
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № Б С -19 -ЕО/
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 ап.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 -  2870 (4) от 01.03.2021 г., както и получено становище от 
Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-37-1/19.03.2021 г,

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на план „Изграждане на фотоволтаична централа и 
ПУП-ПП за трасе на електрически кабел 20 kV с начало от новопроектиран трафпост в 
североизточната част на ПИ с идентификатор 00151.194.24 по КК на град Айтос, община 
Айтос“, за присъединяване на предвидената ФЕЦ в имота към нов ЖР стълб, вграден в 
междустълбието на ЖР стълб № 14 и ЖР стълб № 15 на ВЛ 20 kV „Черноград“ от подстанция 
„Айтос“ с възложител: „Валпа-04“ ЕООД

възложител: „Валпа-04“ ЕООД

Характеристика на плана:
Настоящият план предвижда трасе на нов електрически кабел 20 kV с начало от 

новопроектиран трафпост в североизточната част на ПИ с идентификатор 00151.194.24 по КК 
на град Айтос, община Айтос“, за присъединяване на нова фотоволтаична централа в имота 
към нов ЖР стълб вграден в междустълбието на ЖР стълб № 14 и ЖР стълб № 15 на ВЛ 20 
kV „Черноград“ от подстанция „Айтос“. Трасето на кабелната линия ще преминава на изток и 
ще излиза на полски път с идентификатор 00151.186.9 по КК на гр. Айтос, ще преминава 
подземно по пътя, след 108 м се отклонява на север и след 13 м отново на изток, навлизайки в 
ПИ с идентификатор 00151.195.1 по КК на град Айтос. Общата дължина на 
новопроектираното кабелно трасе от ПИ с идентификатор 00151.194.24 по КК на град Айтос, 
община Айтос до мястото на присъединяване ще е 215,2 м.

Предвижда се изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала за производство на 
електрическа енергия в ПИ с идентификатор 00151.194.24 по КК на град Айтос, община 
Айтос. Централата ще се състои от 2000 на брой фотоволтаични модула, ситуирани на терен, 
с единична мощност 400 кУр. Ще се монтира и един брой БКТП 1,4/20 кУ в рамките на имота.

За инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаични системи в ПИ № 194024, м. 
„Карнобатски път“, землище на град Айтос, община Айтос“, Директорът на РИОСВ-Бургас е 
постановил с Решение № БС-101-ПР/23.04.2009г. да не се извършва ОВОС. Към днешна дата 
Решение № БС-101-ПР/23.04.2009г. не е в срок на правно действие, съгласно чл. 93, ал. 8 от 
ЗООС.
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Настоящата процедура се провежда във връзка с потвърждение на Решение №3 от 14- 
15.04.2010г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 към Областна Дирекция „Земеделие и 
гори“ - град Бургас за промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди 
и изграждане на обект: „За производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници 
-  фотоволтаична система“ в ПИ с идентификатор 00151.194.24 по КК на град Айтос, община 
Айтос.

Реализацията на обекта /изграждане на фотоволтаични системи/ ще е съгласно одобрения 
със Заповед № РД-08-839/23.11.2009г. на Кмета на Община Айтос ПУП-ПРЗ за имот № 
194024, м. „Карнобатски път“, землище на град Айтос за промяна на земеделската земя и 
отреждане на новообразувания УПИ 1-24, масив 194 „за производство на електрическа енергия 
от ВЕИ /фотоволтаична система/“-  зона Пп..

Настоящия 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.

Имотът и трасето на кабела, предмет на плана не попадат в границите на защитена 
територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на 
защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена 
защитена зона BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, одобрена със Заповед № РД-375/15.05.2020г. на Министъра на ОСВ 
(обн, ДВ, бр. 50/02.06.2020г.).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.4 от Наредбата за ОС се 
констатира, че реализацията на плана е допустима спрямо режима на защитена зона 
BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна.

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 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 да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете птици и техните 
местообитания, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000119 
„Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

МОТИВИ:
1. Предвид местоположението на трасето и имота, одобряването на ПУП-ПП и 

реализирането на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до нарушаване 
на целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на най-близо разположената 
защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна.

2. Не се очаква значително по степен безпокойство, различно от до сега 
съществуващото, което да доведе до трайно и необратимо прогонване на видовете, предмет на 
опазване в гореописаната най-близо разположена защитена зона, както и до изменение в 
структурата и числеността на популациите им.
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3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природни местообитания, 
местообитания и популации на видове, предмет на опазване в най-близо разположената 
защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна.

4. Съгласно Удостоверение изх. №138/12.02.2021 г.» издадено от Кмета на Община 
Айтос, ПИ с идентификатор 00151.194.24 (бивш ПИ № 194024), м. „Карнобатски път“, 
землище на гр. Айтос по одобрения с Решение №431 /31.01.2018г. на Общински съвет -  Айтос 
Общ устройствен план на Общината попада в територия за производствени дейности. Със 
Заповед № РД-08-839/23.11.2009г. на Кмета на Общината от поземления имот е образуван 
УПИ 1-24, масив 194, отреден „за производство на електрическа енергия от ВЕИ 
(фотоволтаична система)“.

5. Реализацията на плана не предполага трансгранично въздействие.
6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в 

следствие на реализацията на плана при спазване на условията, заложени в становище на 
Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-37-1 от 19.03.2021 г.

Настоящото решение № Б С -19 -ЕО/ 2021 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка на план „Изграждане на фотоволтаична централа и 
ПУП-ПП за трасе на електрически кабел 20 kV  с начало от новопроектиран трафпост в 
североизточната част на П И  с идентификатор 00151.194.24 по КК на град Айтос, 
община Айтос“, за присъединяване на предвидената ФЕЦ в имота към нов ЖР стълб, 
вграден в междустълбието на ЖР стълб М  14 и ЖР стълб Лг 15 на ВЛ  20 кУ„ Черноград“ 
от подстанция „Айтос“ с възложител: „Валпа-04“  ЕООД 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, 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 по реда на Административнопроцесуалния кодекс 
чрез директора на РИОСВ-Бургас пред министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Бургас по реда на чл. 133 от АПК.

Заповед № РД-25/24.03.202

ЗА ДИРЕКТОР НА РИОС1
инж. Зиика Стойкова
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