 18.08.2022 г., е изискано 
становище за допустимост по чл.155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите.

Съгласно писмо изх. 05-10-706(АЗ)/23.08.2022 г. на Директора на БДЧР:
1. Конкретният ПУП-ПРЗ е недопустим спрямо заложените цели и мерки в Плана за 

управление на речните басейни за Черноморски район 2016-2021 г. (ПУРБ), тъй като:
-  В Програмата от мерки към Плана за управление на речните басейни за Черноморски 

басейнов район 2016-2021 г. има включена конкретна мярка, свързана е: „Осигуряване 
на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“, с 
предвидено действие: „Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция или 
модернизация на канализационна система вкл. ГПСОВ, определени за конкретните 
агломерации с над 2000 е.ж., съгласно приложение №5 към Националния каталог от 
мерки“ чрез изграждане на канализация и осигуряване на подходящо пречис тване на с. 
Синеморец. Предвид наличието на изградена канализационна мрежа на населеното 
място и съществуващо заусгване в Черно море, мярката е отнесена към крайбрежно 
водно тяло с код: BG2BS000C1012 и наименование: „от н. Коракя до устието на р. 
Резовска < ЗОм“.
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-  Разглежданият ПУП-ПРЗ предвижда изграждане на ПСОВ в ПИ с идентификатор: 
66528.26.286 и изграждане на заустващ колектор до воден обект разположен и ПИ с 
идентификатор: 66528.10.33 по КККР на село Синеморец, община Царево. 
Предвиденият за ползване повърхностен воден обект е разположен в границите на 
водно тяло е код: BG2VE106R1801 и наименование: ,.р. Велека от граница на преходни 
води до вливане в Черно море".

2. ПУП-ПРЗ е свързан с промяна предназначението на ПИ с идентификатор: 66528.26.286 
(част от бивш ПИ е идентификатор: 66528.26.270) по КККР на село Синеморец, община 
Царево от „за земеделски нужди“ в „за пречиствателно съоръжение“. Планът разглежда и 
трасе на пътна връзка за имота с път Ш-9001 „Ахтопол - Синеморец - Резово", трасе на 
новопроектиран отвеждащ колектор и грасе на тласкател за сурови води от КПС до ПСОВ. 
Конкретният ПУП-ПРЗ е недопустим спрямо Закона за водите и подзаконовите актове по 
прилагането му, предвид:

-  чл. 46. ал.1, т.З от Закона за водите, съгласно които за ползване на воден обект се 
издава разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за 
проектиране и експлоатация на канализационни системи на населени места, селищни и 
курортни образувания.

-  чл.6, ал.1, т.1 от Наредба №2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване 
на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 
ограничения на точкови източници на замърсяване, съгласно който не се издават- 
разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на отпадъчни води 
в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.1, 2 .4  и 5 от Закона за водите.

Територията на ПУП - ПРЗ попада в обхвата на подземни водни тела, които са определени 
като зона за защита на питейните води, съгласно чл.119а, ал.1 т.1 от ЗВ с код: 
BG2DGW000000Q012 и BG2DGW00000K2035 и в защитени територии и зони, определени 
или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или 
подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване, съгласно 
чл.119а, ал.1. т.5 от ЗВ с код: BG0001007 и наименование Странджа.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл.7а. ал.З 
и ал. 4 от НУРИЕОПП

РЕШИХ:

Прекратявам административната працедура за „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 
66528.26.286 по КККР на с. Синеморец, община Царево, с цел промяна предназначението на 
„За пречиствателно съоръжение“ и трасе на пътна връзка за имота с път 1П-9001 „Ахтопол- 
Синеморец-Резово“; подобекти „ПУП-ПГ1 за елементи на техническата инфраструктура. извън 
урбанизираната територия -  ПУП-П11 за трасе на „новопроектиран отвеждащ колектор“ и 
ПУП-ПП за трасе на „тласкател за сурови води от КПС до ПСОВ“, с възложител: Община 
Царево.

Прекратяването на процедурата с настоящото Решение не изключва 
възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред 
Административен съд -  Бургас по реда на чл.133 от Административно-процесуалния 
кодекс.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  БУРГА< 
Заповед Ле 419/10.05.2022 г. на минис J&.на околната среда и водите
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