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

Решение № БС-З-ЕО/, /10, ОЛ
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 (ЗЕР), 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 докумен тация, съгласно чл. 8а от Наредбата за ПО с Вх. № 
ПД-614(3)/06.12.2022 г. и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. №

да не се извършва екологична оценка на план „ПУП-ПП за Кабелна линия ниско 
напрежение от ТНН на МТП ”11исменово 2" в ПИ 20.286 до ел. табло на границата на ПИ 213 от 
плана на м-ст "Лозята", с. Писмсново, община Приморско”, прилагането на който няма вероя тност 
да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложители ..ЕЛЕКТОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД 

Характеристика на плана:

ПУП-ПП е свързан с изграждане на кабелна линия ниско напрежение от ТНН на МТП 
"Писменово 2" в ПИ 20.286 до ел. табло на границата на ПИ 213 от плана на м-ст "Лозята", с. 
Писмсново, общ. Приморско за захранване на "Вилна сграда" в ПИ: 0179 с. Писменово, общ. 
Приморско е дългосрочен и представлява подземен линеен обект на техническата 
инфраструктура. Обекта ще бъде изпълнен на един етап, като трасето на кабела ще започне от 
съществуващ МТП "Писменово" 2 в ПИ 20.286, преминава през ПИ 56513.20.466. 56513.20.461 и 
56513.20.467- улици/земеделска територия/ до ел. табло на границата на Г1И 213 от плана на м-ст 
"Лозята, с. Писменово, като кабелът ще е положен в изкоп с дълбочена 0.8м и ширина 0,4м. 
Изготви се регистър на засегнатите имоти, в който ще бъдат описани дължината на кабела и 
площта на ограничение в отделните имоти. Дължината на кабела ще е 308 м в земеделска 
територия. Площите на ограничение на имотите ще са 1235 кв.м.

Трасето на кабела ще започне от съществуващ МТП "Писменово"2 в ПИ 20.286 , преминава 
през ПИ 56513.20.466, 56513.20.461 и 56513.20.467- улици/земеделска територия/ до ел. табло на 
границата па ПИ 213 от плана на м-cr "Лозята", с. Писменово, като кабелът е положен в изкоп с 
дълбочена 0.8м и ширина 0,4м.

Имотите и трасето, не попадат в границите на защитена територия по смисъла ма Закона за 
защитените територии и не попадат в границите на защитена зона, по смисъла ма Закона за 
биологичното разнообразие. Най-близо (на 1.90 км) е разположена защитена зона BG0000208
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„Босна" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед 
№1013/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 13/16.02.2021г.).

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 МУРИЕОПП и подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната 11аредба.

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 па 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 па околната среда.

МОТИВИ:

1. Характерът на плана не предполага въздействия, които биха повлияли неблагоприятно на 
компонентите и факторите на околната среда

2. След анализ на представената документация и 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, считам че 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 BG0000208 
„Босна” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, поради следните 
мотиви:

- При одобряването на плана, предвид местоположението на имотите, предмет на захранване и 
кабелното трасе (извън границите на защитени зони) няма вероятност от увреждане или 
унищожаване на природни местообитания и/или местообитания (гнездови, размножителни, 
хранителни, места за почивка) на видовете предмет на опазване в най-близко разположената 
защитена зона BG0000208 „Босна” за опазване на природните местообитания и дивата флора и 
фауна;

- Предвид предмета па инвестиционното предложение (подземен, линеен обект),
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 защитена зона, както и до изменение в структурата и числеността на 
популациите им;

- Не се очаква реализацията на инвестиционните предложения, произтичащи от плана, да 
доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природни 
местообитания и местообитания па видове, предмет па опазване в гореописаната най-близо 
разположена защитена зона BG0000208 „Босна”.

3. Съгласно становище на РЗИ-Бургас е изх. № 10-409-1/21.12.2022 г. представената 
документация съдържа достатъчн анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение 
степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве, с които възложителят е 
доказал, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана.
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Настоящото решение № БС- Ъ -ЕО/2023 г. за преценяване па 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 момее 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  
възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Съгласно чл. 88, ал. 6 решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането 
му в сила не е одобрен съответният план.

Решението може да бъде обжалва нов 14-дневен срок от съобщаването му но 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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