
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-36-ЕО/ 99 .0^7  - С 2-Г'
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, 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 иа опазване на защитените зони 
(Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от (НУРИЕОПП) с вх. № ПД- 
2083(2)15.02.2022 г., допълнителна информация от 15.02.2022 г., 22.03.2022 г., 28.03.2022 г. и 
получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-40-3/13.04.2022 г.

РЕ ШИХ:

да не се извършва екологична оценка на „Изработване на Подробен устройствен план - 
Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии за трасе на кабелна линия от 20kV от ТП 
Александрово 3 до имот с идентификатор 47651.143.8 по КК на е. Медово, община Поморие“ 
при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие 
върху околната среда и човешкото здраве

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ВиК“ ЕАД

Характеристика на плана:

Проектът предвижда предвижда изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен 
план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии за трасе на кабелна линия от 20kV от ТП Александрово 3 до имот е 
идентификатор 47651.143.8 по КК на е. Медово, община Поморие.

Захранването на обекта ще се осъществи от два независими източника:
- Нов ЖР стълб вграден в извод СН „Каблешково“ подстанция „Каблешково“ с дължина 

на трасето до имот с идентификатор 47651.143.8 по КК на е. Медово -  11м;
- Уредба 20kV на БКТП Александрово 3, извод СН „Александрово“ подстанция „Оризаре“ 

с дължина на трасето до имот с идентификатор 47651.143.8 по КК на с. Медово -  1634 м.
Участъка обхваща територия попадаща в землището на с. Медово и с. Александрово, 

община Поморие и засяга земеделски територия и територия на транспорта ( път III- 906 „гр. 
ОПУ Варна-Оризаре-Каблешково“).

Засегнати имоти:
- землище с. Александрово, Община Поморие -  00271.6.246, 00271.7.25, 00271.7.74, 

00271.7.135 (земеделска територия) и 00271.8.64 (територия на транспорта);
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- землище с. Медово, Община Поморие -  47651.9.21 47651.9.75, 47651.13.111, 47651.143.6 
(земеделска територия) и 47651.13.112,47651.143.7 (територия на траспорта).

Имот е идентификатор 47651.143.6 е с площ 31 826 кв.м с трайно предназначение на 
територията -  земеделска и начин на трайно ползване -  пасище.

Имотите и трасето кабела не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на 
Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) -  BG0002043 „Емине” за опазване 
на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и 
водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/ 05.02.2013г.).

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от 1 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), се установи, че изработването на ПУП-ПП е допустим спрямо режима на защитена зона 
BG0002043 „Емине”, определен със заповедта за обявяването й.

Проектът на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии, попада в обхвата на позиция 9.1 -  „Подробни устройствени планове 
- Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии” на Приложение №2 от НУРИЕОПП и реализирането му е свързано 
е дейности, които определят рамката за бъдещо развитие па инвестиционни предложения по 
Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от НУРИЕОПП, предложеният ПУП-ПП, 
подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка по 
реда на НУРИЕОПП, с компетентен орган за произнасяне Директорът на РИОСВ-Бургас.

ПУП-ПП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка е ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие 
и чл. чл.2, ал.1 т.1 от Наредбата за ОС, като процедурата по ОС се извършва чрез процедура по 
ЕО.

След преглед 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 планът няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете и техните местообитания, 
предмет на опазване в защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици.

МОТИВИ:

1. 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.

2. За територията в обхвата на ПУП-ПП не са установени екологични проблеми, върху 
които реализирането на плана би оказало допълнително негативно влияние.

3. Одобряването на плана е съвместимо с предмета и целите на опазване в гореописаната 
защитена зона. Предвид характера на инвестиционното предложение, произтичащо от плана 
(подземен, линеен обект), при реализацията му няма вероятност от нарушаване на целостта, 
структурата, функциите и природозащитните цели на защитената зона.

4. Не се очаква отрицателно въздействие върху видовете птици, предмет на опазване в 
защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици.

5. Не се очаква реализацията па инвестиционното предложение, произтичащо от плана, да 
доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природни
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местообитания, местообитания и популации на видове, предмет на опазване в гореописаната 
защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици.

6. 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 гореописаната защитена зона.

7. Съгласно получено становище от РЗИ-Бургас с техен изх. № 10-40-3/13.04.2022 г., 
представената документация съдържа достатъчно 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.

8. Прилагането на ПУП-ПП не е свързано с трансгранично въздействие върху околната 
среда, предвид местоположението на засегнатата територия.

Настоящото решение 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 служи като основание за отпадане на 
отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

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

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обявяването му, чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд по реда на чл. 133 от Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл.88, ал.6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от дата на влизането му в сила не е одобрен плана.
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