
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС- 9 -ЕО/ Г~‘
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 (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 е предмета и целите на опазване на 
защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от 
НУРИЕОПП с Вх. № ПД -  2813 (4) от 09.02.2021г., както и получено становище от Регионална 
здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-16-1/09.02.2021 г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на план „ПУП-ПП за елементи на техническата 
инфраструктура извън урбанизираните територии -  обслужващ път с начало от ПИ с 
идинтификатор 44094.14.13 по КК (път Царево-Лозенец) до ПИ с идентификатори 44094.1.1123 
и 44094.1.1118, кв. 69 в м. „Тарфа“ по КК на с. Лозенец, община Царево“ с възложител: Община 
Царево

възложител: община Царево

Характеристика на плана:
Настоящият план предвижда изработване на ПУП-ПП за обслужващ път в м. „Тарфа“ на с. 

Лозенец, община Царево, с начало от ПИ с идинтификатор 44094.14.13 по КК (път Царево- 
Лозенец) до ПИ с идентификатори 44094.1.1123 и 44094.1.1118, кв. 69 в м. „Тарфа“ по КК на с. 
Лозенец, община Царево, във връзка с необходимостта от осигуряване на цялостно транспортно 
обслужване на имотите в местността. Трасето на новопредвидения път съвпада ситуационно и 
габаритно с ПИ с идентификатор 44094.1.803 по КК на с. Лозенец, община Царево, с вид на 
територията -  земеделска и НТП -  за селскостопански, горски, ведомствен път, като на места 
при възможност ще се осъществи двустранно уширение на същия за тротоар. Трасето на пътя 
от о. т. 312 до о. т. 313 на пътя платното ще е с широчина 4,5м. с оширение за тротоар от 1,5 м. 
на североизток. В частта между о. т. 313 до о. т. 315 също се предвижда широчината на пътното 
платно да е 4,5 м с оширение за тротоар от 1,5м. на северозапад. Общата дължина на 
новопроектираното трасе ще е 322 м.

Имотите в обхвата на предложения план не попадат в границите на защитена територия 
по смисъла на Закона за защитените територии.

Имотите не попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие. Най-близо е разположена акваториалната границата на защитена зона BG0001001 
„Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС
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№122/02.03.2007 г, (ДВ., бр.21/2007 г), Изм. с Решение на МС № 660 от 1.11.2013г. ( ДВ., бр. 
97/2013 г.).

Планът попада 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.4 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата по 
екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

След анализ на представената документация и 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, според която гореописаният план няма да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете птици и техните 
местообитания, предмет на опазване в защитена зона -  BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна.

МОТИВИ:

1. Трасето на новопроектирания обслужващ път е разположен извън границите на 
защитени зони от мрежата Натура 2000 и граничи с общински път Царево-Лозенец. С 
одобряването на плана няма вероятност да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани 
природни местообитания и местообитания (гнездови, размножителни, хранителни, места за 
почивка) на видове, предмет на опазване в близкостоящата защитена зона.

2. С реализацията на пътна връзка за обслужване на имотите в м. „Тарфа“ няма да се 
изменят съществено нивата на шум, които да доведат до трайно и необратимо прогонване на 
видовете, предмет на опазване в гореописаната близкоразположена защитена зона, както и до 
изменение в структурата и числеността на популациите им.

3. Не се предвижда използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и 
отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху 
морските природни местообитания, популации на видове и местообитания на видове, включени 
в предмета на опазване на защитена зона BG0001001 „Ропотамо“.

4. Не се очаква одобряването на плана за обслужващ път да доведе до кумулативно 
въздействие със значителен отрицателен ефект върху природни местообитания, местообитания 
и популации на видове, предмет на опазване в гореописаната близкоразположена защитена 
зона.

5. Реализацията на плана не предполага трансгранично въздействие.
6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в 

следствие на реализацията на плана, съгласно становище на Регионална здравна инспекция- 
Бургас с изх. № 10-16-1/09.02.2021 г.

Настоящото решение № БС-9-ЕО/ 2021 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка на план „ПУП-ПП за елементи на техническата 
инфраструктура извън урбанизираните територии -  обслужващ път с начало от П И  с 
идинтификатор 44094.14.13 по КК (път Царево-Лозенец) до П И  с идентификатори 
44094.1.1123 и 44094.1.1118, кв. 69 в м. „Тарфа“ по КК на с. Лозенец, община Царево“ с 
възложител: Община Царево не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 
изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет-3, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 

e-mail: riosvbs(a)unacs.be 
www.riosvbs.com

http://www.riosvbs.com


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, 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 по реда на Административнопроцесуалния кодекс 
чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Бургас по реда начлЦ ЗЗ от АПК.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГ
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