
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 о к о л н а т а  среда и водите  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ -  БУРГАС

Решение № БС-4-ЕО/ М ' p S ' ^ ^ 3 r ' 
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 
и ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 
(Наредба за ЕО), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 5 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 по чл. 10 от Наредбата за ОС, представена писмена 
документация, съгласно чл. 8а, ал. 1 и съгласно чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Наредба за ЕО с вх. № 
ПД-3538(3) от 07.12.2022г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция-Бургас с 
изх. № 10-405-1/21.12.2022г. и на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01- 
7/1/11.01.2023г.

РЕ ШИХ:

да се извърши екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община 
Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 10625.86.1 и 10625.86.2 по КК на с. 
Венец, община Карнобат, с цел отреждане на имотите за „производство на електрическа енергия от 
възобновяеми енергийни източници“

възложител: ЕТ „Мишо Стайков Комерс“

Характеристика на плана:
С представения план се предвижда изменение на Общ устройствен план на Община Карнобат 

и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ е идентификатори 10625.86.1 и 10625.86.2 по КК на с. Венец, 
община Карнобат, с цел промяна на конкретното предназначение на имотите и отреждането им за 
„производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“. Централата ще се 
състои от 67 620 бр. фотоволтаични модула, с единична мощност 550 W и 266 бр. инвертора. Ще се 
изградят 15 бр. БКТП и подстанция 20/110 kV.

Имотите са със сборна площ 375,614 дка, земеделска земя, с НТП „пасище“.
С Решение на Общински съвет -  Карнобат от заседание на 31.03.2022г. /Протокол № 

25/31.03.2022г./, е разрешено изработване на проект за „Изменение на ОУП на община Карнобат и 
изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 10625.86.1 и 10625.86.2, м. „Гиндев 
Чифлик“, с. Венец, общ. Карнобат“, е цел промяна на устройствената зона от „земеделска“ в 
„предимно производствена“ и промяна на предназначението на имотите от „пасище“ в „за 
електроенергийно производство“.

Със Заповед № РД-175/07.04.2022г. на кмета на община Карнобат, се допуска изработване на 
проект за изменението на ОУП на община Карнобат и изработването на ПУП-ПРЗ за 
горецитираните имоти, с цел промяна на устройствената зона от „земеделска“ в „предимно 
производствена“ и промяна на предназначението на ПИ от „пасище“ в „за електроенергийно 
производство“.
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ПИ с идентификатори 10625.86.1 и 10625.86.2, м. „Гиндев Чифлик“, с. Венец, общ. Карнобат не 
попадат в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии. Попадат в 
защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) -  защитена зона 
BG0000205 „Стралджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
обявена със Заповед № РД-380/15.05.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 
50/2020г.) и в защитена зона BG0002028 „Комплекс Стралджа” за опазване дивите птици, обявена 
със Заповед №РД-550/05.09.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 83/2008г.).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 37, ал. 2 от 
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, се констатира, че 
няма изрична забрана за реализация на свързаното с изменението на плана инвестиционно 
предложение -  производство на енергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволтаици, т.е. 
изменението на ОУП на гр. Карнобат и изработването на ПУП-ПРЗ за имотите е допустимо спрямо 
режимите на защитена зона BG0002028 „Комплекс Стралджа” за опазване дивите птици и защитена 
зона BG0000205 „Стралджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
определени със заповедите им за обявяване.

След анализ на представената документация и на основание чл.37, ал.5 от Наредбата за ОС, въз 
основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно 
въздействие, според която, считам че гореописаният план има вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002028 „Комплекс Стралджа” за опазване дивите 
птици и защитена зона BG0000205 „Стралджа” за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна поради следните:

МОТИВИ:

1. След справка с информационната система за Натура 2000, поместена на сайта на МОСВ (адрес 
http://natura2000.moew.govemment.bg/) се установи, че в ПИ с ид. 10625.86.1 около 54,5 дка (от обща 
площ на имота 158,266 дка, т.е. 34,37% от имота) е заета от приоритетно природно местообитание 
1340* „Континентални солени ливади“, предмет на опазване в защитена зона BG0000205 
„Стралджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. С одобряване на 
плана и реализиране на фотоволтаичния парк има вероятност от нарушаване на природозащитното 
състояние, структурата и функциите на приоритетното природно местообитание.

2. Има вероятност от унищожаване и фрагментация на местообитания на видове животни от 
предмета на опазване на защитената зона BG0000205 „Стралджа”, придържащи се към средата, 
формирана от природно местообитание 1340* „Континентални солени ливади“ (Напр. пъстър пор 
(Vormela peregusna), обикновенна блатна костенурка (Emys orbicularis), червенокоремна бумка 
(Bombina bombina) и др.

3. Фотоволтаичния парк ще засегне площ от 375,614 дка в землището на с. Венец. Има 
вероятност от прекъсване на биокоридорни връзки за видове животни от предмета на опазване на 
защитената зона BG0000205 „Стралджа”.

4. Има вероятност от унищожаване на гнездови и хранителни местообитания и места за укритие 
и почивка на видове диви птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002028 „Комплекс 
Стралджа” за опазване дивите птици (напр. белоопашат мишелов (Buteo rufinus), синявица (Coracias 
garrulus), кокилобегач (Himantopus himantopus) и др.).

5. Имотите се намират в близост до язовир Церковски и са заобиколени от влажни ливади и 
заблатени места, осигуряващи подоходящи места за почивка, хранене или размножаване на видове 
водолюбиви птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002028 „Комплекс Стралджа” (напр. 
Nycticorax nicticorax (нощна чапла), голяма пъструшка (Porzana porzana) и др.). С одобряване на
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плана и реализация на инвестиционното предложение има вероятност от пряко увреждане на тези 
места, което се явява фактор за пряко или косвено отрицателно въздействие върху видовете 
водолюбиви птици.

6. Реализирането на предвидените с настоящия проект на ПУП дейсности и последващата 
експлоатация на обекта, предмет на плана има вероятност да доведе до въздействие върху локалния 
микриклимат, напр. загряване на съседна територия, което може да доведе до изменение в 
поведението на птиците, предмет на опазване в защитена зона BG0002028 „Комплекс Стралджа”, 
както и до трансформация на важни за птиците местообитания.

7. Има вероятност от кумулиране на отрицателни въздействия върху защитените зони и предмета 
им на опазване, в резултат на сумарното въздействие на настоящия план и на различни планове, 
програми, проекти или инвестиционни предложения.

I. На основание чл. 14, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична 
оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) поставям следните изисквания към обхвата 
на екологичната оценка:

1. Докладът за ЕО по отношение на съдържанието да бъде изготвен в съответствие с 
изискванията на чл.86, ал. 3 на ЗООС.

2. При необходимост да се анализират вероятните значителни въздействия върху околната 
среда, в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, 
постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от осъществяване на предвижданията 
по плана, в т.ч. по отделните варианти.

3. При оценката на евентуалното въздействие от реализацията на предвидените с плана 
дейности върху околната среда, да се отчете и реалното въздействие на изградени обекти върху 
компонентите и факторите на околната среда.

4. Да се разгледа евентуално развитие на компонентите и факторите на средата без 
прилагането на плана.

5. При изготвянето на доклада за ЕО да се отчитат особеностите на плана по отношение на 
площ, мащабност, мощност и други специфични особености на намерението в неговата цялост, в т.ч. 
необходимост от довеждаща инфраструктура, поддържащи и сервизни дейности, електропроводи и 
др.

6. Да се предложат мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 
компенсиране на неблагоприятните последствия от прилагането на плана. Мерките да бъдат 
мотивирани, в т.ч. и по отношение на очакваните резултати от прилагането им. Същите да бъдат 
представени като:

• мерки за отразяване в окончателния вариант на плана;
• мерки при прилагане на плана.

7. Да се предложат конкретни мерки и индикатори за наблюдение и контрол при прилагане 
на плана, в т.ч. срокове, отговорници, санкции. Мерките да бъдат по възможност част от общата 
система за наблюдение и контрол на плана.

8. При извършване на екологичната оценка да се използват методите, посочени в 
“Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България”, София, 2002, изготвено по 
проект: Практическо приложение на екологична оценка на планове и програми в България 
www.moew.fiovemment.bg. секция „Превантивна дейност”.

9. Да се ползват указания и методики на Европейската комисия за стратегическа екологична
оценка, публикувани на Интернет-страницата на Комисията
(http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htmV
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II. На основание чл.37, ал. 5 от Наредбата за ОС, следва да се извърши екологична оценка. 
Доклада за оценка за съвместимост /приложение към ДЕО /с предмета и целите на опазване в 
защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, следва да бъде структуриран по изискванията на чл. 23, ал. 2 от 
Наредбата за ОС. При определяне на същността и степента на въздействие на плана да бъдат 
съблюдавани критериите на чл. 22 от нея и да се вземе предвид следното:

1. По отношение на природно местообитание 1340* „Континентални солени ливиди“: Да 
се оцени съвместимостта на плана с обнародваните цели на защитена зона BG0000205 „Стралджа” за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора съгласно Заповедта й за обявяване. Да се 
извършат собствени проучвания в подходящ период от годината, да се изчисли на място и да сс 
измери с точност площта от имота, която засяга местообитанието и се направи научно обосновано 
заключение. Да се оцени въздействието в териториален план от фрагментация на местообитанието в 
защитената зона. При необходимост от прилагане на чл. 33, ал. 2 от Закона за биологичното 
разнообразие възложителите да бъдат запознати от докладващия екип.

2. Да се анализира и оцени очакваното въздействие върху растителни и животински 
видове -  възможни промени във видовия състав, прогонване на видове, фрагментация, 
трансформация и загуба на природни местообитания, вследствия от засилено антропогенно и 
техногенно натоварване;

3. Да се изследва и подробно да се опишат всички аспекти на въздействие върху дивите 
птици- вероятността от увреждане на гнездови местообитания, място за хранене и миграция на 
птиците, включени в предмета на опазване на защитената зона BG0002028 „Комплекс Стралджа”, в 
резултат на отнемане на площта на имотите за реализиране на инвестиционното предложение, 
произтичащо от одобряването на плана;

4. Да бъде извършено описание и оценка на други планове, програми, проекти или 
инвестиционни предложения, които в комбинация с настоящия план могат да окажат неблагоприятно 
въздействие върху защитената зона. Да се извърши анализ на вероятния кумулативен и комбиниран 
ефект, при реализиране на различни и/или еднотипни ИП/ППП, при които се усвояват земеделски 
територии в границите на защитени зони;

5. За определяне на степента на въздействие на предвижданията на плана да бъдат 
използвани количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на 
местообитанията (площ) и видовете (численост и плътност на популациите), предмет на опазване в 
защитените зони, спрямо представеността на местообитанията и видовете в съответните защитени 
зони и мрежата от защитени зони като цяло;

5. При доказване на отрицателни въздействия, в това число и косвени, да бъдат предложени 
конкретни мерки за намаляване или пълното им преодоляване.

6. При необходимост да бъдат предложени конкретни смекчаващи отрицателното 
въздействие или възстановителни мерки.

7. При доказване на необратимо увреждане на приоритетно природно местообитание 1340* 
„Континентални солени ливади“, следва площта от целия имот заета от местообитание да бъде 
обособена в самостоятелно УПИ и да се изключи от разглеждане в настоящия план, с цел запазване 
на неговата струкрура, непроменена и неповлияна от човешка намеса. Предвид горецитираното да се 
представи скица-проект на частта от имота, новообособен, които остава предмет на разглеждане на 
плана.

Докладът за оценка на съвместимостта следва да бъде структуриран по изискванията на чл. 23, 
ал. 2 от Наредбата за ОС. При определяне на същността и степента на въздействие на плана да бъдат 
съблюдавани критериите на чл. 22 от нея.
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Оценката за съвместимостта на ИП с предмета и целите на опазване на по-горе описаната 
защитена зона следва да се извърши от екип експерти с компетентност в областта на опазване на 
местообитанията и видовете включени в приложения № 1 и 2 от Закона за биологичното 
разнообразие, отговарящи на изискванията на чл,9, ал.1 от Наредбата за ОС. Към Доклада да се 
приложат документите, удостоверяващи изискванията и обстоятелствата по чл.9 от Наредбата за ОС, 
във връзка с чл.31, ал.22 на ЗБР.

Във връзка с чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че цялата налична информация 
за предмета и целите на опазване на защитените зони може да се намери на интернет страницата на 
Министерство на околната среда и водите -  Информационна система за Натура 2000 в България.

Съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредбата за ОС, ДОСВ да се представи в един екземпляр на хартиен 
и два екземпляра на електронен носител.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения капацитет.

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

Директор на Р
ПАВЕЛ MAPI

ф. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет-3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 

e-mail; riosvb5@unacs.bg 
www.riosvbs.com
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