
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение ЛЬБС-42-ЕО '
За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал. 4 и ал.5 ог 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 (Наредба за ЕО), 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 Наредбата за ЕО с Вх. № ПД-755(3)/05.04.2022 г., и 
получено становище от Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-116- 
1/28.04.2022 г.

Р Е Ш И Х :

да нс се извършва екологична оценка на план „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен 
имот с идентификатор 10625.127.180 по КК на с. Венец, Промишлен комплекс 
„Церковски”, местност „Гиндев чифлик“, община Карнобат и изграждане на наземна 
фотоволтаична електроцентрала с мощност 5,17 MW в имот с идентификатор 
10625.127.180 и 10625.87.53 по КК на с. Венец”, прилагането на който няма вероятност 
да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
„ТОПАЗ МЕЛ“ ООД

Характеристика на плана:

Изменението на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 10625.127.180 по КК 
на с. Венец, Промишлен комплекс „Церковски”, местност „Гиндев чифлик“, община 
Карнобат, е с цел преотрежданс на имота от „за друг вид производствен, складов обект“ 
на „за електроенергийно производство“. Предвижда се изграждане на наземна 
фотоволтаична електроцентрала с мощност 5,17 MW в имоти с идентификатори 
10625.127.180 и 10625.87.53 по КК на с. Венец. Общата площ на фотоволтаичната
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електроцентрала е 51 800 кв.м (включително площта на отделните фотоволтаични модули, 
носещите конструкции, прилежащите съоръжения и необходимите отстояния). 
Фотоволтаичната част се състои от 12 924 броя модули, брой секции-42 броя. ниво на 
напрежение на присъединяване 20 kV, максимална АС мощност на централата, отдавана 
към мрежата-4,20 MW. Секциите ще бъдат монтирани на метални колони (фиксирана, 
поддържаща конструкция). Размерът на секциите ще бъде 3 м х I м, при междуредово 
разстояние 3,5м. Същите ще бъдат разположени под наклон спрямо хоризонта с 
ориентация перпедикулярно на падащите слънчеви лъчи. Всички модули ще са 
разположени в посока изток-запад. За обекта се предвиждат два броя повищаващи БКТР 
0,4/20kV с мощност по 2 500 kVA всяко.

Транспортният достъп ще бъде осигурен от съществуващи вътрешнозаводски 
пътища, разпределителни мрежи и комуникации на производствената площадка.

Имот с идентификатор 10625.87.53 е с площ 71 308 кв.м, а имот с идентификатор
10625.127.180 е с площ 36 022 кв.м, с трайно предназначение на територията 
..урбанизирана” и начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект”.

Със Заповед № РД-30/13.01.2022 г. кметът на община Карнобат допуска „Изменение 
на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 10625.127.180 по КК на с. Венец, община Карнобат“.

Имотите не попадат в защитена територия но смисъла 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-380/15.05.2020 г. на 
министъра на околната среда и водите. (ДВ, бр. 50/2020 г.) и в защитена зона BG0002028 
„Комплекс Стралджа” за опазване дивите птици, обявена със Заповед №РД-550/05.09.2008 
г. 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 Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) се 
констатира, че няма изрична забрана за реализация на свързаното с изменението на плана 
инвестиционно предложение -  производство па енергия от възобновяеми енергийни 
източници - фотовоптаици, т.е. изменението на плана 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 заповеди те им за обявяване.

Планът попада в обхвата на т. 9.1. -  Подробни устройствеии планове -  планове за 
застрояване на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 от Наредбата за ЕО 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, г.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.

1. С плана не се очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционно предложение

МОТИВИ:
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по Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда.
2. Реализацията на плана ще допринесе за постигане целите па енергийната 

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

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

3. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитените териории и 
биологичното разнобразие в района на плана, извън предмета на опазване на защитените 
зони (Натура 2000). Територията е отдалечена от защитени територии на повече от 7 км по 
нрава въздушна линия.

4. Имот с идетификатор 10625.87.53 по КК ,няма характеристика на естествено 
природно местообитания, което да предполага наличие на защитени растителни и 
животински видове.

5. Имотс идентификатор 10625.127.180 граничи е имот е идентификатор 10625.87.53 
по КК, е което е сравнително антропогенно повлиян от шумове и човешко присъствие. Не се 
предвижда изграждане на трайни прегради, ограничаващи свободното движение на 
животните.

6. След анализ 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, гореописаният план няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху дивите птици и техните 
местообитания, както и върху природните местообитания, видовете и популациите им, 
предмет на опазване в защитени зони BG0000205 „Стралджа” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002028 „Комплекс Стралджа” за опазване 
дивите птици поради следните мотиви:

- НИ с идентификатори 10625.127.180 и 10625.87.53 са с начин на трайно ползване 
„за друг вид производствен, складов обект” и трайно предназначение на територията 
„урбанизирана”, част от Промишлен комплекс „Церковски“. С преотреждането на имотите за 
фотоволтаичиа централа не се очаква ново и различно въздействие от досега 
съществуващото, което може да доведе до промяна в структурата, функциите и 
природозащитните цели на защитени зони BG0000205 „Стралджа” и BG0002028 „Комплекс 
Стралджа”.

- След справка с електронната информационна система за Натура 2000 поместена на 
сайта на МОСВ (адрес http://natura2000int.moew.government.bg/) се установи, че имотите, 
предмет на плана не са отразени, като природно местообиаание, включено в предмета на 
опазване на защитена зона BG0000205 „Стралджа”. Предвид това, с одобряването на плана 
не се очаква трайно и необратимо увреждане в значителна степен на природни 
местообитания, предмет на опазване в защитената зона.

- ПИ с идентификатор 10625.87.53 се намира извън фаниците на защитени зони и в 
него е разположен Винпром Карнобат. ПИ с идентификатор 10625.127.180 е периферно 
разположен (на самата граница) на горецитираните защитени зони. Предвид 
местоположението им, няма вероятност от съществено изменение на нивата на шум и 
безпокойство, които да доведат до намаляване на численостга или промяна на състава на

i p. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205. Факс:+359 56 813 200 
e-mai 1: riosvbs@unacs.bu. www.riosvbs.com

*•*»“"*%

О)
s o c o t e c

\  ..  .......

ISO 9001

щ

V
U K A S

/  ___...______ 1 WrtM.V

0 0 6 3

http://natura2000int.moew.government.bg/
http://www.riosvbs


видовете, включително птици, както и от фрагментация или прекъсване на биокоридорни 
връзки от значение за видовете опазвани в защитените зони.

- Имотите, са нарушени терени, антропогенно натоварени и в близост до 
железопътна линия. С одобряването на плана и реализация на произтичащите от него 
инвестиционни предложения, няма да се отнеме площ която е от ключово значение за дивите 
птици, тъй като теренът не е подходящо място за размножаване, гнездене, хранене, места за 
почивка на дивите птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002028 „Комплекс 
Стралджа”.

- Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на отпадъци във 
вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмет на 
опазване в защитени зони BG0000205 „Стралджа” и BG0002028 „Комплекс Стралджа”.

5. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-116-1/28.04.2022 г. 
представената информацията съдържа анализи, изводи и мотивирани заключения по 
отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които 
възложителят е доказал, че не очаква здравен риск при осъществяване на плана при спазване 
на условието, заложено в становището.

ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас е изх. № 10-116- 
1/28.04.2022 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

Настоящото решение № БС-42-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-дневен срок от обявяването му, чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд по реда на чл. 133 от Административнопроцесуалния кодекс.

ИПЖ. ЗИНКА СТОЙКОВ 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИО
Заповед № 419/10.05.2022 г. колната среда и водите
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