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Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-38-ПР/....
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху

околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 и ал.6 от Закона за 
биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за 
ОС/, представената писмена документация по чл.Ю от Наредбата за ОС и представената 
писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС с вх. № ПД-419 от 
25.03.2019 г. и получено становище от Регионална здравна инспекция-Бургас (РЗИ -  Бургас) с 
изх. № 10-45-1/03.04.2019 г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на нова ВЛ 110kV за захранване на бъдеща п/ст „Поморие“ 
110/20kV“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
околната среда, природните местообитания. популации и местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитените зони и човешкото здраве 
възложители: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

гр. София, бул. „Цар Борис III” № 201

Кратко описание на инвестиционното предложение:
Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-81-ПР/2013 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, с което е 
определил да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на нова ВЛ 
110kV за захранване на бъдеща п/ст „Поморие“ 110/20kV“. Решението е загубило правно 
действие, тъй като в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването 
на инвестиционното предложение съгласно чл. 93, ал.8 от Закона за опазване на околната среда.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова ВЛ 110kV, чрез разкъсване 
на съществуващата ВЛ 11 OkV „Ахелой“, за захранване на бъдещата п/ст „Поморие“, с което ще 
се подобри качеството и надеждността на захранването на гр. Поморие.

Дължината на трасето е 10160 м. За начало на трасето се използва отклонението на ВЛ 
11 OkV „Ахелой“ от новопостроения ЖР стълб в ПИ 007411 намиращ се в землището на гр. 
Каблешково. До R2 трасето се движи успоредно на съществуващата ВЛ, след което тангира 
около полски пътища на юг до R7, след това отново успоредно на съществуващата ВЛ до R9, 
успоредно на ЖП линията до R10 и заобикаляйки промишлената зона, чрез R11 и R12 се 
свързва с крайната точка R13. намираща се в имота на подстанцията.

Въздушните електропроводни линии представляват надземно изградена система от 
проводници и стълбове, предназначени за пренос на електрическа енергия с високо 
напрежение. Трасето ще се изпълни със стоманено-решетъчни стълбове за две тройки 
проводници АСО-400 и едно мълниезащитно въже тип OPGW.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б” от Приложение № 2 
към чл. 93, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС. отразена в настоящото решение.
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Част от трасето попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG00002043 „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. Заповед №РД-76/28.01.201 Зг. (ДВ. бр. 10/2013г.).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 40. ал. 2 
от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима 
на защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за 
обявяване и изменението й.

След анализ на представената документация и на основание чл.40, 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 гореописаното инвестиционно предложение няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания. 
популации и местообитания на видове, в това число на дивите птици, предмет на опазване в 
защитена зона BG00002043 „Емине”.

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване 
на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, 
както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на нова ВЛ 11 OkV, чрез 
разкъсване на съществуващата ВЛ 11 OkV „Ахелой“, за захранване на бъдещата п/ст „Поморие“.

2. Инвестиционното предложение не предвижда извършване на монолитно 
строителство, свързано с отстраняване на голямо количество хумусен почвен слой и големи по 
обем изкопни работи.

3. За изграждането на ВЛ не се налага промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура. При необходимост от изграждане на временни пътища и площадки, те ще 
бъдат съгласувани със съответните ведомства.

4. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага извършването на 
дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи 
околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 
ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и 
регенеративната способност на природните ресурси в района:

Дължината на трасето е 10 160 м. със сервитут, засягащ 67 имота в землището на гр. 
Каблешково, 2 имота в землището на с. Каменар и 178 имота в землището на гр. Поморие и с 
репери, ситуиращи чупките на трасето, трайно установени в имоти в землището на гр. 
Каблешково и гр. Поморие.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Част от трасето на новата ВЛ върви успоредно на съществуваща ВЛ и само част от 
трасето попада в границите на защитена зона. С реализиране на предложението не се очаква да 
бъдат унищожени или увредени важни гнездови местообитания на дивите птици. Няма да 
настъпи фрагментация на защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, 
както и да бъде отнета площ, която е от ключово значение за дивите птици.
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2. Предвид естеството на инвестиционното предложение няма да се изменят съществено 
нивата на шум и безпокойство, които да доведат до намаляване на числеността или промяна на 
видовия състав на дивите птици, предмет на опазване в защитена зона BG00002043 „Емине” за 
опазване на дивите птици.

3. Не се очаква стагнация на размножителния процес нито при местните, нито на 
размножаващите се миграционни популации на дивите птици или съществено повлияване на 
размножителния им успех.

4. При сшяване на заложените в настоящото решение условия и мерки няма да се 
възпрепядства прелета на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и др.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия -  териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализацията на 
инвестиционното предложение, е ограничен и локализиран в рамките на разглежданото трасе.

2. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-45-1/03.04.2019 г., от здравно- 
хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие реализацията на 
инвестиционното предложение, тъй като не противоречи на Закона за здравето.

3. Инвестиционното предложение не е свързано с експлоатация на неподвижни 
източници на емисии.

4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 
границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии:

С цел осигуряване на обществен достъп, информацията за преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС по приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС е предоставена на 
интернет страницата и в сградата на РИОСВ -  Бургас. В рамките на нормативно определения 
14-дневен срок не са постъпили становища, мнения и възражения от заинтересовани лица/ 
организации.

В изпълнение на изискванията на чл. 6. ал. 9, т. 2, РИОСВ-Бургас е предоставила на 
Община Поморие информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по 
приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, с цел осигуряване на обществен достъп.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се монтират устройства против кацане на птици (на конзолите на носителните 
стълбове, над вс ички единични изолаторни вериги);

2. Да се монтират сигнализиращи дивертори с цел избягване на сблъсък на птици с 
далекопровода по цялата дължина на въздушната линия.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията 
на възложите.гя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 
подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 
отговорността съгласно действащата нормативна уредба.
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Решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата 
на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 
възложителят'повият възложител трябва да уведоми РИОСВ-гр. Бургас, до 14 дни от 
настъпването им.

Решение № БС-38-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на нова ВЛ llOkV за захранване на бъдеща п/ст „Поморие“ lI0/20kV“ с 
възложител „Електроенергиен системен оператор “ ЕАД може да бъде обжалвано по реда 
на Административно -  процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите 
или пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето
му.
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