
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

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 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 е предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от Наредбата за ЕО с Вх. № 
ПД-803(3)/06.04.2022 г., допълнителна информация от 20.05.2022 г. и получени становища от 
Регионална здравна инспекция - Бургас (РЗИ)с изх. № 10-124-3/01.06.2022 г. и Басейнова 
дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР) с изх. № ПУ-01-392(1)/31.05.2022 г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на Община 
Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20448.46.1 по КК на с. 
Деветинци, местност „Новия Юрт”, община Карнобат”, прилагането на който няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител ЕТ „ЯНА СТАЙКОВА-КОМЕРС”

Характеристика на плана;
Съгласно представената информация се предвижда изменение на Общ устройствен план на 

Община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20448.46.1 по 
КК на с. Деветинци, местност „Новия Юрг”, община Карнобат, с цел промяна на конкретното 
предназначение на имота и отреждането му „за производствени дейности”. Поземлен имот с 
идентификатор 20448.46.1 по КК на с. Деветинци е с площ 10464 кв.м, с начин на трайно ползване 
„нива” и трайно предназначение на територията „земеделска”. Предвижда се изграждане на 
елекрическа подстанция 20/110kV за присъединяване на обект Фотоволтаична централа в 
новоотреден УПИ 1 в кв. 8 по плана на Гара Церковски, община Карнобат към електропреносната 
мрежа.

Със Заповед № РД-90 от 08.03.2022 г. на кмета на Община Карнобат е разрешено изработването 
на проект за изменение на ОУП на Община Карнобат от земеделски територии “обработваеми 
земи -  ниви“ в терени за „производствено-складови дейности” за ПИ с идентификатор 20448.46.1 
по КК на с. Деветинци, местност „Новия Юрт“, община Карнобат и се допуска изработването на 
ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 20448.46.1 по КК на с. Деветинци, местност „Новия Юрт“, 
община Карнобат, с цел промяна на конкретното предназначение на същия от земеделска земя -  
„нива“ пета категория в „за производствени дейности“.

За „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I от кв. 8; УПИ I от кв,9; УПИ I от кв.Ю; УПИ 1, УПИ II, 
УПИ 111, УПИ IV, УПИ V от кв.11; УПИ II от кв.12, УПИ 1 от кв.29 по регулационния план на 
Гара Церковски, община Карнобат”, с цел обединяване на имотите в един нов урегулиран 
поземлен имот и преотреден „за фотоволтаична централа”, е издадено Решение № БС-58-
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ЕО/20.12.2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер „да не се 
извършва ЕО”. По границата на терена ще се изгради метална предпазна мрежа.

Поземлен имот с идентификатор 20448.46.1 по КК на с. Деветинци не попада в границите на 
защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена 
зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена 
зона (на 0,02 км) е с код BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-З 16/31.03.2021г. на министъра на околната 
среда и водите (обн., ДВ, бр.52/22.06.2021г./).

Планът попада в обхвата на т. 9.1. -  Подробни устройствени планове -  планове за застрояване 
на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП 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, т.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.

МОТИВИ:

1. Разглежданият имот отстои на около 71 м южно от жилищните сгради на с. Деветинци и 
на около 1291 м северно от жилищните сгради на с. Деветак. Характерът на плана не предполага 
въздействия, които биха повлияли неблагоприятно на обитателите на района.

2. Шумовото натоварване се очаква да бъде в рамките на пределно допустимите нива, 
определени съгласно Наредба № 6/26.06.2006 г. за показателите на шум в околната среда. 
Процесът на получаване на електроенергия от слънчевата радиация не е съпроводен с излъчване 
на шум.

3. Електромагнитните лъчения ще бъдат незначителни.
4. Не се предвижда водоснабдяване на територията, както и водовземане за питейни, 

промишлени и други нужди от повърхностни и подземни води и изграждане на нови съоръжения 
за водовземане, вкл. дейности, които да предполагат замърсяване на подземните и повърхностни 
води в района.

5. Имотът не попада в или в близост до санитарно-охранителни зони около водовземни 
съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и се намира извън определените райони със 
значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

6. В Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2016-2021 г. няма предвидени конкретни 
забрани и ограничения, касаещи осъществяването на предвидената дейност.

7. 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 видовете и техните местообитания, предмет на опазване в най- 
близо разположената защитена BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на дивите птици 
поради следните мотиви:

- Предвиденото с плана инвестиционно предложение ще се реализира в имот, разположен 
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, включени в предмета й на опазване.

- Одобряването на плана няма да доведе до нарушаване на целостта, структурата, функциите 
и природозащитните цели на по-горе описаната най-близко разположена защитена зона.
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- С одобряването на плана и реализирането на произтичащото от него инвестиционно 
предложение, няма вероятност да бъдат унищожени, увредени или значително фрагментирани 
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, характера на плана и инвестиционното предложение, 
което произтича от него, считам че няма вероятност от съществено изменение на нивата на шум и 
безпокойство, които да доведат до намаляване на числеността или промяна на състава на 
видовете, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000196 „Река 
Мочурица”.

8. Съгласно становище на БДИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-392(1) от 31.05.2022г., 
изменението на ОУП и изработването на ПУП-ПРЗ няма вероятност да окаже значимо негативно 
въздействие върху водите и водните екосистеми.

9. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-124-3/01.06.2022г. представена 
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 се 
очаква здравен риск при осъществяване на плана, при спазване на условията, заложени в ста. 
становището, копие от което се предоставя на възложителя.

10. Реализирането на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-124- 
3/01.06.2022г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

2. Да се спазват условията, заложени в становище на БДИБР с изх. № ПУ-01-392(1) от 
31.05.2022г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

Настоящото решение № БС-49-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка на план/програма „Изменение на Общ устройствен план на 
Община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 
20448.46.1 по КК на с. Деветинци, местност „Новия Юрт”, община Карнобат”, 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/  програмата, или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият 
възложител трябва да уведоми своевременно ЕЦОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обж алванй^ ЧМтщЗцн срок от съобщаването му по реда на 
чл.133 от Адми11истративнопроцесш^и^~коде1{С чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред 
Министъра на околната среда и eodupje ЛАдминасАЙпативен съд.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА |? А
И.Д. ДИРЕКТОР НА Р И О С В -Б У Р Г ^ с Ч ^ /-  V /S * /:
Заповед М  419/10.05.2022 г. на м инист ъращ ^С р' _______________________________________
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