
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-142-ЕО/ Н  • *
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 на опазване на защитените зони 
(Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от (НУРИЕОПП) с вх. № 
ПД-2270, 2272(3)/19.09.2022 г., и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с 
изх.№ 10-309-1/06.10.2022 г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на „ПУП-ПП за трасе на външно кабелно ел. 
захранване 20 kV от съществуваш СРС на ВЛ 20 kV „Соколово“, отклонение ТП „ПСт 
Чукарка“ до БКТП-нов в имот №021032, с. Чукарка, местност „Верен чешма“ община Айтос 
за обслужване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ I, масив 21, с. Чукарка, община 
Айтос“ при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно 
въздействие върху околната среда и човешкото здраве

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „СОЛАР-579“ ООД

Характеристика на плана:

Съгласно представената информация се предвижда изработване на ПУП-ПП за трасе на 
външно кабелно ел. захранване 20 kV от съществуващ СРС на ВЛ 20 kV „Соколово“, 
отклонение ТП „ПСт Чукарка“ до БКТП-нов в ПИ с идентификатор 81640.21.32 по КК (стар 
№021032), с. Чукарка, местност „Верен чешма“ община Айтос за обслужване на 
фотоволтаична електроцентрала в УПИ I, масив 21, с. Чукарка, община Айтос. Дължината на 
трасето е 99 м. ПИ с идентификатор 81640.21.32 по КК (стар №021032) е идентичен с УПИ I, 
масив 21 по плана на с, Чукарка, местност „Верен чешме“, община Айтос. Имотът, в който е 
изграден ФЕЦ е с площ 17998 кв.м с начин на трайно ползване -  за електроенергийно 
производство.

С Решение №74/2012 г. Общински съвет -  гр. Айтос, дава съгласие за проектиране и 
изработване на ПУП-ПП за изграждане на подземен електропровод за външно ел. захранване 
20 kV от съществуващ СРС на ВЛ 20 kV „Соколово“, отклонение ТП „ПСт Чукарка“ до БКТГ1 
-  нов в УПИ 1-21032, масив 21, местност „Верен чешма“, землище с. Чукарка през имоти 
000027, землище с. Чукарка с НТГ1 „дере“, общинска собственост, №000049, землище с. 
Чукарка с НТП „пасище с храсти“, публична общинска собственост и №000048, землище с. 
Чукарка с. Чукарка с НТП „полски път“, общинска частна собственост за целите на „Солар- 
579“ ООД.
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Директорът на РИОСВ Бургас е издал становище по екологична оценка №БС-17- 
10/22.11.2010 г. с което съугласува „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа в 
поземлен имот №021032, местност „Верен чешма“, землище с. Чукарка, община Айтос“ с 
възложител: Желез Янев

С Решение №4/27.04.2012 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на 
земеделските земи (3033) е утвърдено трасе на проектиране на обект: „Външно кабелно ел. 
захранване 20 kV от съществуващ СРС на ВЛ 20 kV „Соколово“, отклонение ТП „ПСт 
Чукарка“ до БКТП-нов в имот №021032“ е дължина L=99 м, преминаващ през имоти 
№000027, 000049 и 000048 -  общинска собственост, в землището на с. Чукарка, община 
Айтос.

Територията, предвидена за реализация на плана не попада в защитена територия по 
смисъла на Закона за защитените територии, не попада в защитена зона по смисъла на Закона 
за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена защитена зона BG0000196 „Река 
Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със 
Заповед № РД-316/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 
52/22.06.2021г.).

Проектът на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите 
на урбанизираните територии, попада в обхвата на позиция 9.1 -  „Подробни устройствсни 
планове - Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии“ на Приложение №2 от НУРИЕОПП и реализирането 
му е свързано с дейности, които определят рамката за бъдещо развитие на 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 окажат значително 
отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.

МОТИВИ:

1. Предвидените дейности нямат производствен характер, поради което нри 
експлоатацията на новоизградената техническа инфраструктура не се създават предпоставки 
за отрицателни въздействия върху компонентите факторите 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. Територията, предмет на плана, се намира извън границите на защитена зона. 
Имотите отстоят от 33 на около 7,14 км.

4. С прилагането на плана и реализиране на произтичащите от него дейности, нс сс 
засягат планински и горски местности.

5. Реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществява на урбанизиран 
терен, отреден „за производствена и складова дейност”, намиращ се в Промишлена зона
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„Север,, на гр. Карнобат, т.е. не се засягат приоритетни за охрана хабитати в България, 
включени в Приложение №1 към чл.6, ал.1,т.1 от Закона за биологичното разнообразие.

6. Няма вероятност, реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
фрагментация, унищожаване и/или увреждане на природни местообитания, предмет на 
опазване в най-близо разположената защитена зона с код BG0000196 „Река Мочурица” за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, предвид 
местоположението на имота.

7. Не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство, различно от 
съществуващото към момента, което да доведе до трайно и необратимо прогонване на 
видовете, предмет на опазване в гореописаната най-близо разположена защитена зона за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, както и до изменение в 
структурата и числеността на популациите им.

8. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природни местообитания и 
популации на видове, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона с код 
BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна.

9. Съгласно получено становище от РЗИ-Бургас с техен изх. № 10-309-1/06.10.2022 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.

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

1. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-309- 
1/06.10.2022 г., копие от което се прилага към придружигелното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

Настоящото решение № БС-142-ЕО/2022 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/ пограмата, 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 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от 
влизането му в сила не е одобрен съответният план.

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

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
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