
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Р Е Ш  Е Н И Е №  Б С -  106 - П Р/ Ой* 1 2022 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието

върху околната среда

на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал.З и ал.5 от Закона за 
опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), 
чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). чл.2, ал.1, т.1, чл.4, 
чл.ба, т.2, чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата по ОС) и представена 
писмена документация по чл.Ю от Наредбата за ОС и по приложение № 2 към чл. 6, 
от Наредбата по ОВОС с вх. №ПД-856(5)/19.04.2022 год., допълнителна информация 
от 08.06.2022 г., 06.07.2022 г. и получено становище от Регионална здравна инспекция 
/РЗ И-Бургас/ с изх.№ 10-129-7/28.07.2022 г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на подстанция Cp.ll/110kV с мощност 25MW и 
фотоволтаична електроцентрала в имот с идентификатор 20273.61.189 по КК на с. 
Дебелт, местност „Арпа дере“, община Средец“, което няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 
популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „СЪН БС“ ООД

Кратко описание па инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на фотоволтаична 
електроцентрала на площ от 300 дка в имот с идентификатор 20273.61.189 по КК на с. 
Дебелт. местност „Арпа дере“, община Средец и повишаваща подстанция Ср.Н/110kV 
с мощност 25MW. разположена па границата на имота на площ от 15 дка кв.м. 
Предвижда се монтиране на 50 000 фотоволтаични панела на стоманобетонна 
конструкция, съставена от бетонни колове, фундирани в земята и стоманени рамки. 
Електрическата енергия, ще се синхронизира с мрежовите параметри от инвептори, 
разположени на носещите конструкции. От там ще бъде повишена на 20 kV в 
разположени в имота двадесет и пет броя (25 бр.) бетонни комплектни
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трансформаторни постове (БКТП) и чрез подземни трасета, ще бъде доставена до 
повишаваща подстанция 20/110 kV, разположена на площ от 15 дка в имота. 
Електроенергията ще бъде пренесена в публична мрежа на Електроенергиен системен 
оператор (ECO), чрез въздушна линия 110 k V  къ м  точка на присъединяване 
резервно поле в ОРУ па п/ст 110/20 kV до подстанция „Дебелт“, след сключване на 
предварителен договор.

Транспортният достъп ще бъде осигурен от полски път, свързан с уличната мрежа 
на с. Дебелт. Имотът е е площ 452 417 кв.м с трайно предназначение на територията- 
земсделска, начин на трайно ползване - пасище и категория на земята при неполивни 
условия -  девета.

Със Заповед № РД-21/12.03.2010 г., кметът па община Средец одобрява 
Подробен устройствен план-Плап за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за 
фотоволтаична електроцентрала в имот с идентификатор 20273.61.189 по КК на е. 
Дебелт, местност „Лрпа дере“, община Средец.

С Решение №БС-239-ПР/26,10.2009 г. на Директора на РИОСВ -  Бургас за 
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда /ОВОС/ е постановено да не се извършва ОВОС за инвестиционно 
предложение „Изграждане па фотоволтаична централа в имот №000189 по КК на с. 
Дебелт, местност „Арпа дере'4, община Средец“ с възложител: „Сън БС“ ООД.

Съгласно чл.93. ал.8 от ЗООС. е изтекъл 5 годишния срок на правно действие на 
Решение №БС-239-ПР/26.10,2009 за преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка па въздействието върху околната среда, тъй като не са представени 
доказателства за реализация на инвестиционното предложение.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.З „б“ от Приложение № 2 
към чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотът не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените 
територии, не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие (Натура 2000 място). 11ай-близо е разположена защитена 
зона BG0000198 “Средецка река” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-346/31.03.2021 г. на министъра на 
околната среда и водите (ДВ, бр.56/06.07.2021 г.) и защитена зона BG 0000271 
„Мандра-Пода“ за опазване па дивите птици, обявена със Заповед № РД- 
131/10.02.2012 г. (ДВ, бр.23/2012 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД- 
308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните 
местообитания и па дивата флора и фауна (ДВ, бр.48/08.06.2021 г. и двете на 
министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 
за ОС и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване в горецитираната защитена зона, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от 
ЗБР. като същата е проведена чрез процедурата за преценяване на необходимостта 
от ОВОС и отразена в настоящото решение.

На основание чл.40, ал.З от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 
от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху 
защитената зона, съгласно която инвестиционното предложение няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху дивите птици и техните
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местообитания, както и върху природните местообитания, видовете и популациите 
им, предмет на опазване в защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици и 
защитена зона BG0000198 „Средецка река'4 за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна.

I. Характеристика на инвестиционни предложения: размер, засегната площ, 
параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и 
кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения 
оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;използване на 
природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното 
разнообразие; генериране на отпадъци замърсяване и вредно въздействие; риск от 
големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 
предложение, включително причинени от изменението на каймата, в 
съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на подстанция 
Ср.Н/11 OkV с мощност 25MW и фотоволтаична електроцентрала на площ от 300 дка, 
категория на земята -  девета.

2. В обекта не се предвиждат дейности, които могат да доведат до нарушаване па 
екологичното равновесие в района.

3. Дейностите, свързани с реализацията и експлоатацията на предложението, не 
предполагат отделяне на емисии на вредни вещества в околната среда, тъй като на 
площадката няма процеси, източници на замърсители на въздуха.

4. Характерът на инвестиционното предложение не предполага вероятност от 
възникване на големи аварии и/или бедствия.

5. Реализацията на инвестиционното предложение ще допринесе за постигане 
целите па енергийната политика:

- Намаляване на въглеродните емисии на енергийната система;
- Насърчаване увеличаване на дела па възобновяемите енергийни източници в 

общото крайно потребление па енергията;
- Стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката;
- Смекчаване на измененията на климата,

6. Съгласно получено становище от РЗИ-Бургас с техен изх. № 10-129- 
7/28.07.2022 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 инвестиционното предложение, при спазване на заложените 
условия в становището.

//. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и 
одобрено земеползване относителното изобилие, достъпност, качество и 
възстановителна способност на природните богатства (включително почва, 
земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени

МОТИВИ:
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пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат 
предвид; мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска 
околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; 
засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани 
с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната 
среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; 
гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или 
археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен 
санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение с предвидено да се осъществи в обхвата на 
имот № 20273.61.189 но КК па с. Дебелт, местност „Арна дере“, община Средец.

2. Имотът нс попада в границите на защитена територия и защитена зона.
3. Най-близо разположената защитена територия ЗМ „Старият соват“ с 

отдалечена на голяма разстояние от терена на имота -  повече от 8 км.
4. В границите па разглежданата територия, не е установено наличие на обекти с 

историческа, култура или археологическа стойност и с реализиране на настоящото 
инвестиционно предложение не се засягат такива обекти.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната 
среда: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски 
район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството 
на въздействието; транеграничния характер на въздействието;
интензивността и комплексността на въздействието вероятността за 
въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и 
обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други 
съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за 
ефективно намаляване на въздействията

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и 
експлоатацията на инвестиционното предложение ще е ограничен и локализиран в 
рамките на гореописания имот.

2. При експлоатацията на обекта съгласно нормативните изисквания, не се 
очаква значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

3. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, разположен извън 
границите па защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Отстои па 1,02 км 
от защитена зона BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните 
мсстообитания и на дивата флора и фауна и на 4,49 км от защитена зона BG0000271 
„Мандра-Пода” за опазване на дивите птици и за опазване на природните 
мсстообитания и на дивата флора и фауна. Предвид това, не се очакват преки 
негативни въздействия върху структурата, функциите и природозащитните цели на 
близко разположените защитени зони.

4. Предвид голямото отстояние от защитенаиге зони не се очаква увреждане на 
природни местообитания и унищожаване, увреждане или влошаване на състоянието 
па видовете в рамките на най-близо разположените защитени зони, включени в 
предмета им на опазване.
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5. Инвестиционното предложение не е свързано е обекти, които генерират шум и 
отпадъци, поради което не се очаква значително отрицателно въздействие върху 
видовете, вкл. дивите птици, предмет па опазване в защитена зона BG000027I 
„Мандра-Пода” и BG0000198 „Средецка река“.

6. Имотът се намира в непосредствена близост до регулацията на с. Дебелт и е 
отделен от най близко разположените защитени зони. чрез съществуващ третокласен 
път Бургас-Средец. С реализиране на предложението не се прекъсват биокоридорни 
връзки от значение за видовете опазвани в границите на защитена зона BG0000271 
„Мандра-Пода” и защитена зона BG0000198 „Средецка река“. Не се очаква 
същсственно изменени на нивата на шум и безпокойство, които да доведат до 
намаляване на числеността или промяна на състава на видовете, включително птици.

7. Въздействието върху природните мсстообитания, видовете и дивите птици, 
предмет па опазване в горецитираните защитени зони е оценено чрез процедура по 
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда приключила е Решение № БС-239-Г1Р/2009г., с характер да не се 
извършва ОВОС. Няма съществена промяна в екологичната обстановка в района, 
която да определя ново и различно въздействие върху предмета на опазване в 
защитени зони BG0000271 „Мандра-Пода” и BG0000198 „Средецка река“.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, an. 1 и ал. 2 от НУРИОВОС, възложителят и 
компетентният орган са обявили инвестиционното предложение.

2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната 
среда, компетентният орган е уведомил писмено кмета па Община Средец, чиято 
територия е засегната от осъществяването на инвестиционното предложение, а чрез 
него и засегнатото население.

3. В изпълнение на чл. 6. ал. 9 от НУРИОВОС е осигурен обществен достъп до 
информацията по Приложение № 2 ог Наредбата, както следва:

• от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Бургас;
• от Община Средец, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното 

предложение.
4. С писмо с изх. №92-00-457/11.05.2022 г. Кметът на Община Средец, 

уведомява РИОСВ Бургас, че информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС е оповестена чрез поставяне па съобщение на информационното 
табло и на интернет страницата на Община Средец за най-малко 14 дни, с цел 
изразяване на становища от заинтересовани лица, като в резултат не са постъпили 
жалби, възражения и становища.

5. Към момента на изготвяне па настоящото решение в РИОСВ-Бургас няма 
постъпили, жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното 
предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:
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1. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10* 
129-7/28.07.2022 г., копие от което се прилага към придружитслно писмо за 
предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение 
и в посочения му капацитет. Същото не отменя задълженията на възложителя по 
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 но околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на 
някои от обстоятелствата, нри коиго е било издадено настоящото решение, 
възложи телят/новияз’ възложител трябва да уведоми РИОСВ Бургас 
своевременно.

На основание чл.93, ал.8 от Закона за опазване па околната среда, 
решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му 
не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-днсвен срок от обявяването му, 
чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите 
и/или Административен съд но реда на чл. 133 от 
Админисгративнонроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  БУРГА 
Заповед № 419/10.05.2022 г. пи министър ща среда и водите
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