Представен ПУП-ПРЗ за обект: „Разширение на съществуващ гробищен парк град
Игнатиево представляващ обединяване на поземлени имоти (ПИ) 008009, 008011 и
008012, с цел образуване на нов ПИ 008384 „за гробищен парк“, разположени в местност
„До стрелбището“, в землището на град Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с
възложител: Община Аксаково
І. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната
среда (ЗООС) за екологична оценка на планове/програми:
1. Писмено искане с подробна информация по всички точки, съгласно чл. 8а от
Наредбата за ЕО. В характеристиката на очакваните въздействия върху компонентите и
факторите на околната среда, по време на строителството и експлоатацията, да се опишат
подробно и мотивирано, включително и кумулативния ефект в района, където има много
други одобрени и реализирани планове, програми и ИП. Да се представи информация за
най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита. Да се предложат
мерки във фазите на проектиране, строителство и експлотация, както и мерки за
наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве, съгласно
чл. 8а, ал. 2, т. 6 от Наредбата за ЕО – информацията да бъде предоставена в един
екземпляр на хартиен и два на електронен носител.
2. На основание чл. 8а, ал. 1, т. 5 от Наредбата за ЕО да се представи информация
за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 400 лв., определена
съгласно изискванията на чл. 1, ал. 5, т. 4 от Тарифата за таксите, които се събират в
системата на МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., с изм. и доп.), преведена по банков път:
 IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;
 BIC: 08SOMBBGSF, при Общинска банка АД;
 Основание: по преписка с вх. № 08-01-6111/12/26.04.2018 г.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
Територията, предмет на плана, не попада в границите на защитени територии (ЗТ)
по смисъла на Закона за защитените територии, не попада в защитени зони (ЗЗ) от
Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположените ЗЗ са:
 BG0000191 “Варненско-Белославско езеро”, одобрена със Заповед № РД128/10.02.2012 г. (обн. ДВ, бр. 22/2012 г.), на министъра на околната среда и водите
(ОСВ), за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР;
 BG0000132 “Побити камъни”, без заповед за обявяване на министъра на ОСВ,
за природните местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.
1 и 2 от ЗБР.
Съгласно чл. 31 от ЗБР и 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, за
краткост “Наредбата за ОС” (приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., в сила от
11.09.2007 г., с изм. и доп.), плановете подлежат и на оценка за съвместимостта със
защитени зони чрез процедурата за преценяване необходимостта от ЕО.
отговорено от РИОСВ на 21.05.2018 г.

1

