
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите -  Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-7-ПР/ М  ' & '  '
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 (ЗООС), чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), 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 за ОС) и представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 
към чл. 6, от НУРИОВОС и по чл.Ю, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-2619(8) от 
13.12.2022 г., допълнителна информация с вх. № ПД-2619(15)/11.01.2023 г., както и 
получено становище от Регионална здравна инспекция, гр. Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10- 
423-3/23.01.202 г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 2508 KWp в УПИ XXI-940, 
кв. 100 по плана на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, нов БКТП в имота и електропроводна 
линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа“, 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: „МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“ ЕООД

Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение е свързано е изграждане на фотоволтаична електрическа 

централа (ФЕЦ) е номинална мощност 2508 kWp в УПИ XXI-940, кв.100 по плана на гр. 
Сунгурларе, община Сунгурларе, нов БКТП в имота и електропроводна линия за 
присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа.

Предвидено е ФЕЦ да отдава произведената електроенергия към 
електроразпределителната мрежа. Системата ще се състои от 4560 бр. модула, всеки с 
мощност по 550 kW, монтирани стационарно, групирани в стрингове върху метална 
конструкция върху терена. Носещата конструкция ще бъде монтирана чрез забиване на 
метални профили в земята. За преобразуване на постояннотоковата енергия, генерирана от 
панелите в променливотокова, върху металната конструкция ще бъдат монтирани и 10 бр. 
инвертори, към всеки от които ще бъдат свързани по 19 бр. стрингове с по 24 бр. 
последователно свързани панели. Трансформираната ог инверторите енергия ще се отдава към 
повишаващи трансформатори с мощност 1000 kVA и 1600 kVA 0,4/20 kVA, разположени в 
нов БКТП, монтиран в имота на регулационна граница. От инверторите до ТНН на БКТП в 
изкопи, върху пясъчна подложка със засипка от пясък и обратна засипка до ниво 0,25 м под 
кота терен ще се положат подходящо оразмерени кабели. Следва полагане на сигнална лента и 
окончателно засипване и уплътняване на кабелните изкопи. Трафопостът ще се присъедини
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към електроразпределителната мрежа чрез нова кабелна линия 20 kV, съгласно предварителен 
договор № 4480579/19.07.2022 г. за присъединяване на обект за производство на електрическа 
енергия към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Трасето 
на предвидената кабелна линия ще засегне следните имоти, съгласно приложен координатен 
регистър -  WGS-84:

т. 1 42° 45’21.635” 26° 46'46.487"
т.2 42° 45’21.641” 26° 46'46.544"
т.З 42° 45’ 23.279" 26° 46' 46.241"
т.4 42° 45’ 23.219" 26° 46' 45.500"

Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа е стълб № 15/3/2 от 
ВЛ 20 kV „Индустрия“, чрез КЛ 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 mm2 с дължина 50 м, от 
стълб № 15/3/2 до нов БКТП, разположен в границите на У ПИ XXI-940, кв. 100 по плана на 
гр, Сунгурларе, община Сунгурларе, КЛ/ВЛ ИНДУСТРИЯ, П/СТ СУНГУРЛАРЕ.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.
1 и 2 на ЗООС, т. 3 „а“ и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, поради което същото подлежи на процедура по оценка за 
съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 
4, във връзка ал.1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, г. 1 от Наредбата за ОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е 
директорът на РИОСВ-Бургас.

УПИ XXI, кв. 100 по плана на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе и кабелното трасе не 
попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии 
и не попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие. Най-близо (на 0,77 км) 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.52/22.06.2021 г.).

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 
горецитиранага защитена зона по реда на чл. 31, ал.4, във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е 
проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в 
настоящото решение.

След анализ на представената информация и 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, видовете и популациите им, предмет на опазване в най-близо 
разположената защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна.

МОТИВИ:
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 климата, в съответствие с научните познания; рисковете за 
човешкото здраве:
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1. Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на 
ОВОС, инвестиционното предложение е свързано с изграждане на ФЕЦ с номинална 
мощност 2508 kWp в УПИ XXI-940, кв.ЮО по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, 
нов БКТП в имота и електропроводна линия с дължина 50 м от БКТП до стълб за 
присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа.

2. Със Заповед № РД-276/08.05.2018 г. на Кмета на Община Сунгурларе е одобрен 
проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV и УПИ XVIII в кв. 100 по плана на гр. 
Сунгурларе, като се създава нова улица и от УПИ IV се обособяват 6 самостоятелни УПИ със 
сигуирано свободно застрояване (при запазване на съществуващите сгради): IV с отреждане 
„за производствена и складова дейност“, XVI е отреждане „за производствени и складови 
дейности“, XVII с отреждане „за производствени и складови дейности“, XIX с отреждане „за 
трафопосг“, XX с отреждане „за производствена и складова дейност“ и XXI с отреждане „за 
производствена и складова дейност“, а УПИ XVIII се разделя от новосъздадената тупикова 
улица на два самостоятелни УПИ: XVIII с отреждане за озеленяване“ и XV с отреждане „за 
озеленяване“.

3. За имота има издадена виза от 17.09.2021 г. от главния архитект на община 
Сунгурларе върху скица №527/17.09.2021 г. от Общинска администрация - Сунгурларе за 
проектиране на ФЕЦ до 2.5 MW върху терен. Съгласно скицата, УПИ XXI, кв.ЮО по плана 
на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе е с отреждане „за производствена и складова 
дейност“.

4. Съгласно становище с изх. № 32-00-172(1)/20.10.2022 г. на гл. архитект на общ. 
Сунгурларе, за УПИ XXI, кв.ЮО по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе са отредени 
следните параметри на застрояване - плътност на застрояване мак. 80%, Н мак. -  3 ет. (10.00 
метра), К инт макс. - 2.5 и минимална площ за озеленяване 20% и инвестиционното 
предложение е допустимо и съответстващо на действащия ПУП.

5. Имотът, обект на инвестиционното предложение се намира в урбанизирана 
територия, с осигурен комуникационно-транспортен достъп от тупикова улица.

6. При монтирането на носещата конструкция за ФЕЦ няма да се използват бетон или 
други строителни материали.

7. От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване на 
околната среда. Няма да се извършват дейности, които да окажат вредно въздействие върху 
компонентите на околната среда.

8. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-423-3/23.01.2023 г,
представената информация съдържа анализи, изводи и мотивирани заключения по 
отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които е 
преценено, че не се очаква здравен риск при осъществяване на инвестиционното 
предложение, при спазване на условието, заложено в становището, копие от което се прилага 
към настоящото решение.

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:
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1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ XXI-940, кв. 100 пс плана 
на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе с площ 28153 кв.м., с ТП на територията -  урбанизирана 
и НТП -  За производствена и складова дейност, съгласно скица № 787/29.11.2022 г, издадена 
от Общинска администрация - Сунгурларе.

2. Инвестиционното предложение не засяга пряко или косвено защитена територия 
(ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близо разположената защитена 
територия -  ПЗ „Находище на Урумово лале в м. „Лаликото“ е на разстояние повече от 10 км 
от терена на инвестиционното предложение.

3. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитените територии и 
биологичното разнообразие в района, извън видовете и местообитанията, предмет на 
опазване в най-близо разположената 33 „Река Мочурица”, код BG 0000196 за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна.

4. Имотът, предвиден за изграждането на фотоволтаична централа е урегулиран, част 
от населеното място, с отреждане „за производствени и складови дейности“, поради което не 
се очакват значителни негативни въздействия върху консервационно значими местообитания 
и видове.

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; трансграничния 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. Инвестиционно предложение ще се реализира в имот, разположен в регулацията на 
гр. Сунгурларе и извън границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. 
Предвид това, няма вероятност от пряко унищожаване или увреждане на местообитания на 
видове в рамките на най-близо разположената защитена зона BG0000196 „Река Мочурица”, 
включени в предмета й на опазване.

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на 
целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на най-близко разположена 
защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, тъй като имотът отстои на 0,77 км от нея.

3. Предвид отстояниего от границите на защитени зони няма вероятност от 
фрагментация и/или отнемане на площи заети с естествени природни местообитания, 
опазвани в най-близко разположената (на 0,77 км) защитена зона BG0000196 „Река 
Мочурица”.

4. Предвид местоположението на имота (в регулацията на гр. Сунгурларе) и начина му на 
трайно ползване „за производствена и складова дейност“, с реализация на инвестиционното 
предложение, няма вероятност от съществено изменение на нивата на шум и безпокойство, 
които да доведат до намаляване на числеността или промяна на състава на видовете, 
опазвани в най-близо разположената защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

5. Усвояването на площта на имота за фотоволтаична централа не би било непреодолима 
преграда за придвижване и обмяна на генетичен материал за видовете, предмет на опазване 
на най-близо разположената защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна.

6. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до кумулативно 
въздействие със значителен ефект върху природните местообитания, популациите на видове 
и техните местообитания, опазвани в границите на защитената зона.
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7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 
границите на Република България.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от НУРИОВОС, възложителят и 

компетентният орган РИОСВ-Бургас са обявили инвестиционното предложение.
2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 ог Закона за опазване на околната среда, 

компетентният орган е уведомил писмено кмета на Община Сунгурларе, 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 от Наредбата, както следва:

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

предложение.
4. С писмо с изх. 32-00-220(1 )/04.01.2023 г., Кметът на Община Сунгурларе уведомява 

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

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

ПРИ СПАЗВАНЕ 
НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-423- 
3/23.01.2023 г., копие от което се прилага към придружително 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 ЗООС  
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 настоящото решение, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Бургас своевременно.

Съгласно чл. 93, л. 8 от ЗООС, 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 чл. 133 от 
Административно-процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас__лред^ Министъра на ОСВ и/или съответия 
Административен съд.

ПАВЕЛ МАРИНО
Директор на РИО<

/л . „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 S & / ,
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