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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № .
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-2044(2)/16.08.2022 г., допълнителна информация от 29.09.2022 г. и 
получени становища от Регионална здравна инспекция -  Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-268- 
1/23.08.2022 г. и Басейнова дирекция „Черноморски район” (БДЧР) с изх.№ 05-10-837 /АЗ/ от 
17.10.2022 г„

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на план „ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 0,4kV до 
ПИ с идентификатор 47202.10.71, землище на с. Маринка, Община Бургас, с цел ел. 
захранване на помпа за напояване в имота“, прилагането на който няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве с 
Възложител: Веселин Василев

Характеристика на плана:
ПУП-ПП предвижда осъществяване на кабелна връзка с обща дължина 878.91 м., която 

започва от ПИ № 47202.501.802 и свършва в ПИ № 47202.10.71, с. Маринка, община Бургас, с 
цел ел. захранване на помпа за напояване в имота.

Захранващият кабел, ще бъде положен в зоната на тротоарите и зелените площи - изкоп 0.8/ 
0.4 м, като кабелите се покрият с 20 см пресята пръст. След това се разстила PVC лента за 
защита и сигнализация и изкопа се засипва с пръст, която се трамбова. При пресичане на 
пътното платно кабелите се изтеглят в изкоп 1.1/ 0.4 м. в тръба PVC ф75 мм в бетонов кожух.

Трасето на кабела преминава, през следните поземлени имоти по кадастралната карта на с. 
Маринка 47202.10.249 - НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“; 47202.11.183 - 
НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“; 47202.24.1 - НТП „За селскостопански, 
горски, ведомствен път“; 47202.24.4 - НТП „Пасище“; 47202.24.5 - НТП „Пасище“; 47202.24.8 
- НТП „Дере“; 47202.501.1343 - НТП „Улици“; 47202.501.789 - НТП „Общоградски, районни 
или микрорайонни градини, парк“. В ПИ № 47202.10.71, ще се монтира помпа за напояване в 
поземления имот.

При преминаването на кабелната линия от ПИ № 47202.24.5, при пресичането на дерето ПИ 
№ 47202.24.8. съответно до ПИ № 47202.24.4, ще се осъществи като се предвижда на 2 м от 
края на дерето, да се изправи по един стоманобетонов стълб ниско напрежение. Кабелът ще се 
изтегли в ПВЦ Ф 75 мм тръба, по конструкцията на съответния стълб. Тръбата ще бъде дълга 
2 м от кота терен, а кабелът ще се монтира на обтяжка в зоната на междустълбието, на 7 м
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височина от кота терен, над дерето, след което отново ще се положи в изкоп дълбок 1.1 м, и 
широк 0.5 м.

Място за присъединяване е съществуващо ел. табло ТЕМО пред УПИ XIV, кв.47, ТТГ 
„Маринка-2“, извод СрН „Росенец“, п/ст „Победа“.

Ще се монтира ново електромерно табло до съществуващото ел .табло „мерене“ пред УПИ

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

Планът попада в обхвата на т, 9.1. -  „Подробни устройствени планове - Парцеларни 
планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 
територии“ 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.

1. ПУП-ПП се изготвя за трасе на кабелна линия 0,4KV до ПИ с идентификатор 
47202.10.71 по КК на с. Маринка, Община Бургас, с цел ел. захранване на помпа за напояване 
в имота.

2. Не се очаква създаване на екологични проблеми, както и замърсяване или дискомфорт 
на околната среда от реализацията на плана.

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 най-близо разположената защитена зона BG0000271 
„Мандра -  Пода” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:

- При одобряването на плана и реализиране на свързаното с него инвестиционно 
предложение, няма вероятност от нарушаване на целостта, структурата, функциите и 
природозащитните цели на най-близо разположената защитена зона BG0000271 
„Мандра -  Пода” за опазване на дивите птици и за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, тъй като се касае за линеен, подземен обект, 
трасето на който се намират извън границите на зони от мрежата Натура 2000.
- Не се очаква пряко увреждане на популации и/или на местообитания на видове, 
идентифицирани в рамките на най-близко разположената защитена зона BG000027I 
„Мандра -  Пода” за опазване на дивите птици и за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна и включени в предмета й на опазване.
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- He се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство, което да доведе до 
трайно и необратимо прогонване на видовете, включително птици, предмет на опазване 
в гореописаната най-близо разположена защитена зона, както и до изменение в 
структурата и числеността на популациите им.
- Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение, произтичащо от плана, да 
доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природни 
местообитания. местообитания и популации на видове, предмет на опазване в 
гореописаната най-близо разположена защитена зона BG0000271 „Мандра -  Пода” за 
опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна.

4. Реализирането на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната 
среда.

5. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-268- 
1/23.08.2022 г., в представената информация се съдържат анализи, изводи и мотивирани 
заключения, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото 
здраве, с които е доказано, че не се очаква здравен риск при прилагане на плана.

6. Съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-837/A3/17.10.2022 г„ планът не предвижда 
водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в 
повърхностни водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност от 
замърсяване на подземните води, и не е пряко свързан с водовземане и/или ползване на воден 
обект по смисъла на т. 7 и т. 25 от допълнителните разпоредби на Закона за водите.

I. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР с изх. № 05-10- 
837/АЗ/17.10.2022 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

Настоящото решение 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/  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 ЗООСрешението 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, по реда на 
чл. 133 от Административнопроцесуалния кодекс, чрез Директора на РИОСВ-Бургас 
пред Министъра на околната среда и водите и/или съответния Административен съд.

ПРИ СПАЗВАНЕ 
НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

ет.З, п.к.388 
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