РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М инистерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора
РЕШЕНИЕ № СЗ-20-ОС/ 2012 г.
за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие
На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, чл.8, т.2 и чл. 18, ал.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 (ДВ,бр.73/2007г.), изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ, бр.3 от
11.01.2011г. и представена писмена документация от възложителя по чл.10, ал.1 от Наредбата
(вх.№1577/17.04.2012г.)

РЕШИХ
Съгласувам осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на подземно
трасе за външно ел. захранване на МВЕЦ Малко Шарково” в землището на с. Малко Шарково,
общ. Болярово, обл. Ямбол, попадащо в границите на защитена зона “Язовир Малко Шарково” с
код BG0002027 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за което
прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената
зона.
с възложител: “ЕКО ЕНЕРДЖИ” ООД, гр. Ямбол, ул. „Самуил”, № 8, офис 2 с управител
Демир Иванов Иванов.
характеристика на инвестиционното предложение: Целта на ИП е прокарване на трасе за
външно ел. захранване на Малка Водно Електрическа Централа /МВЕЦ/ „Малко Шарково“,
Община Болярово, област Ямбол. С вх.№1577/17.04.2012г. в РИОСВ - Стара Загора е постъпило
уведомление за ИП по чл.10, ал.1 за “Изграждане на подземно трасе за външно ел. захранване на
МВЕЦ Малко Шарково” в землището на с. Малко Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, с
приложени изискуемите по чл.10, ал.2 - информация и документ за платена такса съгласно
Наредба 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).
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за
защитените територии (ЗЗТ).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 на Закона за биологичното
разнообразие и чл.2, ал.1, т.2 (попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони) от
Наредбата и подлежи на процедурата по оценка на съвместимост (ОС).
Извършената проверка по смисъла на чл. 12, ал.2 от Наредбата установи, че инвестиционното
предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Язовир Малко Шарково” с код
BG0002027 за опазване на дивите птици, определен със Заповед РД-840/17.11.08г.
(ДВ.108/2008г.).
гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143
Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail: riosvsz@stz.bg

Реализацията на инвестиционното предложение е на територия, включена в границите на
защитена зона:
„Язовир Малко Шарково” с идентификационен код BG0002027, обявена със Заповед № РД840/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.108/2008г.) за опазване на
местообитания на видовете птици, посочени в приложение № 2 от ЗБР и опазване на територии, в
които по време на размножаване, линеене, зимуване или миграция се струпват значителни
количества птици от видове, извън тези, посочени в приложение № 2 от ЗБР.

МОТИВИ:
1. Трасето ще започва от имот № 000015 по КВС на землището на с. Малко Шарково, Общ.
Болярово. Имота се намира на брега на изпускателното съоръжение на язовир Малко
Шарково. Общата площ на терена е 200 кв.м. Останалите имоти, които се засягат са №
000085 – „др. селскост. тер.”, № 000083 – „местен път”, № 000312 – „водостоп.
съоръжение”, № 000313 – „язовир” и № 000016 – „полски път”.
2. Общата дължина на трасето е около 313 метра и сервитут около 1252 кв. метра. Кабелите
ще се полагат на 0,5 м в изкоп в земята. Трасето ще следва пътя по язовирната стена
като ще се полага в ПВЦ тръби в самия път. Ще следва извивките на пътя в дясната част
по посока югозапад. По цялото трасе трасето ще се съобразява с необходимия сервитут от
2 м до съседния имот.
3. В рамките на имотите липсват природни местообитания, включени в Приложение № 1 от
ЗБР, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. Не се засягат
видове и местообитания, предмет на опазване в защитена зона “Язовир Малко Шарково”
с код BG0002027.
4. Имотите са антропогенизирани и повлиян от човешката дейност и не представляват
интерес като място за гнездене, изхранване и почивка на дивите птици.
5. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от
изграждане на нови пътища, ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.
6. Няма да се засегнат странични терени и имоти, както и да се премахват характеристиките
на ландшафта, формирани покрай брега на „Язовир Малко Шарково”.
7. На терена, няма локализиране популации на редки и защитени растителни видове, както
и на такива, включени в приложение № 4 на ЗБР – ресурсни видове лечебни растения със
стопанско значение, поставени под специален режим на опазване и ползване.
8. Зооценозата в границите на имотите е много бедна, поради факта, че същите са
антропогенизирани. Значително влияние върху фауната в района не се очаква.
9. В района в границите на защитена зона и “Язовир Малко Шарково” с код BG0002027,
няма осъществени подобни или др. инвестиционни предложения, което не предполага
наличие на значителен кумулативен ефект.
10. Въз основа на характеристиките и местоположението на инвестиционното предложение,
не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видовете
животни предмет на опазване в зоните.

Разгледаните характеристики на инвестиционното предложение: обема на предвиденото
за изграждане; площта върху която ще се реализира; наличието на необходимата
инфраструктура; срок през който инвеститора предвижда да извърши строителството;
обстоятелствата, че няма да бъдат използвани невъзобновими природни ресурси, като и липсата
на генерирани отпадъци и емисии, отнесени към процента на засягане от територията на
защитените зони, налагат обоснования извод, че “Изграждане на подземно трасе за външно
ел. захранване на МВЕЦ Малко Шарково” в землището на с. Малко Шарково, общ.
Болярово, обл. Ямбол, попадащо в границите на защитена зона “Язовир Малко Шарково”
с код BG0002027 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, няма вероятност да окаже значително
отрицателно въздействие върху защитените зони.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от
обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият
възложител трябва да уведоми РИОСВ Стара Загора в срок до 14 дни от настъпване на
изменението.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната
среда и водите или пред Административен съд гр. Стара Загора по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
03.05.2012г.

инж. ПЕНКА НАЧЕВА
Директор на РИОСВ – Стара Загора

