
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № Б С -107 -ЕО/
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. 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 НУРИЕОПП с Вх. № ПД-616(3) от 
20.07.2022г., както и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-237-

да не се извършва екологична оценка: „Подробен устройствен план -  Парцеларен план /ПУП-ПП/ за 
кабелно трасе на външно електрозахранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в ПИ с 
идентификатор 57491.18.216 по КК на град Поморие, община Поморие“

възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Характеристика на плана;

Проектът на ПУП-ПП за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии е с цел осигуряване на външно ел. захранване на комплекс от 
еднофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 57491.18.216 по КККР, м. Кошарите, земл. на 
гр. Поморие, Община Поморие. За имота са издадени следните документи:

- Писмо с изх. № 3639/09.06.2008 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни 
сгради в ПИ 018216, м. „Кошарите“, землище гр. Поморие, Община Поморие и писмо Изх. № 
909/06.03.2014 г. за промяна на ИП в „Изграждане на вилни сгради в ПИ 018216, м. „Кошарите“, гр. 
Поморие, Община Поморие“ на РИОСВ - Бургас, като с двете писма е определено, че предложението 
(4 сгради при параметри на застрояване по одобрен ГГУП), съответно промяната в инвестиционното 
предложение не подлежат на процедури по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) и по Глава втора от Наредбата за ОС.

- Писмо с изх. № ПД-381(1)27.02.2018 г. на РИОСВ - Бургас за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.216 no КК, м. „Кошарите“, землище гр. 
Поморие, Община Поморие“, с което е направена промяна на цитираните по-горе инвестиционни 
предложения, касаеща броя и типа сгради, които се променят на 25 броя еднофамилни жилищни 
сгради. Дейностите, свързани с реализацията на ИГ1 не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, 
съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС 
процедури по преценяване на необходимостта ог извършване на екологична оценка и/или оценка на 
въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или въздействието върху
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околната среда. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по 
реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

- Заповед № РД-16-1580/22.12.2008 г. на Кмета на Община Поморие за одобряване на ПУП-ПЗ, 
при което ПИ с идентификатор 57491.18.216 по КК на град Поморие, община Поморие е отреден „за 
жилищно строителство“.

- Решение № 1/11-12.02.2009 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 за промяна 
предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди.

- Разрешение за строеж № 41/03.06.2015 г. на Гл. арх. на Община Поморие за обект: „лека 
ограда Н-1.60 м“.

ПУП-ПП засяга имоти представляващи земеделска територия с начин на трайно ползване: „За 
селскостопански, горски, ведомствен път“. Трасето на кабела ще започне от БКТП „Брокат 3“ 800 kVA 
в ПИ 57491.18.627, ще премине през ПИ 57491.18.684, през ПИ 57491.18.687 и през ПИ 57491.18.688 
до границата на ПИ 57491.18.216. Кабелът ще бъде положен в изкоп с дълбочина 0.8 м и ширина 0.4 м.

Предвижда се изграждане на следните електрически съоръжения за присъединяване на обекта:
- Две нови електромерни табла, с място съответно за: ЕТ1 - 11 бр. монофазни и 3 бр. 

трифазни електромери, монтирани на границата на имота.
ЕТ2 - 6 бр. монофазни и 4 бр. трифазни елекгромсри, монтирано пред къща СЗ.
- Кабел 0.4 kV, тип NAY2Y 4x185 mm2 от ТНН на БКТП „Брокат 3“ до електромерно табло 1.
- Кабел 0.4 kV, тип NAY2Y 4x240 mm2 от ТНН на БКТП „Брокат 3“ до електромерно табло 2.
- Измервателна апаратура в електромерните табла.

Настоящият план 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 процедура по 
преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба.

Разглежданото трасе на кабел, започващо от БКТП „Брокат 3” в ПИ с идентификатор 
57491.18.627 до ПИ с идентификатор 57491.18.216 по КК па гр. Поморие, общ. Поморие не попада в 
защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко (на 2,31 км) е 
разположена акваториалната граница на 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.).

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

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 па отрицателно 
въздействие, според която, считам че гореописаният план няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете и техните местообитания, предмет 
на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0002077 „Бакърлъка'’ за опазване на 
дивите птици, поради следните:

МОТИВИ:

1. Планът в разглеждания обхват не е свързан с промяна на предназначението и/или начина на 
трайно ползване на частите от имоти, по които преминава подземното трасе. Планът не е свързан с 
премоделиране на значителна площ или създаване на трайна преграда. Предвид това, не се очакват
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преки икасвени негативни въздействия върху структурата и функциите на най-близко разположената 
защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици.

2. Отчитайки естеството на плана -  ПУП-ПП за подземна инженерна инфраструктура извън 
границите на защитени зони, не се очаква увреждане на индивиди или популации на диви птици 
идентифицирани в рамките на защитената зона и включени в предмета й на опазване.

3. Няма вероятност от увреждане или унищожаване на местообитания на гнездещи птици. Няма 
да има косвено увреждане на местообитания за почивка и хранене на водолюбивите видове птици, 
включително мигриращи.

4. 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 
защитената зона.

5. Не се очаква одобряването на плана да доведе до кумулативно въздействие със значителен 
ефект върху дивите птици и техните местообитания, опазвани в защитените зони, в резултат на 
одобряване на настоящия план, спрямо одобрени до момента инвестиционни предложения, планове, 
програми и проекти.

6. Характерът на ИП, предвидено е ПУП-ПП не предполага замърсяване на околната среда с 
опасни и вредни за флората и фауната вещества и отпадъци. Въздействията от реализирането му са с 
ограничен териториален обхват.

7. Съгласно Становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-237-3 от 
23.08.2022г„ в представената документация се съдържат достатъчно анализи, изводи и мотивирани 
заключения по отношение степента на значимост на въздейс твие и риска за човешкото здраве, с които 
е доказано, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана.

Настоящото решение № БС-Ю7-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план -  Парцеларен план /ПУП-ППМ 
за кабелно трасе на външно електрозахранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в 
ПИ с идентификатор 57491.18.216 по КК на град Поморие, община Поморие“  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 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 от заинтересованите лица в 14 дневен срок от 
съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и 
водите и/или пред съответния Административен съд по реда на чл. 133 от АПК.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА
И. Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГУ
Заповед № 419/10.05.2022г. на Минис
па околната среда и водите
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