
I Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Ми н и с т е р с т в о  на ок олната  среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-28-ПР/ $ . 0  Н РОС  ,

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с ал.З и ал.6 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 от възложителя 
по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и по чл.Ю, ал.1 и 2 от Наредбата за 
ОС с вх. № ПД-2096(5),2097(7) от 11.03.2020 г., както и получено становище от 
Регионална здравна инспекция -  Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-34-1/26.03.2020г.,

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Изграждане на четири броя вятърни турбини за производство на 
електрическа енергия от възобновясм източник -  вятър в поземлени имоти №№ 
36525.185.65 и 36525.187.8 по КК на гр, Карнобат, община Карнобат”, което няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, 
природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитените зони и човешкото здраве

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ГИНЧО КОРАЛСКИ

Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на четири броя вятърни 

турбини за производство на електрическа енергия от възобновяем източник -  вятър в 
поземлени имоти №№ 36525.185.65 и 36525.187.8 по КК на гр. Карнобат, община 
Карнобат. Генераторите ще бъдат със следните технически характеристики:

- максимална мощност на всяка турбинина - 900 k W ;

- максимална височина на кулата, върху която ще се монтира турбината - 50 ш над 
котата на прилежащия терен;

- максимален радиус на крилета на турбината - 48 т .
За реализацията на инвестиционното предложение ще се използва част от площта на 

имотите, представляващи общо четири участъка от по 1000 кв.м. всеки. Захранването на 
имотите с електроенергия ще се осъществи чрез подземна кабелна линия. Полагането на
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новите захранващи кабели ще става в изкоп е дълбочина 0,8/0,4 м. Предвижда се 
насипване на пясъчна подложка от 10 см, полагане на кабела, след което следва засипване 
с пясъчен пласт от 10 см, покриване с РУС лента за сигнализация, зариване и трамбоване.

Комуникационно-транспортният достъп до имотите ще се осъществява от 
съществуващи полски пътища и не се предвижда изграждане на нова пътна 
инфраструктура.

Поземлен имот с идентификатор 36525.185.65 е с площ от 44995 кв.м., с трайно 
предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива.

Поземлен имот е идентификатор 36525.187,8 е с площ от 35996 кв.м., е трайно 
предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.З, буква „и“ от Приложение № 
2 към чл. 93, ал. 1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

Поземлени имоти №№ 36525.185.65 и 36525.187.8 по КК на гр. Карнобат не попадат 
в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в 
защитени зони но смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). 
Най-близо 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. 
96/20 Юг.). Защитената зона, определена по Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 
1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, 
няма обнародвана Заповед за обявяване към днешна дата, респективно няма конкретен 
режим и няма План за управление.

На основание чл. 40, 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 инвестиционното предложение няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, видове и 
популации, предмет на опазване в защитена зона BG0000196 „Река Мочурица”.

МОТИВИ:

/. 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 климата, в съответствие с научните познания; 
рисковете за човешкото здраве:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, инвестиционното предложение е свързано с изграждане на четири 
броя вятърни турбини за производство на електрическа енергия от възобновяем източник 
-  вятър в поземлени имоти №№ 36525.185.65 и 36525.187.8 по КК на гр. Карнобат, 
община Карнобат.
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2. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано със значими 
емисии на замърсители във въздуха на района. В процеса на строителство са предвидени 
мерки съгласно чл. 70 от Наредба № 1/2005 за норми за допустими емисии на вредни 
вещества (замърсители). Експлоатацията на ветрогенераторите не е свързана с емисии на 
замърсители.

3. Теренът, предмет на инвестиционното предложение, е разположен извън селищна 
среда и представлява земеделска земя - ниви. Прилежащата територия в съседство е с 
предназначение за земеделско ползване. В имотите и до тях няма промишлени 
предприятия, които да формират шумови емисии в околната среда.

4. На площадките, предвидени за разположение на ветрогенераторите, няма да има 
постоянно пребиваващ или обслужващ персонал. Не се предвижда изграждане на 
водоснабдителна мрежа. Няма да се формират и отпадъчни води.

5. С реализиране на инвестиционното предложение няма да се окаже влияние върху 
количествения режим и качествата на повърхностните и подземни води, общото 
състояние на водните екосистеми и процесите на самоочиетване в условията на нормални 
и сухи години. Не се очаква изменение в хидроложките и хидрогеоложки условия на 
водите от реализирането на инвестиционното предложение.

6. Инвестиционното предложение не съдържа дейности, които могат да доведат до 
тежки аварии и инциденти, застрашаващи околната среда.

II. 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 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 е предвидено да се осъществи в поземлени имоти 
№№ 36525.185.65 и 36525.187.8 по КК на гр. Карнобат, община Карнобат, земеделска 
земя -  ниви е обща площ 80,99 дка.

2. За инвестиционно предложение „Изграждане на два броя ветрогенератори в част 
от поземлен имот с идентификатор 36525.185.65 (стар № 185065) е проведена процедура 
по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, за която е издадено от 
Директора на РИОСВ-Бургас Решение № БС-234-ПР/27.09.2009 г., с характер да не се 
извърши ОВОС. Съгласно чл.93, ал.8 от ЗООС, е изтекъл 5 годишния срок на правно 
действие на Решение № БС-234-ПР/27.09.2009 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, тъй като не са представени 
доказателства за реализация на инвестиционните предложения,

3. Съгласно становище на община Карнобат с изх. № 94-00-5021/25.09.2019 г., в 
проекта на ОУП на община Карнобат, поземлени имоти №№ 36525.185 и 36525.187,8 по 
КК на гр. Карнобат са новопредвидени като терени с право на промяна на 
предназначението. Съгласно правилата за прилагане на ОУП в тези терени се разрешава
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промяна на предназначението на територията с режим на застрояване с производствени, 
складови, обществсно-обслужващи дейности, търговски и бизнес комплекси и други 
допълващи функции без обекти за дейности с вредни отделяния и влияния. В заключение 
е констатирано, че изготвянето на Г1УП-ПЗ и ТИП за разполагане на вятърни турбини за 
производство на електрическа енергия от възобновяем енергиен източник -  вятър, 
ситуирани в поземлени имоти №№ 36525.185 и 36525.187.8 но КК на гр. Карнобат е в 
съответствие е проекта на ОУП на община Карнобат.

4. Имотите, предмет на инвестиционното предложение, не засягат пряко или косвено 
защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близо 
разположената ЗТ е защитена местност „Находище на Урумово лале в м. Лаликото“ и се 
намира на разстояние 14 км по въздушна линия.

5. Поземлен имот № 36525.185.65 е в съседство с друг урбанизиран имот - бивша 
Военна база, с наличие на постройки, разположена непосредствено южно от него. 
Терените граничат с път водещ до междуселищен път Карнобат -  Крумово градище, по 
който може да се свърже с необходимата инфраструктура.

6. Инвестиционното предложение е в съответствие с енергийната стратегия на 
Република България до 2020 г. (Национален план за действие за енергията от 
възобновяеми източници -  НПДЕВИ), съгласувана със Становище по екологична оценка 
№ 1-2/2012 г. на Министъра на околната среда и водите, и Регионалния план за развитие 
на Югоизточен район за планиране и способства намаляването на отделяните в 
атмосферата вредни емисии.

8. Съгласно наличните документи в публичния сайт на МОСВ за Натура 2000 -  
„Пространствени данни за чувствителните зони за птици по отношение на възможностите 
за строителство на ветрогенератори - WGS84 UTM 35N (*.shp и *.mdb)“ имотите попадат 
в:

- територии подходящи за ВЕИ, според НПДЕВИ, актуализиран през август 2012 г.
- периферията на чувствителна зона за размножаване на Египетски лешояд 

/Neophron percnopterusl. След направена справка с Карта на териториите за мониторинг и 
пробните единици за вида Neophron percnoplerus от „Анализи и проучвания на видове и 
природни местообитания, предмет на докладването по чл. 17 от Директивата за 
местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, проект BG16M10P002-3.003-0001, 
е установено, че най-близките места па разпространение на вида спрямо ИП се намират на 
отегояние над 25 км от имотите за монтиране на ветрогенераторите.

- зона свързана с чувствителни пътища за миграцията на Царски орел /Acpiila 
heliacal. След направена справка с Карта на териториите за мониторинг и пробните 
единици за вида Aquila heliaca от „Анализи и проучвания на видове и природни 
местообитания, предмет на докладването по чл. 17 от Директивата за местообитанията и 
чл. 12 от Директивата за птиците“, проект BG16M10P002-3.003-0001, е установено, че 
най-близките места на разпространение на вида спрямо ИГ1 се намират на отстояние над 6 
км от имотите за монтиране на ветрогенераторите.

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; трапсграничния 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
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инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на 
въздействията:

1. Поземлени имоти №№ 36525.185.65 и 36525.187.8 по КК па гр. Карнобат отстоят 
на 5,90 км от границите на защитена зона BG0002028 „Комплекс Стралджа” за опазване 
дивите птици. Съгласно произтичащите условия и мерки от Становище по ЕО №1- 
2/2012г., издадено от Министъра на околната среда и водите, с което е съгласуван 
„Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници /НПДЕВИ/” 
настоящото инвестиционно предложение е допустимо. Двата имота не попадат в 
границите на защитени зони, отстоят на почти три пъти по-голямо разстояние от 
минимално допустимото спрямо конкретизирани защитени зони в НПДЕВИ и не засягат 
общини в област Бургас със забрана за изграждане на ветрогенератори.

2. Имотите са с НТП „Нива“ и не представляват естествено природно 
местообитание. След реализирането на вятърните съоръжения няма да се възпрепятства 
използването им за отглеждане на селскостопански култури и осигуряване на 
необходимата хранителна база на гризачи като лалугера, предмет на опазване в близката 
33 „Река Мочурица“, при спазване на действащото законодателство за изграждане на ВЕИ.

3. Не се очаква пряко въздействие, фрагментанция и/или отнемане на площи, заети с 
природни местообитания, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона 
BG0000196 „Река Мочурица”, както и косвени въздействия върху тях.

4. Не се засягат влажни зони или мучурища и торфища, поради което не се очаква 
въздействие върху хидроложката структура в района на инвестиционното предложение.

5. Имотите, предмет на инвестиционното предложение, са извън периметъра на 
увреждане на местообитания хищни бозайници (видра, степен и пъстър пор), а 
постаментите на стълбовете са на разстояние, надвишаващо това, на което е възможен 
ефект на трайно прогонване на видовете, чувствителни към ветроенергийни обекти.

6. Имотите, предмет на инвестиционното предложение, не са идентифицирани като 
площи с регистрирано разпространение на прилепи или потенциални техни 
местообитания, както и потенциални ловни територии.

7. Не се засягат места с концентрация на птици по време на миграция, тъй като 
имотите не са разположени на или в близост до линейни структури на л а н д ш а ф т а .

8. Имотите са слаборискова зона по отношение на птици и прилепи, тъй като 
представляват открити обработваеми земи без синури и храсталаци, отдалечени от водни 
течения и граничат с асфалтов път.

9. Предвидена е подземна електроприсъединяваща инфраструктура в 1ранициге на 
собсвения имот към съществуващата ВЛ „Маркели” и няма да се усвояват допълнителни 
площи.

10. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-34-1/26.03.2020г. от здравно- 
хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие реализацията 
на инвестиционното предложение.

11. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага транегранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 
границите на Република България.

IV  Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. С цел осигуряване на обществен достъп, информацията за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС е

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 

e-mail: riosvbs@unacs.bg 
www.riosvbs.com
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предоставена на интернет страницата и в сградата на РИОСВ-Бургас в рамките на 
нормативно определения срок.

2. С писмо на Кмета на Община Карнобат с изх. № 32-00-68 от 24.04.2020 г., РИОСВ 
Бургас е информирана за осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС 
чрез поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет страницата на 
Община Бургас.

3. В рамките на законоустановения срок и към момента на изготвяне на настоящото 
решение няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на 
инвестиционното предложение в РИОСВ-Бургас и Община Карнобат.

1. По време на експлоатацията да се спазват изискванията на чл. 16 от Закона за 
защита от шума в околната среда.

2. След въвеждане в експлоатация на вятърните турбини да се възложи на 
специалист-орнитолог извършване на мониторинг на птиците през пролетна-есенна 
миграция за една календарна година. Резултатите своевременно да се предоставят в 
РИОСВ-Бургас, включително данни за инциденти.

3. Да се оцветяват роторите с контрастни цветове (напр. на черни и бели ивици), с 
което се увеличава видимостта им и се снижава риска от сблъсък.

4. По време на експлоатацията при откриване на мъртви или ранени защитени 
видове птици под ВЕИ да се спазват изискванията на чл. 39 от ЗБР.

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 по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои 
от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Бургас 
своевременно.

Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на 
издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

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

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

ИНЖ. ТОНКА АТ^ 
ДИРЕКТОР НА РИ
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