
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № Б С -11 -ЕО/ т м -  
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 
НУРИЕОПП с Вх. № ПД -  2858(2) от 16.12.2021г. и доп. инф. от 07.01.2022г. , както и 
получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-2-2/19.01.2022 г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на план „ПУП-ПП за обект: Оптична кабелна линия 
-  ОКЛ 0807-0801/ТШ5-0804, с начало от технологична шахта ШКС-03 до технологична шахта 
0804/СТШ /трасе през ПИ с идентификатори 07079.831.280, 07079.831.173, 07079.831.72, 
07079.10.907 в землището на град Бургас и ПИ с идентификатори 63029.100.107 и 63029.173.5 
в землището на с. Росен, община Созопол/“ с възложител: Министерство на отбраната

възложител: Министерство на отбраната

Характеристика на плана:
От представената информация става ясно, че се предвижда изграждане на подземно трасе 

за нова тръбна оптична кабелна мрежа /предпазна тръба/ с оптичен кабел в нея. Предпазната 
тръба ще се изпълни в изкоп, а пресичането на път II-99 ще се извърши чрез хоризонтален 
сондаж. За всеки метър линейна дължина ще се определи сервитут от 1,00 м (по 0,5 м от двете 
страни на оста на трасето). ОКЛ ще е с начало от нова технологична шахта ШКС-03' в 
обслужващата зона на път II-99 на пътен километър 7+558 и чрез хоризонтален сондаж 
трасето ще пресича пътя и успоредно на асфалтовото отклонение от пътя ще достига до 
технологична шахта 0804/СТШ, предвидена за изграждане до оградата на войсковия район 
(ПИ с идентификатор 63029.173.6 по КК).

Предвижда се проектна дължина на кабелното трасе от 98,4 м, засягащо следните ПИ с 
идентификатори: 07079.831.280, 07079.831.173, 07079.831.72, 07079.10.907 в землището на 
град Бургас и ПИ с идентификатори 63029.100.107 и 63029.173.5 в землището на с. Росен, 
община Созопол.

Настоящият план попада в обхвата на т. 9.1. - Подробни устройствени планове - планове 
за застрояване на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП и подлежи на процедура 
по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на 
цитираната Наредба.

Трасето на ОКЛ „0807-0801/ТШ5-0804, преминаващо през ПИ с идентификатори 
07079.831.280, 07079.831.173, 07079.831.72, 070789.10.907 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас и 
ПИ с идентификатори 63029.100.107 и 63029.173.5 по КК на с. Росен, общ. Созопол не попада
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в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в 
защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) -  
защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 
РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на 
очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД- 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 
67/12.08.2014г.)-

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 37, 
ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че ПУП-ПП е допустим спрямо режима на дейностите 
в защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със 
заповедта за обявяването й.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по 
Черноморското крайбрежие, се установи, че с плана не се засяга площ с характеристика на 
пясъчни дюни.

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.4 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата по 
екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

След анализ на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 ог 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 да окаже значително 
отрицателно въздействие върху дивите птици и техните местообитания, предмет на опазване в 
защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта 
за обявяването й.

МОТИВИ:

1. Планът в разглеждания обхват не е свързан с промяна на предназначението 
и/или начина на трайно ползване на частите от имоти, по които преминава подземното трасе. 
Планът не е свързан с премоделиране на значителна площ или създаване на трайна преграда. 
Предвид това, не се очакват преки негативни въздействия върху структурата и функциите на 
защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици.

2. С подземното полагане на ОКЛ се запазва състоянието на терена и не се 
променя предназначението и/или начина на трайно ползване на имотите.

3. С реализацията на плана не се очаква възникване на екологични проблеми, 
замърсяване или дискомфорт на околната среда.

4. Предвидените дейности нямат производствен характер, поради което при 
експлоатацията на новоизградената техническа инфраструктура не се създават предпоставки 
за отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и човешкото здраве.

5. Отчитайки естеството на плана -  ПУП-ПП за подземна инженерна 
инфраструктура, не се очаква увреждане на индивиди или популации на диви птици 
идентифицирани в рамките на защитената зона и включени в предмета й на опазване.

6. Няма вероятност от увреждане или унищожаване на местообитания на гнездещи 
птици. Няма да има пряко унищожаване на местообитания за почивка и хранене на 
водолюбивите видове птици, включително мигриращи.
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7. Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и 
отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху 
предмета на опазване в защитената зона.

8. Не се очаква одобряването на плана да доведе до кумулативно въздействие със 
значителен ефект 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.

9. Очакваното шумово въздействие при осъществяването на плана ще е краткотрайно 
поради което не се предполага значително отрицателно въздействие върху фауната в района, 
извън предмета на опазване на защитените зони.

10. Реализацията на плана не предполага трансгранично въздействие, предвид 
местоположението на територията на плана, спрямо границите на Република България.

11. Съгласно Становище на Регионална здравна инспекция-Бургас е изх. № 10-2-2 от 
19.01.2022г., представената документация съдържа достатъчно анализи, изводи и мотивирани 
заключения по отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве, 
с които е доказано, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана/програмата.

Настоящото решение № БС- 11 -ЕО/ 2022 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка на план „ПУП-ПП за обект: Оптична кабелна линия -  
ОКИ 0807-0801/ТШ5-0804, с начало от технологична шахта ШКС-03 до технологична 
шахта 0804/СТШ /трасе през П И  с идентификатори 07079.831.280, 07079.831.173, 
07079.831.72, 07079.10.907 в землището на град Бургас и П И  с идентификатори 
63029.100.107 и 63029.173.5 в землището на с. Росен, община Созопол/ “ 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.

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.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана, или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и пред

реда на чл.133 от Административно

то, Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс;+359 56 813 200 

e-mail: riosvbs@unacs.bg 
www.riosvbs.com

0063

mailto:riosvbs@unacs.bg
http://www.riosvbs.com

