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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 9 EO/2015 г. 
 

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. 4, т. 2 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), чл. 37, 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), представената информация и документация от 
възложителя и получено становище на РЗИ-Кърджали 

 

Р Е Ш И Х: 
 

да не се извършва екологична оценка на ПУП – ПП /парцеларен план/ за външно 
електроприсъединяване на базова станция „Звънарка” KRZ0038 в ПИ 000039 местност 

„Айнели” в землище на с. Сърнак, общ. Крумовград, обл. Кърджали, при прилагането на 

който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и 

човешкото здраве 
 

Възложител: „Мобилтел” ЕАД, гр. София  
 

Характеристика на плана: 
ПУП-ПП се изработва във връзка с необходимостта от външно 

електроприсъединяване на Базова станция (БС) „Звънарка” KRZ0038 в имот с №000039, 
землище на с. Сърнак, общ. Крумовград, обл. Кърджали. Осъществяването на 
присъединяването ще се извърши, чрез изграждане на трасе и полагане на кабел НН към 
съществуващата Базова станция. 

Обектът е линеен с приблизителна дължина 650 м. Предвижда се кабела да се 
положи подземно в изкоп 1.1/0.4 м. Сервитутната площ е около 1355 кв.м.  

Началната точка на трасето ще бъде от имот №000039 (където се намира БС) 
изоставена ливада, собственост на Община Крумовград, ще премини през имот №000080 
полски път, също общинска собственост и ще стигне до имот №000071, съсобственост на с. 
Сърнак, общ. Крумовград, всички в землището на с. Сърнак, общ. Крумовград. 

ПУП-ПП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи 
Източни” за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с 
Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет. 

ПУП-ПП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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 (Наредбата за ОС, обн., 
ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по 

оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната 
защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта 
от извършване на EO и отразена в настоящото решение. 

МОTИВИ: 

1. ПУП-ПП се разработва в изпълнение на разпоредбите на Закона за устройство на 
територията, като изработването му и прилагането му не влиза в противоречие с 
други планове и програми. 
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2. За територията, която е в обхвата на плана не се предвижда промяна 
предназначението на земята. 

3. Заложените в парцеларния план дейности не създават дискомфорт за околната 
среда и/или влияние върху регенеративната способност на природните ресурси в 
района. 

4. ПУП-ПП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи 
Източни” за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, 
приета с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет. 

5. След преглед на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 от 
Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за 
вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на ПУП-ПП няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет 
на опазване защитената зона, поради следното: 

 Реализацията на ПУП-ПП ще се изпълнява изцяло подземно в обхвата на 
съществуващи пътища и няма да засяга залесени и обработваеми територии, 
поради което не предполага загуба на площ от местообитания, фрагментация 
на местообитания или популации на видове и безпокойство на видове 
предмет на опазване в защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”. 

6. Съгласно становище на РЗИ – Кърджали изпълнението на ПУП-ПП няма да 
предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. 

7. Предвижданията на ПУП-ПП не са свързани с трансгранично въздействие върху 
околната среда. 

8. В хода на проведената процедура по преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка не са постъпили писмени възражения, становища 
и предложения за предлагания ПУП-ПП. 

 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 

на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни 

актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно 

действащата нормативна уредба. 

При промяна на плана, възложителя или на някои от обстоятелствата, при 

които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител 

трябва да уведоми РИОСВ-Хасково до 14 дни след настъпване на измененията. 

На основание чл. 88, ал. 4 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 пред Министъра на околната среда и 

водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - 

дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 

Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково  
 

 

Дата: 09.11.2015 г.   


