
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-124-ЕО/ J O tJ tO A & T '
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, 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 е предмета и целите на опазване на 
защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от 
(НУРИЕОПП) с вх. № ПД-2382(5)/22.08.2022 г., и получено становище от Регионална 
здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-278-1/31.08.2022 г.

да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план - Парцеларен 
план (ПУП-ПП) за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии за изграждане на оптична кабелна линия „07- 
0807/ТШЗ-0814“ в обхвата на път 1-9 при км 195+939 до км 203+398 през териториите 
на община Несебър и община Поморие за нуждите на Министерството на отбраната на 
Република България“ при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително 
отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Характеристика на плана:

Проектът предвижда изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план 
(ПУП-ПП) за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии за изграждане на оптична кабелна линия. 
Трасето на оптичната кабелна линия (ОКЛ) „07-0807/ТШЗ-0814“ ще започне от 
технологична шахта „07-0807/ТШЗ“, която ще бъде изградена по друг проект на МО в 
обхвата на републикански път 1-9 при км 195+939. Трасето на оптичния кабел ще 
продължи в обхвата на път I -9, посока Бургас, ще премине от западната страна на к-с
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„Слънчев бряг и ще продължи в обхвата на път 1-9 до кръговото кръстовище за Несебър, 
ще продължи в обхвата на път 1-9, преминавайки през регулацията на Ахелой, след което 
ще премине през западната страна на Поморие, където ще завърши в технологична 
шахта 07-0807/ТШ4 на кръстовището на път I -  9 и ул. „Княз Борис“ в гр. Поморие. 
Оптичната кабелна линия ще се изтегли в нова тръбна мрежа.
Полагането на HDPE тръбата, в които ще се изтегли оптичната кабелна линия ще се 
извършва в изкоп е размери 1,1/0,4 м до 0,8/0,4 м. Пресичането на пътищата се 
предвижда чрез хоризонтални сондажи или с прекопаване с изкоп 1,3/0,4м. Площта, 
необходима за изграждане на ОКЛ „07-0807/ТШЗ-0814“, за всеки метър линейна 
дължина, ще се определи от сервитут 1,00 м /гю 0,5 м от двете страни на оста на трасето/. 
Трасето на ОКЛ засяга урбанизирани и земеделски територии е обща дължина на трасето

С подземното полагане на ОКЛ не се променя предназначението и/или начина на 
трайно ползване на имотите, през които преминава трасето.

След преглед на приложения регистър на засегнатите от трасето и сервитута на 
ОКЛ имоти се установи, че цялата дължина на ОКЛ не попада в защитени територии 
определени по реда на Закона за защитените територии. Участъка на трасето при ПИ с 
идентификатори 57491.13.581, 57491.13.582, 57491.13.583, 57491.32.1003, 57491.32.1004, 
57491.12.393, 57491.12.394, 57491.33.20 по КК на гр. Поморие и ПИ с идентификатори 
000833.7.417, 00833.7.464 и 00833.8.426 по КК на гр. Ахелой граничи със защитена 
местност (ЗМ) „Поморийско езеро“, обявена със Заповед № РД-31-23.01.2001 г. на 
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 16/2001 г.).

- Част от дължината на разглежданото трасе, засягащо имоти в землището на гр. 
Поморие попада в защитена зона BG0000620 „Поморие” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1030/17.12.2020 г. 
на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.) и защитена зона 
BG0000152 „Поморийско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 
РД-78/2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 14/2009 г.). При 
извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал. 2 във връзка с чл. 37, ал. 2 от 
Наредбата за ОС се констатира, че планът, свързан е подземно полагане на кабел в 
обслужващата зона (сервитут) на път 1-9, е допустим спрямо режимите на защитени зони 
BG0000620 „Поморие” и BG0000152 „Поморийско езеро”, определени със Заповедите за 
обявяването им.

- Част от дължината на разглежданото трасе, засягащо имоти в землището на гр. 
Ахелой попада в защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД- 
400/12.06.2016г. па министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 58/2016г.). При 
извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал. 2 във връзка с чл. 37, ал. 2 от 
Наредбата за ОС се констатира, че планът, свързан с подземно полагане на кабел в 
обслужващата зона (сервитут) на пъг 1-9, е допустим спрямо режима на защитена зона 
BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър”, определен със Заповедта за обявяването й.

- Част от дължината на разглежданото трасе, засягащо имоти в землищата на с. 
Равда и гр. Несебър попада в защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите 
птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и 
водите (ДВ, бр. 69/2009г.), Изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.) и
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защитена зона BG0001004 „Емине-Иракли” за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-103 8/17.12.2020г. на министъра на 
околната среда и водите (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.). При извършената проверка за 
допустимост по реда на чл.12, ал, 2 във връзка с чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС се 
констатира, че планът, свързан с подземно полагане на кабел в обслужващата зона 
(сервитут) на път 1-9, е допустим спрямо режимите на защитени зони BG0002043 
„Емине” и BG0001004 „Емине-Иракли”, определени със Заповедите за обявяването им и 
със Заповедта за изменение на защитена зона BG0002043 „Емине”.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по 
Черноморското крайбрежие, трасето на оптична кабелна линия „07-0807/ТШЗ -  0814” 
пе се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид 
Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се 
счита и като становище по смисъла на §25, ал.З на Закона за устройство на 
Черноморското крайбрежие.

Проектът на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии, попада в обхвата на позиция 9.1 -  „Подробни 
устройствени планове - Парцеларни планове за елементите на техническата 
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии“ на Приложение №2 от 
НУРИЕОПП и реализирането му е свързано с дейности, които определят рамката за 
бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение №2 на Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС).

Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от НУРИЕОПП, предложеният ПУП-ПП, 
подлежи ма процедура по преценяване необходимостта от извършване па екологична 
оценка по реда на НУРИЕОПП, с компетентен орган за произнасяне Директорът на 
РИОСВ-Бургас.

ПУП-ПП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване 
на защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие и чл. чл.2, ал.1 т.1 от Наредбата за ОС, като процедурата по ОС се 
извършва чрез процедура по ЕО.

След преглед 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 планът няма вероятност 
да окаже значително отрицателно въздействие върху дивите птици и местообитанията 
им, както и върху природните местообитания, видовете и местообитания на видове, 
предмет на опазване в гореописаните защитени зони, предмет на опазване в 
гореописаните защитени зони.

МОТИВИ:

1. Предвидените дейности нямат производствен характер, поради което при 
експлоатацията на новоизградената техническа инфраструктура не се създават 
предпоставки за отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и 
човешкото здраве.
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2. За територията в обхвата на ПУП-ПП не са установени екологични проблеми, 
върху които реализирането на плана би оказало допълнително негативно влияние.

3. 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 преки негативни въздействия върху структурата и 
функциите на защитените зони през които преминава трасето, както и на 
разположените в близост защитени зони.

4. Отчитайки естеството на плана -  ПУП-ПП за подземна инженерна 
инфраструктура, не се очаква увреждане на индивиди или популации на диви птици 
идентифицирани в рамките на защитените зони и включени в предметите им на 
опазване.

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

6. Предвид че планът е свързан с оформяне на трасе за подземно полагане на кабел 
в обслужващата зона (сервитут) на път 1-9, не се засягат пряко природни местообитания 
и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, през които 
преминава трасето.

7. 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 защитените зони.

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

9. Съгласно получено становище от РЗИ-Бургас с техен изх. № 10-278-1/31.08.2022 
г., представената документация съдържа достатъчно анализи, изводи и мотивирани 
заключения по отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото 
здраве, е които възложителят е доказал, че не се очаква здравен риск при осъществяване 
на плана.

10. Прилагането на ПУП-ПП не е свързано с трансгранично въздействие върху 
околната среда, предвид местоположението на засегнатата територия.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При реализацията на проекта следва да не се допускат дейности, в това число 
домуваие на строителна техника и съхраняване на изкопани земни маси и материали в 
земи от земеделския и горския фонд (вкл. извън сервитутът на път 1-9). В случай на 
възникване на такава необходимост е задължително РИОСВ-Бургас да бъде 
предварително писмено уведомена, с посочени точни местоположения с координати на 
временните площадки.

2. При прокопаването и полагането на предпазната тръба и изтеглянето на 
кабелната линия да се опазват съседните терени, попадащи в защитената територия, като
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се спазва Закона за защитените територии и режима, съгласно заповедта за обявяване на 
ЗМ „Поморийско езеро“. Да не се допуска засягане на изброените имоти и да не се 
депонират земни маси от изкопните дейности в тях.

Настоящото решение № БС-124-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.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана/ пограмата, или на 
някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 
възложителят/новият възложитеi 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/или съответния Административен съд по реда на чл. 133 от 
Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  БУРГ
(Заповед № 1080/21.09.2022 г. на ,
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