
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал. 4 и ал.5 от Закопа 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 условия та 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), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от Наредбата за ЕО с Вх. № 
ПД-986(2)/06.04.2021 г. и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 
10-65-1/05.05.2021 г.

РЕ  ШИХ:

да не се извършва екологична оценка на план „ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV от РУ20 
kV в поземлен имот № 61042.23.56 по КК на с. Равадиното /УПИ 379/, местност „Чоплака”, с. 
Равадиново до ПС „Созопол” в поземлен имот № 81178.9,37 по КК на гр. Черноморец, община 
Созопол”, прилагането на който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху околната среда и човешкото здраве

Възложител „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС” АД

Характеристика на плана:

Съгласно представената информация се предвижда изработване на проект на ПУП-ПП за 
трасе на кабел 20 kV от РУ20 kV в поземлен имот № 61042.23.56 по КК на с. Равадиново, 
местност „Чоплака”, до ПС „Созопол” в поземлен имот № 81178.9.37 по КК на гр. Черноморец, 
община Созопол. Ще бъдат положени подземно два кабела. Общата дължина на трасето е 6850 м. 
Трасето на електропровода започва от разпределителното устройство (РУ) 20kV в поземлен имот 
№ 61042.23.56 по КК на с. Равадиново /УПИ 379/, минава в северна посока и преминава по 
границата на Регионално депо за неопасни отпадъци „Равадиново“, преминава под пътното 
платно на пътя за депото и продължава по съществуващ горски път в северна и северозападна 
посока до достигане на съществуващ полски път и продължава по него в североизточна посока, 
отклонява се малко по на североизток по друг полски път, по който достига до път 1-99 (Бургас -  
Созопол -  Приморско -  Царево) и преминава под него и достига до Подстанция (ПС) „Созопол“, 
където ще се свърже с електроразпраделителната мрежа па „Електроразпределение Юг“. Двата 
кабела ще бъдат положени в изкоп (траншея) с ширина 0,6 м и дълбочина 1,1 м върху 10 
сантиметрова пясъчна подложка.

Целта на плана е да се изгради подземна електропроводна връзка, която да присъедини 
изградения „Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни 
източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци, находящ се в 
УПИ 1-379, местност „Чоплака“, землище на с. Равадиново, община Созопол, област Бургас“
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С Решение №БС-5-ПР/29.01.2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ -  Бургас е постановено да 
не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Реализиране на втори етап от енергийния 
обект за производство на електрическа енергия от възобновясми енергийни източници чрез 
автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци, находят се в УПИ I379, местност 
„Чоплака“, землище на с. Равадиново, Община Созопол и подмяна на предвидената технология за 
третиране на неопасни отпадъци след сепариране с термично третиране на неопасни отпадъци 
сепариране без да се променя тяхното количество“.

Трасето на електропровода ще се прокара изцяло в ссрвитута на съществуващи горски и 
полски пътища до имотните граници на земеделските имоти без да се засяга почвения слой и 
растителността в тях.

С Решение ИАГ-24983/02.11.2020 г . , Изпълнителната агенция по горите е дала предварително 
съгласие за учредяване на сервитут, върху поземлени имоти в горски територии, частна 
държавна собственост, за изграждане и обслужване на кабел 20 kV.

Разглежданото трасе на кабел от от РУ20 kV в поземлен имот № 61042.23.56 по КК на с. 
Равадиново /УПИ 379/, местност „Чоплака” до ИС „Созопол” в поземлен имот №81178.9.37 по КК 
на гр. Черноморец, община Созопол не попада в границите на защитена територия, по смисъла на 
Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите 
птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; 
Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 
563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). При извършената проверка за допустимост по реда па 
чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че планът е допустим 
спрямо режима на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване па дивите птици, определен 
със заповедта за обявяването й.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и 
модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е 
установено, че планът не засяга площ с характеристика на пясъчни дюни.

Планът попада в обхвата на т. 9.1. -  Подробни устройствени планове -  планове за застрояване 
на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП и подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба.

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

МОТИВИ:

1. С реализирането на инвестиционното предложение, предмет на плана се предвижда 
термично третиране на цялото количество предварително сепарирана фракция на генерираните на 
територията на общинните Царево, Приморско и Созопол неопасни отпадъци, което ще даде 
възможност за пълно оползотворяване на произведената електроенергия.

2. Ще се удължи времето за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци 
„Равадиново“, оползотворяване на значителна част от нсопаспите отпадъци и поевтиняване па 
дейностите, свързани с тяхното третиране.

3. Полагането на кабелното трасе и неговата експлоатация не са свързани с предполагаемо 
значително въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
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4. 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 върху защитените зони, 
съгласно която разглежданият ПУП-ПП няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху дивите птици и местообитанията им, предмет на опазване в защитена зона 
BG0002077 "Бакърлъка” за опазване на дивите птици, поради следните мотиви:

• Планът е свързан с определяне на трасе за подземно полагане на кабел, преминаващо през 
урбанизирани, земеделски и горски имоти, като при пресичане на пътища и канали кабелът се 
изтегля в PVC тръби, в бетонов кожух. След полагане на кабела земната повърхност ще се 
възстанови в първоначалния си вид, предвид което не се очакват негативни въздействия върху 
структурата, функциите и природозащитните цели па защитена зона ВС0002077 “Бакърлъка” за 
опазване на дивите птици, в която попада трасето.

• С одобряването на настоящия план не се отнема площ ог защитената зона, включително и 
такава, която е от ключово значение за дивите птици, включени в предмета на опазване на 
защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици.

• Отчитайки характера на плана и обекта, който произтича от него -  ПП на трасе за подземно 
полагане на кабел, нивата на шум и безпокойство няма да се изменят и няма да се достигне до 
намаляване на числеността или промяна на видовия състав на дивите птици, предмет на опазване 
в защитена зона BG0002077 “Бакърлъка”.

• С одобряването на плана не се очаква снижаване на съществуващия праг, определящ 
природозащитното състояние за всички видове птици, включени в предмета на опазване на 
защитената зона.

5. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-65-1/05.05.2021 
г., при реализацията на плана съгласно заложените параметри и предвидени мерки 
не се очаква възникване на здравен риск.

Настоящото решение М> БС-ЗО-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка 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 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.

Съгласно чл. 88, ал. 6 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от 
влизането му в сила не е одобрен съответният план.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс 
чрез Директора на РИОСВ-Бургас п р ед ^^Д и щ ^ъ р а  на околната среда и водите и 
Административен съд по реда на чл.133 >

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
Заповед № РД-840/23.06.2021 г. на министь
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