
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение №
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 Наредбата за ЕО с Вх. № 
ПД-2113(5)/08.11.2021 г., и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас С изх. 
№ 10-186-1/24.11.2021 г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на план „ПУП-ПП за трасе на захранващ ел. провод 
за УГ1И V1-214 /поземлен имот с идентификатор 35883.509.214 по КК на гр. Камено и трасе до 
други УПИ в кв. 36 по ПУП-ПРЗ на част от територията на бивш НХК-Бургас”, прилагането на 
който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве

Възложители „ЕЛЕКТРОРАПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД 

„РОСТЕР” ООД

Характеристика на плана:

ПУП-ПП е свързан с изграждане на трасе на захранващ ел. провод за УПИ V1-214 /поземлен 
имот с идентификатор 35883.509.214 по КК на гр. Камено и трасе до други УПИ в кв. 36 по ПУП- 
ПРЗ на част от територията на бивш НХК-Бургас.

Проектът е разделен на четири броя подобекти с номера съответно с № 1, 2, 3 и 4.
1. Първата част обхваща частта в урбанизираната територия на с. Свобода, Община Камено 

/за населеното място няма одобрена кадастрална карта и се ползва регулационния план на 
селото/, като трасето започва ог УПИ 11, кв. 15, върви успоредно на улица с осови точки 32, 31 и 
28 стигайки до ПИ с идентификатор 35883.23.42. Трасето ще бъде разположено изцяло в южния 
тротоар, по одобрената улична регулация и цялата му дължина е 204 м, като 203 м попадат в 
улицата, а 1 м в УПИ II, кв. 15, където е и разположен ТП „Свобода 1“. Съгласно одобреното 
техническо задание за строителен сервигут в урбанизираната територия на с. Свобода, е избран 
габарит с ширина 1.80 м, като 0.60 м от оста на трасето до улична регулация, а останалите 1.20 м 
са към оста на улицата и попадат изцяло в тротоара. Съответно площта на сервитутната ивица в 
улица е 367 кв.м, а площта в УПИ II, кв.15 е 3 кв.м.

2. Втората част на проектното трасе обхваща преминаването му през земеделска територия 
заключена между южната част на с. Свобода и северозападната част на индустриална зона 
„Лукойл Нефтохим Бургас“, за която има одобрена кадастрална карта. Трасето ще преминава
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през ПИ с идентификатори № 35883.23.45, № 35883.23.42, № 35883.23.59 и 35883.22.229. 
Съгласно техническото задание изработено от възложителя и Наредба № 16 от 2004г. „За 
сервитутите на енергийните обекти“, сервитутната ивица е с ширина 4 м или по 2 м от оста на 
трасето;

3. Третата част на проектното трасе ще обхваща, частта в урбанизираната територия на 
индустриална зона „Лукойл Нефтохим Бургас“, започващо от югоизточния край на ПИ 
35883.22.229 при улична регулация е осови точки 94 - 16а, преминаващо изцяло в улична 
регулация с осови точки 16а - 94, 93, 95 до включването му в БКТП „НОВ“ намиращ се в УПИ 
Vl-27,213, кв.36 по регулационния план на територията на бивш НХК - Бургас, представляващ 
ПИ с идентификатор 35883.509.27 по КК на землище гр. Камено. От излизането от земеделската 
територия до включването в ПИ 35883.509.27, трасето преминава изцяло в ПИ с идентификатор 
35883.509.65 /вид на територията „урбанизирана“, НТП „за второстепенна улица“, вид на 
собствеността „Частна“/ и малка част попада в ПИ с идентификатор 35883.509.27 / вид на 
територията „урбанизирана“, НТП „за друг вид производствен, складов обект“, вид на 
собствеността „Частна“/;

4. Четвъртата част на проектното трасе дава възможност за осигуряване на нови кабелни 
трасета средно напрежение 20kV, от БКТП „НОВ“, намиращ се в ПИ 35883.509.27 /УПИ VI- 
27,213, кв. 36 /до ПИ 35883.509.29 /УПИ IV-368, кв.36/, ПИ 35883.509.11 /УПИ ХМ 1, кв.16/ и ПИ 
35883.509.8 /УПИ II-347, кв.16/, по КК на Община Камено и регулационен план на бивш НХК - 
Бургас. Поземлен имот с идентификатор 35883,509,27 по КК на землище гр. Камено /УПИ VI- 
214, кв.36 по регулационния план на индустриална зона „Лукойл Нефтохим Бургас“, на 
територията на бивш НХК - Бургас/, е собственост на Възложителя „Ростер“ ООД.

Трасето на електропровода, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 
(Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за 
опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр, 102/2008г.), 
изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и 
двете на министъра на околната среда и водите.

Планът попада в обхвата на т. 9.1. -  Подробни устройсгвени планове -  планове за застрояване 
на Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, т. I 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.

МОТИВИ:

1. Планът е във връзка с присъединяването на производствено-складова база в поземлен имот 
с идентификатор 35883.509-27 по КК на гр, Камено, където ще се проектира и изгради нов БКТП 
„Нов” 2x800 kVA, който ще бъде захранен от ГП „Свобода 1”, намиращ се в с. Свобода, община 
Камено.

2. С реализацията на плана не се очаква създаване на екологични проблеми, както и 
замърсяване или дискоморт на околната среда.
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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 дивите птици и местообитанията им, както и върху 
природните местообитания, видовете и популациите им, предмет на опазване в защитена зона 
BG0000273 “Бургаско езеро”, поради следните мотиви:

- Трасето на електропроводната линия не попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, като 
най-близко е разположената защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро”. Не се очакват преки 
негативни въздействия върху структурата и функциите на защитената зона.

- Отчитайки естеството на плана -  трасе па техническа инфраструктура за захранване на 
имот разполож ен на територията на бивш НХК-Бургас, не се очаква увреждане на природни 
местообитания в границите на защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” и включени в предмета 
й на опазване.

- Не се очаква увреждане на местообитания на видове идентифицирани в рамките на 
защитената зона и включени в предмета й на опазване.

- Не се очаква одобряването на плана да доведе до кумулативно въздействие със значителен 
ефект върху природните местообитания, популациите на видове и техните местообитания, както и 
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.

4. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-186-5/24.11.2021г. представената 
информацията съдържа анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение на степента на 
значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които възложителят е доказал, че не 
очаква здравен риск при осъществяване на плана.

Настоящото решение № БС-56-ЕО/2021 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 
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 обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс 
чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд по реда на чл.133 от АПК.
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