
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-18-ЕО/
За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

11а 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 
(НУРИЕОГ1П), 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-2217 от 02.03.2021 г., получено становище от Регионална здравна 
инспекция - Бургас с изх. № 10-41-1/25.03.2021 г.

Р Е Ш И Х :

да не се извършва екологична оценка на „Г1У11-ПРЗ за имот с ид. 66682.147.5 по КК на с.
Скала, местност „Балбузанскиге ниви“, община Сунгурларе с цел промяна в отреждането на 
имота „за фотоволтаичен парк“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „СПА ЕКО ТУР“ ЕООД

Характеристика на плана:

Предложението е свързано с „ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 66682,147.5, с. 
Скала, местност „Балбузанскиге ниви“, община Сунгурларе с цел промяна в отреждането на 
имота „за фотоволтаичен парк“ с обща инсталирана мощност от 4,9м\У. Ще бъдат 
монтирани 900 бр. панели с мощност 550 W, всеки върху метална конструкция монтирана 
хидравлично земята, без изкоп и строителство. В югозапданат част на имота ще бъде 
изграден илощадков енергиен обект (БКТП) е застроена площ 10 кв.м, като кабелът 
присъединяващ обекта към въздушната електропроводна линия (ВЕЛ 20 kV), ще се положи 
подземно и ще преминава в обхвата на имот с идентификатор 66682.147.7, с начин на 
трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“. Дължината на трасето с 
220м. Достъпът до имота ще бъде осъществен от съществуваш полски път.

Предлага се и изменение на ОУП на община Сунгурларе в обхвата на имот с 
идентификатор 66682.147.5 по КК с. Скала, местност „Балбузанските ниви“, община 
Сунгурларе, съгласно заявеното желание от собственика на имота предмет на изменение на 
плана.

Съгласно ОУП на община Сунгурларе, имотът попада в територия с предназначение 
„земеделски територии“ с режим „допустима промяна на предназначението“.

Имотът е с трайно предназначение на територията „земеделска“ и начин на трайно 
ползване „нива“ с обща площ 42 576 кв.м.

Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за 
защитените територии и не попада в границите на защитена зона, определена по реда на
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Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена 
зона BG0000139 „Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата 
фауна и флора, обявена със Заповед № РД-1023/17.12.2020 г. на министъра на околната 
среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.). Най-близо разположената защитена зона за 
опазване на дивите птици е BG0002029 „Котленска планина”, обявена със Заповед № РД- 
910/11.12.2008г. (ДВ, бр 15/2008 г.) на министъра на околната среда и водите, изм. със 
Заповед № РД-72/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Планът попада в обхвата на т. 9.1. -  Подробни устройствени планове -  планове за 
застрояване на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 и т.2 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, алЛ, т.1 от Наредбата за условията и реда за 
извъшване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (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.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал. 1 от Закона 
за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата по екологична оценка, по реда 
на Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.37, ал.З от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е 
направена преценка за вероятната стенен на отрицателно въздействие върху защитените зони, 
съгласно която плана няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природните местообетния, видовете и техните местообитания, предмет на опазване в най-близо 
разположената защитена зона BG0000139 „Луда Камчия“ за опазване на природните 
местообитания и на дивата фауна и флора.

МОТИВИ:

1. Предвидените с плана дейности ще се реализират в имот, разположен извън 
границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, като най-близко на 
отстояние от 390 м, е разположена BG0000139 „Луда Камчия” за опазване на природните 
местообитания и на дивата фауна и флора. Предвид това няма вероятност от пряко 
унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове в 
рамките на най-близо разположената защитена зона. включени в предмета й на опазване.

2. Одобряването на плана няма да доведе до нарушаване на целостта, структурата, 
функциите и природозащитните цели на близко разположената защитената зона.

3. Имотът отстои на 2770 м от защитена зона BG0002029 „Котленска планина” за 
опазване на дивите птици. С одобряването на плана и реализирането на произтичащото от 
него инвестиционно предложение, няма вероятност да бъдат унищожени, увредени или 
значително фрагментирани местообитания (гнездови, хранителни, размножителни, места за 
почивка) на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона.

4. Предвид местоположението и характера на плана и инвестиционното предложение, 
което произтича от него, считам че няма вероятност от съществено изменение на нивата на 
шум и безпокойство, които да доведат до намаляване на числеността или промяна на 
състава на видовете, опазвани в най-близо разположената защитена зона BG0000139 
„Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора.

5. Имотът предмет на плана представлява открита площ - нива, разположена до горски 
масив и други земеделски земи - ниви. В района няма реализирани други обекти, поради
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което, считам че усвояването на площа на имота не би било непреодолима преграда за 
случайно срещащи се екземпляри от предмета на опазване на най-близо разположената 
защитена зона BG0000139 „Луда Камчия”.

6. Съгласно действащия ОУП на Община Сунгурларе, на който е изшършнена 
екологична оценка, съвместена с оценка за съвместимост, приключила със Становище по 
ЕО № БС 1-1/16.11.2018 г., имотът попада в територия с предназначение „земеделска 
територия“, с режим „допустима промяна на предназначението“. Предвид това, не се очаква 
с одобряването на плана (ПУП-ПРЗ) да се достигне до кумулативно въздействие със 
значителен отрицателен ефект върху местообитанията и популациите на видове, включени 
в предмета на опазване в горецитираната близкоразположена защитена зона.

7. Със Заповед № 39/29.01.2021 г. кметът на Община Сунгурларе разрешава да се 
изработи ПУП-ПРЗ на имот № 66682.147.5, с. Скала, местност „Балбузанските ниви“, 
община Сунгурларе е цел промяна в отреждането на имота „за фотоволтаичен парк“ с 
обща инсталирана мощност от 4,9mW.

8. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-41-1/25.03.2021 г., от здравно- 
хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие реализирането 
на плана.

9. Реализацията на плана не предполага транегранично въздействие, предвид 
местоположението на територията на плана, спрямо границите на Република България.

ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

I. Да се спазват заложените условия на РЗИ, съгласно становище с изх. № 10-41- 
1/25.03.2021 г. /Приложение писмо па РЗИ-Бургас с изх. №  10-41-1/25.03.2021 г./.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение ни 
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 околни среда.

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

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 
Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред 
Министъра на ОСВ и Административен съд по реда на чл. 133 от АПК в 14 дневен 
срок от съобщаването му.

На основание чл.88, ал.4 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от дата на влизането му в сила не е одобрен плана.

ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ-КУу 
ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
Заповед № РД-25/24.03.2021
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