
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-87-ЕО/ \  A o J J l V
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, чл. 14, ал.2 
от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 
(ПУРИЕОПП), 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 па оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения е предмета и целите на опазване на 
защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от 
(НУРИЕ0Н11) с вх. № ПД-1704/02.06.2022 г., и получено становище от Регионална здравна 
инспекция - Бургас с изх. № 10-169-3/20.07.2022 г. и Басейнова дирекция „Черноморски 
район“ с изх. №05- 10-729(А1)/15.06.2022 г.

Р Е Ш И  X:

да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план-План за улична 
регулация (ПУП-ПУР) за имоти с идентификатори 35691.3.106, 35691.3.125, 35691.3.126 и 
35691.3.127 по КК на с. Каменар, местност „Преводната“, община Поморие“, с 
възложител: Община Поморие“ при прилагането на който няма вероятност да ее окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Характеристика на плана:

С Подробен устройствен план-План за улична регулация се определя трасе на 
техническа инфраструктура- улица, преминаваща през имоти с идентификатори 
35691.3.106, 35691.3.125, 35691.3.126 и 35691.3.127 по КК на с. Каменар, местност 
„Преводната“, община Поморие. През имот с идентификатор 35691.3.201 по КК на с. 
Каменар преминава стабилизиран път, който излизайки от урбанизираната територия па 
населеното място преминава през четири земеделски имота и си включва в път IV клас 
BGS1149 „Поморие-Каменар“. През този път са минавали тежкотоварни камиони, 
обслужващи кариера „Каменар“. Пътят осигурява бърз и лесен достъп до пограничните 
му имоти., както и до вилната зона на с. Каменар. Имотите са с трайно предназначение на 
територията -  земеделска и начин на трайно ползване -  нива.

С протокол №45/27.11.2014 г. от 45-то заседание на Общински съвет -  Поморие, 
проведено на 27.11.2014 г. с Решение №1217/27.11.2014 г. и Протокол №32/16.11.2017 г. с 
Решение №695/16.11.2017 г. ее одобрява задание за изработване на ПУП-ПУР за 
определяне на трасе на техническа инфраструктура- улица, преминаваща през имоти е 
идентификатори 35691.3.106, 35691.3.125, 35691.3.126 и 35691.3.127 по КК па с. Каменар, 
местност „Преводната“, община Поморие и ее допуска изработване на ПУП-ПУР.
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С Протокол №18 на Общински експертен съвет ио устройство на територията се 
приема проект на ПУП-ПУР за съответните имоти.

С протокол №52/11.07.2019 г., Решение №1215/11.07.2019 г. Общински съвет -  
Поморие дава предварително съгласие за откриване на административно производство за 
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXV, XXVI, XXVIII в кв.7, УМИ XVII и XVIII, кв.8 по 
регулационни план на с. Каменар и имоти с идентификатори 35691.3.201, 35691.3.106. 
35691.3.125, 35691.3.126 и 35691.3.127 по КК на с. Каменар, община 1 юморис.

Въз основа па представената от възложителя информация и на направената справка 
се установи, че имотите не попадат в границите на защитена територия по смисъла на 
Закона за защитените територии. Попадат в границите па защитена зона, по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие, с код BG0002043 „Емине” за опазване дивите 
птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и 
водите (обн., ДВ, бр.69/2009 г.), изм. със Заповед №-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/05.02.2013 
г. При извършената проверка за допустимост но смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС 
се установи, че одобряването на плана е допустимо спрямо режима на защитената зона, 
определен със заповедта за обявяването й.

Планът попада в обхвата на позиция 9.1 на Приложение №2 от НУРИЕОПП и 
реализирането му е свързано с дейности, които определят рамката за бъдещо развитие на 
инвестиционни предложения по Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС).

Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от НУРИЕОПП, предложеният ПУП-ПУР, 
подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършване на екологична 
оценка по реда на НУРИЕОПП, с компетентен орган за произнасяне Директорът на 
РИОСВ-Бургас.

Г1У11-11УР подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване 
на защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие и чл. чл.2, ал.1 т.1 от Наредбата за ОС, като процедурата по ОС се извършва 
чрез процедура по ЕО.

След преглед на представената документация и на основание чл.37, ал.З от 
Наредбата за ОС, въз основа па критериите по чл.16 от нея е направена преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която планът няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете и 
техните местообитания, предмет па опазване в защитени зони BG0002043 „Емине” за 
опазване на дивите птици.

1. Предвидените дейности нямат производствен характер, поради което при 
експлоатацията па новоизградената техническа инфраструктура не се създават 
предпоставки за отрицателни въздействия върху компонентите па околната среда и 
човешкото здраве.

2. За територията в обхвата на ПУП-ПУР не са установени екологични проблеми, 
върху които реализирането на плана би оказало допълнително негативно влияние.

3. Одобряването на плана е съвместимо с предмета и целите на опазване в 
BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици. Предвид характера на инвестиционното 
предложение, произтичащо от плана (линеен обект на техническата инфраструктура), при 
реализацията му няма вероятност от нарушаване на целостта, структурата, функциите и 
природозащитните цели на защитената зона.

МОТИВИ:

ISO 9001
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4. I le се очаква значително отрицателно въздействие върху видовете птици, предмет 
на опазване в защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици.

5. Няма вероятност от увреждане или унищожаване на местообитания на гнездещи 
птици. Няма да има пряко унищожаване на местообитания за почивка и хранене на 
водолюбивите видове птици, включително мигриращи.

6. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение, произтичащо от 
плана, да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху 
местообитания и популации на видове, предмет на опазване в гореописаната защитена 
зона с код BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици.

7. Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и 
отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие 
върху предмета на опазване в гореописаната защитена зона.

8. Съгласно получено становище от РЗИ-Бургас с техен изх. № 10-169-3/20.07.2022 
г„ представената документация съдържа достатъчно анализи, изводи и мотивирани 
заключения по отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото 
здраве, с които възложителят е доказал, че пе сс очаква здравен риск при осъществяване 
на плана.

9. Съгласно писмо на БДЧР с изх. №05- 10-729(А1)/15.06.2022 г., по отношение на 
плана за управление на риска от наводнения за Черноморски басейнов район 2016-2021 г. 
(Г1УРН), инвестиционното предложение не попада в определен район със значителен 
потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки, 
касаещи ИП, но са заложени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво 
район за басейново управление. ИП не противоречи на определението в ПУРН цели и 
мерки. ИП не противоречи па определените в ПУРИ цели и мерки.

10. Прилагането на ПУП-ПУР не е свързано с транегранично въздействие върху 
околната среда, предвид местоположението на засегнатата територия.

Настоящото решение 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 служи като 
основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба 
но околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана/програмата, или на 
някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 
възложителят/новият възложител следва да уведоми РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му, 
чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или 
съответния Административен съд по реда на чл. 133 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс.

На основание чл.88, ал.6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от дата на влизането му в сила не е одобрен плана.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  Б}
Заповед № 419/10.05.2022 г. на мин а среда и водите


