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

Решение № БС-13-ЕО/. 30*04'ЖОХЗг*
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 
па защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от 
НУРИЕОПП с Вх. № ПД-1926(5)/04.11.2022 г., и получени становища от Регионална здравна 
инспекция - Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-363-1/17.11,2022 г. и Басейнова дирекция 
„Черноморски район“ (БДЧР) с изх. № 05-10-785(А6)/05.10.2022 г.

да не се извършва екологична оценка за „Подробен устройствен план (ПУП) -  Парцеларен 
план (ПП) за осигуряване на трасе на кабелни линии 1 kV от фотоволтаична електроцентрала 
в УПИ VII-185 и в УПИ VIII-184, кв.12 по плана на с. Черноград, община Айтос с мощност 
по 100 kW до ТП „Черноград 2“ в имот 81102.36.4 по КККР на с. Черноград, община Айтос“, 
прилагането на който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
околната среда и човешкото здраве

Възложител: „СМАРТ ИМПЛАНТС“ ЕООД 

Характеристика на плана:
С изработване на ГТУП-ПП се предвижда осигуряване на трасе на кабелни линии 1 kV 

от фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) в УПИ VII-185, кв.12 по плана на с. Черноград, 
община Айтос с мощност 100 kW и от ФЕЦ в УПИ VHI-184, кв.12 по плана на с. Черноград. 
община Айтос с мощност 100 kW до ТП „Черноград 2“ в имот 81102.36.4 по КККР на с. 
Черноград, община Айтос.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:
V Писмо с изх. № ПД-1107/29.04.2022 г„ с което е определил, че дейностите, свързани с 

реализация на инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична
електроцентрала с инсталирана мощност 100 kW в УПИ VIII-184, кв.12 по плана на с. 
Черноград, община Айтос”, не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, 
съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не 
подлежат на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на 
необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието 
върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието 
върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора 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 (Наредбата за ОС);

VПисмо с изх. № ПД-1104/29.07.2019 г., с което е определил, че дейностите, свързани с 
реализация на инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична
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електроцентрала с инсталирана мощност 100 kW в УПИ VII-185, кв.12 по плана на с. 
Черноград, община Айтос”, не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, 
съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (3 0 0 Q  и не 
подлежат на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на 
необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието 
върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието 
върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Предвиденото трасе на кабелни линии от съседните УПИ VIII-184 и УПИ VII-185, кв.12 
по плана на с. Черноград, община Айтос, с един и същи собственик, започва от УПИ VIII-184 
и УПИ VII-185, продължава по улица от регулацията, след което засяга едни и същи имоти - 
Г1И 81102.36.18 -  селскостопански горски ведомствен път, общинска публична собственост, 
ПИ 81102.36.19 -  отводнителен канал, общинска частна собственост и ПИ 81102.36.20 - 
полски път, общинска публична собственост. Общата проектна дължина на трасето за ФЕЦ в 
УПИ VII-185, кв.12 по плана на с, Черноград е 555 м, от които 161 м в урбанизирана 
територия на с. Черноград и 394 м в извън урбанизирана територия, трасето за ФЕЦ в УПИ 
VIII-184, кв.12 по плана на с. Черноград е 586 м, от които 192 м в урбанизирана територия на
с, Черноград и 394 м в извън урбанизирана територия, като площите на ограничение в 
урбанизираната територия на имотите съответно ще са 193 кв.м и 230 кв. м и в извън 
урбанизираната територия -  788 кв. м.

Кабелните линии ще бъдат изпълнени с кабели тип NAYY 2х(3х185+95шш2). Кабелите 
ще се положат в изкоп върху подложка от пясък с дебелина 10 cm. След полагането, кабелите 
се засипват с 10 cm пясък след което следва обратно засипване с изкопаната пръст до ниво 
0 ,25т под кота терен. Следва окончателно засипване на кабелния изкоп и уплътняване. 
Уплътняването да става на пластове от 20 cm. При пресичане на пътя и отводнителния канал 
кабелите ще се изтеглят в PVC тръба Ф110 в бетонен кожух, изпълнен с бетон В 150. 
Бетонният кожух ще бъде 10 cm под и 10 cm над PVC тръбата.

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 еколигична 
оценка.

Имотите, през които преминава трасето на кабела, не попадат в границите на защитена 
територия, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Имотите не попадат и в 
границите на защитена зона, по смисъла на ЗБР. Най-близо разположената защитена зона (на 
повече от 3 км) е с код BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021 г. на 
министъра на околната среда и водите (обн., ДВ. бр.52/ 22.06.2021 г.)

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. ПУП-ПП се изготвя за трасе на кабел ниско напрежение до табло ниско напрежение, 

ТП/БКТП ЧЕРНОГРАД 2, КЛ/ВЛ ЧЕРНОГРАД, п/с АЙТОС, с цел захранване на 
фотоволтаични електроцентрали в УПИ VII-185 и в УПИ VIII-184, кв.12 по плана на с. 
Черноград, община Айтос.
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2. Трасетата започват с ио 5 м от УПИ VII-185 и от УПИ VIII-184 в кв.12 по плана на с. 
Черноград, община Айтос, продължават по улица от регулацията, съответно по 156 м и 187 
м, след което преминават през земеделска територия: 110 м от ПИ 81102.36.18 
представляващ селскостопански горски ведомствен път, 6 м от ПИ 81102.36.19, 
представляващ отводнителен канал и 278 м от ПИ 81102.36.20 - полски път.

3. С Решение № 443/29.06.2022 г. на Общински съвет-Айтос ио г.14 от протокол № 
33/29.06.2022 г. на проведено заседание се разрешава да бъде изработен ИУП-ПП за кабелно 
трасе за обект: Кабелна линия 1 kV от ФЕЦ в УПИ VII-185, кв.12 по плана на с. Черноград, 
община Айтос до ТП „Черноград 2“ в имот 81102.36.4 по КККР на с. Черноград, община 
Айтос и е дадено предварително съгласие за преминаване на трасето през следните 
общински имоти: ПИ 81102.36.18, ПИ 81102.36.19 и ПИ 81102.36.20.

4. С Решение № 442/29.06.2022 г. на Общински съвет-Айтос по т. 13 от протокол № 
33/29.06.2022 г. на проведено заседание се разрешава да бъде изработен ПУП-ПП за кабелно 
трасе за обект: Кабелна линия 1 kV от ФЕЦ в УПИ V1II-184, кв.12 по плана на с. Черноград, 
община Айтос до ТП „Черноград 2“ в имот 81102.36.4 по КККР на с. Черноград, община 
Айтос и е дадено предварително съгласие за преминаване на трасето през следните 
общински имоти: ПИ 81102.36.18, ПИ 81102.36.19 и ПИ 81102.36.20.

5. Територията, обект на плана не попада в защитена територия (ЗТ) -  най-близо 
разположената ЗТ е ЗМ „Трите цера4', на 6 км от имотите, предвидени за реализация на 
плана.

6. Предвид характера на плана -  линеен обект, трасе на кабелна линия не се очаква 
въздействие върху защитени природни местообитания и местообитания на растителни и 
животински видове в района

7. Предвид местоположението на плана -  извън защитена територия и защитена зона, 
не, не се очаква значително отрицателно въздействие, върху защитените територии и 
биологичното разнообразие в района, извън видовете и местообитанията, предмет на 
опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000196 „Река Мочурица”.

8. 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, предмет на опазване в най- 
близо разположената защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:

-  При одобряването на плана, предвид местоположението на трасето на кабелната 
линия, няма вероятност от нарушаване на целостта, структурата, функциите и 
природозащитните цели на най-близо разположената защитена зона BG0000196 „Река 
Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

-  Предвид предмета на инвестиционното предложение, 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 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 най-близо разположената защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване 
на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

9. Съгласно становище на БДЧР е изх. № 05-10-785(А6)/05.10.2022 г., техническият 
проект е допустим спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски
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район 2016-2021 г. В Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ 2016-2021 г. са заложени мерки 
с конкретни действия, имащи отношение към конкретния ПУГ1-ПП, описани в становището 
и подробно представени в Раздел 7 на Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021 г., налична 
на интернет страницата на БДЧР.

10. По отношение на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за 
Черноморски басейнов район 2016-2021 г., територията, предмет на плана не попада в 
определен район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма 
заложени конкретни мерки, касаещи ПУП-ПП, но са заложени основни мерки за намаляване 
на риска от наводнения на ниво район за басейново управление. ПУП-ПП е допустим 
спрямо ПУРН 2016-2021 г., при предвиждане и изпълнение на конкретни мерки за защита от 
вредното въздействие на водите.

11. Кабелното трасе пресича повърхностен воден обект -  отводнителен канал, от което 
произтичат съответните забрани и ограничения, съгласно Закона за водите;

12. Съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-785(А6)/05.10.2022 г., реализацията на 
разглеждания ПУП-ПП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху водите и водните екосистеми, при спазване на забраните и ограниченията, свързани с 
действащата нормативна уредба и при съобразяване на действащите планове за управление 
на водите -  ПУРБ и ПУРН, при спазване на определени условия и мерки, заложени в 
становището.

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

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

15. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-363-1/17.11.2022 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 осъществяване на плана.

ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:
1. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР с изх. № 05-10- 

785(А6)/05.10.2022 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 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, 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.
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