
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я 
Министерство на околната среда и водите 
Регионална инспекция по околната среда и водите - София 

РЕШЕНИЕ № СО - / f - Е0/2019 г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 

На основание чл. 84, ал. 1 и чл. 85, ал. 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, 
т. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 
планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.), § 6 от Преходните и 
Заключителни разпоредби към постановление № 75 от 8 април 2019 г. за изменение и допълнение 
на нормативни актове на министерския съвет, чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 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, ДВ, бр. 
73/2007 г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по чл. 8а, ал. 1 и 2 от 
Наредбата за ЕО и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Софийска 
област и Басейнова дирекция, Дунавски район" (БДДР) 

Р Е Ш И Х 

да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - план за застрояване 
(ПУП-ПЗ) в обхвата на проектен поземлен имот (ПИ) № 640779 образуван от ПИ № 640766 по 
КВС на гр. Етрополе, Софийска област, при прилагането, на който няма вероятност да се окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве 
възложител: „ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД 

характеристика на плана: С цел задоволяване на бъдеща необходимост от изграждане на 
допълнителни пречистващи и съпътстващи съоръжения от площта на ПИ № 640766 се образуват 
два нови ПИ със следните номера и площи: проектен ПИ № 640779 с площ 30 декара и проектен 
ПИ № 640783 с площ 560,774 декара. Целта на ПУП-ПЗ е създаване на градоустройствена основа 
за изграждане на техническа инфраструктура в проектен ПИ 640779 за обслужване на 
Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на к. 840 ш към Рудничен комплекс 
„Елаците", гр. Етрополе. Предвижда се ПИ № 640779, образуван от ПИ № 640766 по КВС на 
землището на гр. Етрополе, община Етрополе, Софийска област, държавна частна собственост в 
горски фонд да стане с конкретно отреждане „Пречистващи и съпътстващи съоръжения" в 
производствена устройствена зона от разновидност предимно производствена означена като (Пп). 
Начинът на застрояване на ПИ ще бъде свободно. С Решение № 3-1 от 26.06.2019 г. на Регионална 
дирекция по горите - София предварително е съгласувана промяната на предназначението на 
поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост с проектен номер 640779. 
В границите на ПИ № 640779 е предвидено изграждане на техническа инфраструктура за 
обслужване на ПСОВ, като първоначално се предвижда монтиране на филтър преса за 
обезводняване на утайката от ПСОВ и обслужващите съоръжения към нея, а на по-късен етап е 
предвидено изграждане на допълнително стъпало за пречистване на рудничните води по 
технология аналогична на сега съществуващата. 
За водоснабдяване и електроснабдяване, както и за транспортно-комуникационната 
инфраструктура ще се използват съществуващите мрежи. Същите са изградени и действащи за 
ПСОВ на к. 840 ш. 
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На основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата за ЕО е извършена проверка за допустимост на ПУП-ПЗ 
спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ГГУРБ) и 
План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Басейнова дирекция ,Дунавски район" 
(БДДР). Въз основа на писмено становище на БДДР, с изх. № ПУ-01-354-(1)/29.07.2019 г., 
реализирането на инвестиционното предложение в обхвата на плана е допустимо спрямо мерките 
за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021 г., при 
спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от същото становище. Реализирането на инвестиционното 
предложение в обхвата на плана е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска 
от наводнения заложена в ПУРН в Дунавски район 2016 - 2021 г. 
С така представения план се очертава рамката за разширение на инвестиционно предложение 
попадащо в т. 11, буква „в" на Приложение № 2 към ЗООС. На основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от 
Наредбата за ЕО за плана е проведена процедура по преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка. 
Съгласно чл. 84, an. 1 от ЗООС и чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на 
решение е директорът на РИОСВ - София. 
Според представените данни, имотът, предмет на плана не попадат в границите на защитени 
територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони 
по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е 
BG0001493 „Централен Балкан - буфер" за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна приета от Министрески съвет (МС) с Решение № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 
107/2007 г.), изменение с Решение 811/16.11.2010 г. на МС. 
На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, планът подлежи на процедура по оценка за 
съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, 
като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 35 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва 
чрез процедурата по ЕО. J 
Планът, както сам по себе си,' така и във взаимодействие с* други планове, програми и 
инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху защитени зони и природни местообитания, популации и местообитания на видове, 
представляващи предмет и цел на опазване в защитените зони, и във връзка с чл. 37, ал. 4 от 
Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на 
въздействие върху споменатата по-горе защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000". 

МОТИВИ: 

1. С плана се очертава рамката за развитие на инвестиционно предложение, което се отнасят към 
обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, като характерът на конкретните обекти не предполага 
генериране на отпадъци и емисии, както и възникване на риск от инциденти, застрашаващи 
околната среда и човешкото здраве. Незначително негативно въздействие се очаква 
единствено при строителните дейности, но същото ще бъде локално, краткотрайно и 
обратимо. 

2. На територията на ПУП не са установени значими екологични проблеми, като предвид 
характера на обектите предвидени за изграждане не се очаква и възникване на нови такива при 
реализацията и експлоатацията им. 

3. Съгласно становище на БДДР, изх. № ПУ-01-354-(1)/29.07.2019 г.: 
3.1. Реализирането на инвестиционното предложение в обхвата на ПУП-ПЗ е допустимо 

спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски 
район 2016 - 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището. 

3.2. Реализирането на инвестиционното предложение в обхвата на плана е допустимо спрямо 
Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН в Дунавски 
район 2016 - 2021 г. 
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4. Реализацията на горецитирания ПУП-ПЗ е извън територията на защитени зони от 
екологичната мрежа „Натура 2000", поради което няма вероятност от пряко или косвено 
унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко 
разположената защитена зона. 

5. Имотът, предмет на плана, не засяга защитена зона BG0001493 „Централен Балкан - буфер" за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има 
загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, 
предмет на опазване в зоната. 

6. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните 
местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона, при 
реализацията на настоящия план спрямо одобрените до момента други инвестиционни 
предложения, планове, програми и проекти. 

7. С реализиране на предвижданията на плана няма да се засегнат обекти на културно-
историческо наследство, както и не се предполага влошаване на характеристиките на 
ландшафтното оформление в райони със статут на защита. 

8. Инвестиционните предложения в обхвата на плана ще се реализират при спазване на 
приложимата нормативна уредба по околна среда, което ще създаде условия за 
екологосъобразно и устойчиво извършване на дейността. 

9. Съгласно становище на РЗИ - Софийска област, с изх. № 19-30-39/29.07.2019 г., с 
реализирането на плана не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

10. Прилагането на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда, 
предвид местоположението на засегната територия. 

Настоящото решение да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен 
план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на проектен поземлен имот (ПИ) № 640779 
образуван от ПИ № 640766 по КВС на гр. Етрополе, Софийска област, не отменя 
задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални 
закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане 
на отговорността съгласно действащата нормативна уредба. 

На основание чл. 88, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи 
правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план. 

На основание чл. 88, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на 
възложителя и/или преди изменение на плана възложителят, съответно новият възложител 
трябва да уведоми своевременно РИОСВ - София. 

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по 
околната среда и водите - София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на 
околната среда и водите или пред Административен съд София-област по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 

РУМЯНА МАРИНОВА 
За директор на Регионашшинсл&шия шквштната среда и водите ~ София 
Съгласно Заповед за зам&Шпван1£8»ЯЗХ -*1Ш23.10.2018 г. 
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