
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-9-ЕО/., ..МШк:.
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 
(Наредба за ЕО), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 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 Наредбата за ЕО с Вх. № 
ПД-171 (3), 1860(2),/18.11.2021 г. и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас 
сизх.№  10-193-1/02.12.2021 г.

РЕ ШИХ:

да не се извършва екологична оценка на план „ПУП-ПП за обект: Кабелна линия 1 kV от 
съществуващ трафопост „Панда“ в ПИ с идентификатор 67800.44.96 по КК до ново електромерно 
табло в ПИ с идентификатор 67800.44.125 по КК на гр. Созопол, Община Созопол”, прилагането 
на който няма вероя тност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве

ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Характеристика на плана:

ПУП-ПП е свързан с изграждане на кабелна линия 1кУ от съществуващ трафопост „Панда“ в 
ПИ с идентификатор 67800.44.96 по КК на гр. Созопол, Община Созопол до ново електромерно 
табло в ПИ с идентификатор 67800.44.125 по КК на гр. Созопол, Община Созопол за захранването 
на шест еднофамилни сгради за отдих и курорт, с индивидуални паркоместа и общ трафопост в 
имот ПИ № 67800.44.125. Обектът ще бъде изпълнен на един етап, като трасето на кабела започва 
от БКТП „Панда в ПИ 67800.44.96 по КК /Урбанизирана територия-тази част е извън ПУП-ПП/, 
преминава през ПИ 67800.44.93 по КК /За второстепенна улица- земеделска територия/, ПИ 
67800.44.94/ Друг вид недървопроизводителна горска площ/, ПИ 67800.54.145/ За местен път- 
транспортна територия/, ПИ 67800.44.107 /За второстепенна улица - горска територия/, ПИ 
67800.44.34 /Друг вид дървопроизводителна гора/, ПИ 67800.44.101 /За второстепенна улица- 
горска територия/, ПИ 67800.44.97 /За второстепенна улица-урбапизирана територия/ до ново 
електромерно табло на границата на ПИ 67800.44.125 по КК, като кабелът е положен в изкоп с 
дълбочена 0,8м и ширина 0,4 м. Дължината на кабела е 388,14 м.

Директорът на РИОСВ Бургас е издал е Решение № БС-26-ПР/19.02.2018г. за преценяване 
необходимостта от извършваме на ОВОС, е което е постановил да не сс извършва ОВОС за
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инвестиционно предложение „Изграждане на 6 еднофамилни сгради за отдих и курорт в поземлен 
имот с идентификатор 67800.44.125 no КК на гр. Созопол, местност „Мапи”, община Созопол”.

Поземлени имоти с идентификатори 67800.44.96 и 67800.44.125 по КК на гр. Созопол нс 
попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 
Имотите и трасето на кабела попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие -  с код BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена 
със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (обн, ДВ, 
бр.49/201 Ог.) и Заповед №РД-563/22.07.20!4г. за поправка на очевидна фактическа грешка в 
Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.). При извършената проверка за допустимост по смисъла 
на чл. 12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че одобряването на плана и реализацията на 
инвестиционното предложение, произтичащо от него. е допустимо спрямо режима на защитената 
зона, определен със заповедта за обявяването й.

След направена справка с наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация, 
вкл. модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското 
крайбрежие се установява, че ПУП-ГШ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 
67800.44.93 и 67800.44.94 по КК на гр. Созопол попада в сиви пясъчни дюни.

Съгласно чл. 31, ал. 25 от Закона за биологичното разнообразие Компетентният орган 
прекратява процедурата, когато установи, че планът, програмата, проектът или инвестиционното 
предложение засягат поземлени имоти в границите на зона „А”, зона "Б" или в урбанизираните 
територии на населените места след границите на зона „А” по Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие, в които попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а от същия 
закон.

Съгласно § 24, ал. 3 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие се спира прилагането на 
подробни устройствени планове, предвиждащи застрояване в поземлени имоти в границите на 
зона „А”, зона „Б” или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона 
„А”, в които попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а.

Инспекцията е уведомила възложителя с писмо с изх. № ПД-171(1 )/02.02.2021 г., че в обхват 
на ПУП-ПП за обект „Кабелна линия 1 kV от съществуващ трафопост „Панда“ в поземлен имот с 
идентификатор 67800.44.96 по КК на гр. Созопол до ново електромерно табло в поземлен имот с 
идентификатор 67800,44.125 по КК на гр. Созопол се установяват пясъчни дюни. и че за да бъде 
процедирай е необходимо да приложи становище на Община Созопол за относимостта на 
обектите към чл. 17а от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

С писмо с изх. 26-00-1127-1/16.07.2021 г., зам.кмета на Община Созопол изразява становище, 
че ПУП-ПП за обект „Кабелна линия 1 kV от съществуващ трафопост „Панда“ в поземлен имот е 
идентификатор 67800.44.96 по КК на гр. Созопол до ново електромерно табло в поземлен имот с 
идентификатор 67800.44.125 по КК на гр. Созопол представлява линеен обект на техническата 
инфраструктура, за електроснабдяването на поземлени имоти в района с променено 
предназначение, съгласно предвижданията на действащия ОУП на Община Созопол, няма друга 
техническа възможност и са налице предпоставките на чл. 17а, ал. 1, т. 2 от ЗУЧК

Предвид гореизложеното ПУП-ПП за електрозахранване на обект „Еднофамилни сгради за 
отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 67800.44.125 по КК на гр. Созопол, местност 
„Мапи”, община Созопол е допустим спрямо чл. 31, ал. 25 от Закона за биологичното 
разнообразие.

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 Наредбата за ЕО и подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба.
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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. Парцеларният план е изработен във връзка с необходимостта от присъединяване на обект 
„Шест еднофамилни сгради за отдих и курорт, с индивидуални паркоместа и общ трафопост в 
имот ПИ № 67800.44.125 по КК на гр. Созопол, община Созопол”.

2. Реализацията на плана не е свързана с промяна на предназначението на имотите, през 
които преминава трасето на проводите.

3. След анализ на представената документация и на основание чл. 37, ал.З 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, 
предмет на опазване в защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, 
поради следните мотиви:

- Одобряването на плана е съвместимо с предмета и целите на опазване в защитена зона с код 
BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици. Предвид характера на инвестиционното 
предложение, произтичащо от плана (подземен, линеен обект на техническаза инфраструктура), 
няма вероятност от нарушаване на целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на 
защитената зона;

- Не се очаква отрицателно въздействие върху видовете диви птици, предмет на опазване в 
защитена зона с код BG0002077 „Бакърлъка”;

- Няма вероятност от увреждане или унищожаване на природни местообитания и/или 
местообитания на гнездещи птици. Няма да има пряко унищожаване на местообитания за почивка 
и хранене на водолюбивите видове птици, включително мигриращи;

- Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение, произтичащо от плана, да 
доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху местообитания и 
популации на видове, предмет на опазване в гореописаната защитена зона;

- Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във 
вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на 
опазване в защитена зона с код BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици.

4. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-193-1/02.12.2021 г., представената 
информацията съдържа анализи, изводи, и мотивирани заключения по отношение степента на 
значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които възложителят е доказал, че не се 
очаква здравен риск при осъществяване на плана.

Настоящото решение № БС-9-ЕО/2022 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.
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При промяна на възложителя, на параметрите на плана/програмата 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 в 14 дневен срок от съобщаването му чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд по реда на чл.133 от АПК.
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