
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите -  Бургас

Р Е Ш Е Н И Е  № Б С -  8 - ЕО 0)jL 2022 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.З и ал.4 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), представена писмена документация, съгласно чл.8а от 
НУРИЕОПП с Вх. ПД-2614(2)/07.12.2021 г. и получено становище от Регионална здравна 
инспекция - Бургас с изх. № 10-214-1/22.12.2021 г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва екологична оценка на план: „Подробен устройствен план-парцеларен 
план (ПУП-ПП) за кабелна линия 20 kV от съществуващ стоманорешетьчен стълб №103А на 
въздушна линия 20 kV „Пролет“ до ВС „Трояново“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

Характеристика на плана:

Представеният проект за ПУП-ПП предвижда изграждане на кабелна линия 20 kV от 
съществуващ стоманорешетьчен стълб №103А на въздушна линия 20 kV „Пролет“ до ВС 
„Трояново“. Началото на трасето ще започне от В/С „Трояново“, разположен в ПИ с 
идентификатор 73211.60.11 по КККР на с. Трояново, община Камено, трасето на кабела ще 
продължи на юг и ще достигне до ПИ с идентификатор 73211.60.34, след което трасето ще 
промени посоката си на изток до урбанизираната територия на с. Трояново.

В северния край на урбанизираната територия на с. Трояново трасето ще премине в 
посока североизток през ПИ с идентификатори по КК 73211.65.105 и 73211.65.104 до 
73211.65.50, 73211.65.103, 73211.65.102, 73211.16.18, 73211.15.49, в посока север, трасето ще 
продължи до ПИ с идентификатор 73211.12.42 по КК. Следва промяна на посоката на изток 
през ПИ с идентификатор 73211.12.42, в източния край на същия имот трасето продължава 
на североизток и ще достигне до границата между землищата на с. Трояново и е. Вратица, 
община Камено.

Трасето в землището на с. Вратица ще започне от южния край и ще преминава през 
ПИ с идентификатори по КККР 12245.39.136, 12245.39.65, кабелът ще пресече ПИ с
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идентификатор 12245.32.58 до ПИ с идентификатор 12245,32.54. Трасето ще продължи на 
североизток в ПИ с идентификатор 12245.32.54, като след 168 м следва ново пресичане в 
посока северозапад на ПИ с идентификатор 12245.32.58 до ПИ с идентификатор 12245.33.18, 
след 71 м отново ще пресече ПИ с идентификатор 12245.32.58 в посока югоизток до ПИ с 
идентификатор 12245.32.54. Трасето ще продължи на север и североизток през същия 
поземлен имот, като западно от ПИ с идентификатор 12245.32.12 отново ще пресече ПИ с 
идентификатор 12245.32.58 в посока запад в ПИ с идентификатори 12245.33.18 и 12245.33.5 
до достигане урбанизираната територия на с. Вратица.

В северозападния край на урбанизираната територия на с. Вратица трасето на 
парцеларния план продължава от ПИ с идентификатори по КККР 12245.36.50, 12245.36.52, 
12245.35.29, 12245.34.26, 12245.34.25, 12245.35.25, 12245.34.14, 12245.46.25, 12245.15.25, 
12245.18.52, 12245.16.13, 12245.17.45, 12245.17.39, 12245.17.46, 12245.18.50, 12245.18.16 до 
границата между землищата на с. Вратица и е. Винарско, община Камено. В землището на с. 
Винарско трасето ще започне от ПИ с идентификатор 11096.1.20 по КККР и ще продължи на 
северозапад през ПИ с идентификатори по КККР 11096.1.78, 11096.1.143, 11096.1.24, 
11096.1.76, 11096.1.4, 11096,1.142 до крайна точка стоманорешетъчен стълб 103А на 
въздушна линия „Пролет“.

Трасето на кабелната линия 20 kV не попада в границите на защитена територия по 
смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитена зона по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е 
разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, 
обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със 
Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на 
околната среда и водите.

Съгласно чл, 2, ал. 2, т. 1 от НУРИЕОПП, предложеният ПУП-ПП попада в обхвата на 
т.9.1 „Подробни устройствени планове“ в т.ч. „парцеларни планове за елементите на 
техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии“ от Приложение 
2 на НУРИЕОПП и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на екологична 
оценка.

Планът, като предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 
попада под разпоредбите на чл.2, ап.1, т.1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да 
бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените 
зони по реда на Глава трета от същата.

МОТИВИ:

1. Настоящият ПУП-ПП има за цел подобряване на преносната възможност на мрежата 
и надежността на електрозахранване, като заличи стара въздушна линия средно напрежение 
„Пролет“.

2. Реализирането на плана не е съпроводено с промяна предназначението на засегнатите 
имоти.

3. С реализацията на плана не се очаква възникване на екологични проблеми, 
замърсяване или дискомфорт на околната среда.

4. 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 вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете и техните 
местообитания и върху дивите птици и техните местообитания, предмет на опазване в най-?
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близо разположената защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите 
птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

5. При одобряването на плана, предвид местоположението на кабелното трасе (извън 
границите на защитени зони) няма вероятност от увреждане или унищожаване на природни 
местообитания и/или местообитания (гнездови, размножителни, хранителни, места за 
почивка) на видовете птици предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона 
BG0000271 „Мандра-Пода”.

6. Предвид предмета на инвестиционното предложение (подземен, линеен обект), 
заложено в парцеларния план, не се очаква значително по степен безпокойство, различно от 
досега съществуващото, което да доведе до трайно и необратимо прогонване на видовете, 
предмет на опазване в гореописаната защитена зона, както и до изменение в структурата и 
числеността на популациите им.

7. Не се очаква реализацията на инвестиционните предложения, произтичащи от плана, 
да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природни 
местообитания и местообитания на видове, в т.ч. птици предмет на опазване в гореописаната 
най-близо разположена защитена зона.

8. Реализацията на плана не предполага трансгранично въздействие, предвид 
местоположението на територията на плана, спрямо границите на Република България,

9. Съгласно полученото становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-214-1/22.12.2021 г., 
представената информация съдържа анализи, изводи и мотивирани заключения по 
отношение степента на значимост на въздействието и риска върху човешкото здраве, с което 
е доказало че, при реализацията на настоящия парцеларен план не се очаква възникване на 
риск за човешкото здраве.

Настоящото Решение М  БС-8-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка на: „ПУП-ПП за кабелна линия 20 k V от съществуващ 
стоманорешетъчен стълб №103А на въздушна линия 20 kV „Пролет“ до ВС „Трояново“, 
с възложител: „Електроразнределение Юг” ЕАД, КЕЦ-Карнобат, 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.

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.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана 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 в 14 дневен срок чрез Директора на РИОСВ- 
Бургас пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд по реда на 
чл. 133 от Административно-Процесуалния кодекс.
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ПАВЕЛ MAPI
Директор на РИОС
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