
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-80-ЕО/
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 (Наредба за ЕО), чл.31, ал.4 от Закопа 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- 
903(2)/09.06.2022 г., доп. инфрмация от 08.07.2022 г. и получено становище от 
Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-181-3/20.07.2022 г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на план „ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 
36525.248.705 по КК на гр. Карнобат, община Карнобат с цел изграждане на 
фотоволтаична електроцентрала с мощност 999, 60k\Vp’\  прилагането на който няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ“ АД

Характеристика на плана:

ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 36525.248.705 по КК на гр. Карнобат, 
община Карнобат е с цел промяна в отреждането и изграждане на фотоволтаична 
електроцентрала с обща инсталирана мощност 999, 60 kWp. Имотът е с площ 109 964 
кв.м, като в границите му са реализирани голям брой сгради и обекти, съставляващи 
свинекомплекс „Крумово градище“. Фотоволтаичнага електроцентрала ще се реализира 
на площ 4 917, 78 кв.м от площта на имота и ще бъдат монтирани 2040 броя
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монокристални фотоволтаични модула, всеки с мощност 490 Wp, които щс бъдат 
разположени в направление юг и ще покриват 131 кв.м от общатат повърхност (109 964 
кв.м). Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани върху носещи стоманени 
конструкции, разпределени в паралелни редове. Конструкцията ще се състои от типови 
маси с наклон 25° градуса, всяка от които ще бъде с по три реда вертиално 
разположени фотоволтаични модули. Мястото на присъединяване на електрическата 
централа към електроразпределителната мрежа е ТП „Пречиствателна станция“ 
присъединен, чрез съществуваща кабелна линия 20 kV тип ОБ 3x1x70 mm2 с дължина 
220 м до в/ст „Репродуктивна база“ изградени в имота на възложителя, ТП/БКТП, 
КЛ/ВЛ Чавдар, п/ст Карнобат. Имотът е с трайно предназначение на територията 
„земеделска“ и начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона 
за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие (Натура 2000 място). От три страни имотът граничи със 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.21/2007г.), изм. с 
Решение на МС №811/16.11.20 Юг. (ДВ, бр.96/2010г.).

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

по Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда.
2. Реализацията на плана ще допринесе за постигане целите на 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. 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
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вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните 
местообитаиия, видовете и популациите им, предмет на опазване в защитена зона 
BG0000196 „Река Мочурица” поради следните мотиви:

- Обектът е съществуващ Свинекомплекс „Крумово Градище”, като в границите на 
имота са нанесени 38 бр. сгради. С допълнителното усвояване на 4917,78 кв.м от общата 
площ на антропогенно повлияният имот не се очаква ново и различно въздействие от вече 
установеното въздействие върху природните местообитаиия, местообитаиия на видове и 
популациите им, опазвани в защитена зона BG0000196 „Река Мочурица”, е която имотът 
граничи от три страни.

- Не се очаква пряко въздействие, фрагментация и/или отнемане на площи заети с 
естествени природни местообитаиия, опазвани в близко разположената защитена зона 
BG0000I96 „Река Мочурица”.

- Имотът е извън периметъра на въздействие на местообитанията на хищни 
бозайници като видра, степен и пъстър пор, опазвани в границите на защитената зона.

- Не се създава нова/допълнителна преграда, която да възпрепятства миграцията на 
видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

- Имотът представлява съществуващ свинекомплекс и с допълнителното монтиране 
на фотоволтаични панели и съпътстващата ги инфраструктура няма да се повлияе върху 
хидроложката структура на водните тела в района.

- Теренът е слаборискова зона по отношение на птици и прилепи, тъй като 
представлява урбанизиран имот -  свинекомплекс, без налични синури, храсталаци и 
единични и групи дървета. Той е отдалечен от водни течения и е в непосредствена близост 
с асфалтов междуселищен път.

- Не се очаква одобряването на плана да доведе до кумулативно въздействие със 
значителен ефект върху природните местообитаиия, популациите на видове и техните 
местообитания. опазвани в защитените зони, в резултат на одобряване на настоящия план, 
спрямо одобрени до момента инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

- ПУП-ПРЗ не засяга пряко или косвено защитена територия /ЗТ/ по смисъла на 
Закона за защитените територии. Най-близо разположената ЗТ е на разстояние над 15 км 
по права въздушна линия;

- Терена, предмет на плана, е с предназначение на територията „земеделска“ с НТП 
„За друг вид производствен, складов обект“ съгласно приложената скица от СГКК-Бургас 
и съществуващи стопански сгради за свинекомплекс, което не предполага наличие на 
защитени растителни и животински видове.

- Характерът на ИП, предвидено с ПУП-ПРЗ, не се предполага замърсяване па 
околната среда с опасни и вредни за флората и фауната вещества и отпадъци. 
Въздействията от реализирането му са с ограничен териториален обхват.

4. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-181-3/20.07.2022 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.
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ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1, Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-181- 
3/20.07.2022 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

Настоящото решение № БС-80-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 съобщаването му, чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или 
съответния Административен съд по реда на чл. 133 от
Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ
Заповед № 419/10.05.2022 г. на

Ш
а околната среда и водите
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