
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

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 ог 
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 Наредбата за ЕО с Вх. № 
Г1Д-242(2)/03.02.2021 г. и получени становища от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 
10-18-1/09.02.2021 г.

РЕ  ШИХ:

да нс сс извършва екологична оценка на комплексен проект за инвестиционна инициатива в 
части:

- ПУП-Г1РЗ в обхват поземлени имоти с идентификатори 36525.301.1, 36525.301.2, 
36525.301.3. 36525.301.9, 36525.301.310, 36525.301.11, 36525.301.14, 36525.301.15, 36525.301.56 по 
КК на гр. Карнобат;

- Инвестиционен проект за обект „Фотоволтаична централа”, прилагането па който няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото 
здраве

Възложители „АГРОШАНС КОМЕРС” ЕООД

Характеристика на плана:

С ПУП-ПРЗ се предвижда обединяване на част от разглежданите имоти и създаване на нови 
четири урегулирани имота както следва: УПИ V-36525.301.196 - образуван от обединяването на 
имоти с идентификатори 36525.301.1, 36525.301.2, 36525,301,3, 36525.301.9 и 36525.301.56 по КК 
на гр. Карнобат с обща площ 143235 кв.м., УПИ VI - 36525.301.10 с площ от 37819 кв.м., УПИ VII 
- 36525.301.14 с площ от 94274 кв.м. и УПИ VIII - 36525.301.15 с площ от 8313 кв.м., с отреждане 
„за фотоволтаична централа”. Имотите са с площ 286 671 кв.м. е начин на трайно ползване на 
имотите „за стопански двор” и трайно предназаначение на територията „земеделска”.

С плана се установява устройствсна зона „Пп” предимно производствена, подходяща за 
производство на електрическа енергия. Проектът е свързан с изграждане на фотоволтаична 
електроцентрала за производство на електрическа енергия от ВЕИ с инсталирана мощност 40 MW.
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Фотоволтаичната централа ще се изгради от фотоволтаични модули, които са разпределени 
оптимално върху терена. Тяхната функция е да преобразуват слънчевата енергия в електрическа.

Предвижда се да се разположат 57653 броя соларни модула, с максимална мощност до 695Wp 
на всеки отделен модул. Фотоволтаичните модули ще се свържат последователно в серии 
(стрингове). Те ще се монтират върху предварително изградена носеща конструкция от метален 
профил. Металната конструкция ще се монтира към терена чрез фундиране, изграждане на 
стоманобетонни фундаменти и анкериране към тях. Общата площ на монтираните на терена 
модули ще е 149 321 кв.м.

Повишаването на напрежението до 20 KV ще се осъществява в трафопостове, тип БКТП 20/0,4 
kV, с два броя повишаващи трансформатори по 1250 kVA, към които посредством 
разпределителни касети са свързани съответните инвертори. Присъединяването на ФтЕЦ към 
електропреносната мрежа може да се осъществи чрез изграждане на нова подстанция 110/20 kV. 
Новата подстанция е предвидено да се разположи в новопредвидения с Г1УП - УПИ V, на 
площадка с размери 40/50 метра. Присъединяването на новата подстанция 110/20kV към 
електропреносната мрежа ще се осъществи като се вгради нов ЖР стълб 110kV в по-близкия 
въздушен електропровод, електропровода се разкъсва и към ОРУ 110kV на новата подстанция се 
въвеждат две нови отделни въздушни линии. Дължината на двете нови въздушни линии е 20 
метра.

Свързването на фотоволтаичните модули с трафопостовете и трафопостовете с новата 
подстанция 110/20kV, ще се осъществи посредством нови кабелни линии, положени подземно в 
изкопи 0.8/0.4 м и 0.9/0.4 м. Преминаването на кабелните линии през местните пътища, свързващи 
отделните имоти ще става чрез хоризонтален сондаж без да се засяга целостта на пътя. При 
преминаването на кабелните линии през урбанизирани територии се образуват сервитутни зони по 
оста на трасето - 0.6 м от страна на сгради или застройки и 1.5 м от другата му страна.

Поземлени имоти с идентификатори 36525.301.1, 36525.301.2, 36525.301.3, 36525.301.9, 
36525.301.310, 36525.301.11, 36525.301.14, 36525.301.15, 36525.301.56 по КК на гр. Карнобат, 
община Карнобат не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 
места). Най-близо /на 3,1 Окм/ е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС 
№122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.), Изм. с Решение на МС 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/20Юг.).

Планът 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 преценяване на 
необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба.

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

МОТИВИ:

1. Имоти, предмет на плана, са с трайно предназначение на територията „земеделска” и начин 
на трайно ползване „за стопански двор”. Имотите са част от стопански двор, разположени в 
североизточната част на гр. Карнобат.

2. Съгласно становище на община Карнобат с техен изх. № 26-00-122 от 02.02.2021 г., по 
действащия ОУП на Община Карнобат, приет от общински съвет - гр. Карнобат с Протокол № 11
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на
29.10.2020 г., поземлени имоти с идентификатори 36525.301.1, 36525.301.2, 36525.301.3,
36525.301.9, 36525.301.310, 36525.301.11, 36525.301.14, 36525.301.15, 36525.301.56 по КК на гр. 
Карнобат попадат в урбанизирана територия -  терени за стопанско производство.

3. Със Заповед № РД-71 от 28.01.2021 г. на кмета на община Карнобат е разрешено 
изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

- Г1У11-ПРЗ в обхват поземлени имоти с идентификатори 36525.301.1, 36525.301.2,
36525.301.3.36525.301.9, 36525.301.310, 36525.301.11, 36525.301.14, 36525.301.15, 36525.301.56 по 
КК на гр. Карнобат;

- Инвестиционен проект за обект „Фотоволтаична централа”.
4. Предвидените дейности няма да окажат значителни въздействия или дискомфорт върху 

компонентите на околната среда. Разглежданата територия се намира на повече от 1 км 
североизточно от жилищните сгради на града, което изключва възможността за въздействия и 
дискомфорт на живущите в тази част на гр. Карнобат.

5. 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 върху защитените зони, 
съгласно която изменението на плана няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природните местообитания, видовете и популациите им, предмет на опазване 
в защитена зона BG0000I96 „Река Мочурица”, поради следните мотиви:

- Имотите, предмет на разглеждане, са отдалечени от границите на защитени зони от 
екологичната мрежа Натура 2000, като най-близо разположената - защитена зона BG0000I96 
„Река Мочурица” отстои на повече от 3 километра. Предвид това не се очакват преки и косвени 
негативни въздействия върху структурата, функциите и природозащитните й цели.

- Няма вероятност от увреждане на природни месгообитания в границите на защитена зона 
BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна и включени в предмета й на опазване.

- Няма вероятност от увреждане на местообитания на видове, идентифицирани в рамките на 
защи тената зона и включени в предмета й на опазване, както и фрагментацията на биокоридори от 
значение за видовете, тъй като имотите представляват бивш стопански двор с изградени сгради и 
обекти, отдалечени на 3 км от границите на зоната.

- Не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, предмет на 
опазване в най-близо разположената защитена зона, а възможните шумови въздействия са 
временни и обратими.

- Не се очаква одобряването на плана да доведе до кумулативно въздействие със значителен 
ефект върху природните местообитания, популациите на видове и техните местообитания, 
опазвани в защитените зони, в резултат на одобряване на настоящия план, спрямо одобрени до 
момента инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие на 
реализацията на плана, при изпълнение на условията, заложени в настоящото решение, съгласно 
становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-18-1/09.02.2021 г.

ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-18-1/09.02.2021 
г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на настоящото 
решение.
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Настоящото решение № ЕС-7-ЕО/2021 г, за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка 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.

Съгласно чл. 88, ал. 6 решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането 
му в сила не е одобрен съответния план.

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 по реда на чл.133 от АПК.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУ! ©Ц
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