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РР ЕЕ ПП УУ ББ ЛЛ ИИ КК АА   ББ ЪЪ ЛЛ ГГ АА РР ИИ ЯЯ  

 
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

РЕШЕНИЕ № 6 -ПР /2010 г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда 

 
 

 На основание чл. 93, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 
7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), във връзка с чл. 31 от Закон за 
биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и 
представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от 
Наредбата за ОВОС  

Р Е Ш И Х  
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Изграждане на канализационна мрежа за битово отпадни води и 
пречиствателна станция в село Бръшлян”, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 
видове, предмет на опазване в защитени зони, 
възложител: Община Малко Търново, гр. Малко Търново 8162, ул. „Малкотърновска 
комуна” №3. 
 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение е за доизграждане на 2161 м канализационна мрежа 

със сградни отклонения с обща дължина 405 м, изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ с 
дължина 225 м и питеен водопровод с дължина 247 м. Предвидено е да се изгради модулна 
пречиствателна станция за битови отпадни води за 180 екв. жители, която ще обхване с. 
Бръшлян – към момента 60 души постоянно пребиваващи. Пречиствателна станция  ще бъде 
построена в имот № 000199, собственост на Община Малко Търново, с площ 683,17 м2, в 
землището на с. Бръшлян. Имотът е с начин на трайно ползване – пасище, мера, като 
отстоянието му от регулацията на селото е 100 м. Извън регулацията на селото канализацията 
ще премине през имот № 000139. Пречистените отпадъчни води ще се заустват в 
съществуващо дере, граничещо с имот № 000199. Периодът на амортизация на 
пречиствателното съоръжение е 50 год. 

 Захранването на Пречиствателното съоръжение с електроенергия ще се осъществи 
чрез пренос от съществуващата енергийна мрежа на селището. 

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, попадат в границите на две 
защитени зони: “Странджа” с код BG0001007 за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с 
Решение  № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.) и в защитена зона “Странджа” с код BG0002040 за 
опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008 г. на Министъра на 
околната среда и водите (ДВ, бр.106/2008 г.).  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в” на Приложение №2 
на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Предвид засягане на 
територията на Природен парк “Странджа”, съгласно чл. 93, ал. 2 от ЗООС компетентен орган 
за преценяване е министърът на околната среда и водите. 

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие и чл.2, 
ал.1, т.3, буква “а” във връзка с ал. 2 от Наредбата за ОС инвестиционното предложение 
подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони. 
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МОТИВИ: 
 

І. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 
производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, 
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 
околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Инвестиционното предложение включва доизграждането на 2161м канализационна 
мрежа и изграждане на ПСОВ в имот с площ 683.17 м2, поради което не се очаква да 
бъдат увредени и фрагментирани природни местобитания и местообитания на 
видове, предмет на опазване в защитени зони “Странджа”. 

2.   При реализиране на инвестиционното предложение /пречиствателната станция,  
довеждащите и отвеждащите комуникации – довеждащ колектор, заустващ колектор, 
заустване, довеждащ водопровод 247 м, канализационни отклонения – 94 бр. с обща 
дължина 405 м/ не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, 
които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони. 

3. В резултат от реализацията на инвестиционното намерение ще се подобрят условията 
за туризъм, ще се осигури равностойност и на жителите в населеното място, които не 
са включени към съществуващата канализационна мрежа, като основна задача се 
явява и опазването на околната среда в района: 

3.1. изграждането на канализационна мрежа ще прекрати използването на септични ями 
и замърсяване на почвите и подземните води, което от своя страна ще допринесе за 
подобряване на санитарно-хигиенните условия на живот; 

3.2. улавянето на отпадъчните води в канализационна мрежа и подаването им за 
пречистване в пречиствателна станция ще доведе до намаляване на съдържанието на 
вредните вещества в заустваните отпадъчните води; 

4.   За реализация на предложението не се налага промяна на съществуващата пътна    
инфраструктура. Временни пътища не са необходими предвид това, че строително-
монтажните работи обхващат улиците в регулацията на селището и площадката на 
ПСОВ, която ще се обслужва от пътен подход, свързан с общинския път. 

ІІ. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 
ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и 
регенеративната способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на Природен парк 
„Странджа”, определен със Закона за защитените територии и заповедта за 
обявяването му /Заповед № РД-30/24.01.1995 г. на МОС/. 

2. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона 
„Странджа” с код BG0002040, определена със Заповед № РД-802/04.11.2008 г. на 
Министъра на околната среда и водите за обявяването ú. 

 
ІІІ. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1. Предвид разположението на имотите в зоните, няма вероятност за увреждане на 

ключови елементи на двете зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, 
предмет на опазване. 

2. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
безпокойство и намаляване числеността на птиците, предмет на опазване в защитена 
зона „Странджа” с код BG0002040, поради краткотрайността на сроителството. 
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ІV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Проектът ще се реализира в с. Бръшлян, община Малко Търново. Селото се намира 
на 15 км. северозападно от гр. Малко Търново и 75 км западно от гр. Царево. 
Съгласно Заданието за проектиране населението на  селото е: Постоянно 
пребиваващи- 60 души, временно пребиваващи-100 души.  

2. С осъществяването на намерението се очаква да се подобрят санитарно-хигиенните 
условия на живущите и качеството на околната среда. 

3. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на  
въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.  

 
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 
Възложителят е уведомил засегнатото население чрез обява в местен вестник. 

Съгласно становище на кмета на община Малко Търново към момента на внасяне на 
документацията в МОСВ не са постъпвали жалби, възражения или предложения от 
засегнатото население. 

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ  УСЛОВИЯ: 
 

1.    Да се представи в РИОСВ – Бургас договор за предаване на утайките от пречиствателното 
съоръжение в пречиствателна станция.  

2.   Да се определят места за временно депониране на земни маси и строителни отпадъци в 
границите на площадката на строителство на  ПСОВ. 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в 
посочения му капацитет. 

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. 

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият 
възложител трябва да уведоми МОСВ и РИОСВ – Бургас до 14 дни след настъпване на 
измененията. 

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-
дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административно-процесуалния кодекс. 

    
 

                             МИНИСТЪР:  / п.  / 
                                                           (НОНА КАРАДЖОВА) 

    Дата: 26.02.2010 г. 
 
 


