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

Р Е Ш Е Н И Е № Б С - 6 8 - Е О  W 5  №  
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 и ал. 6 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 с предмета и целите на опазване 
на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от 
НУРИЕОПП с Вх. ПД-674(2)/14.04.2022 г, и допълнителна информация ПД- 
674(6)/30.05.2022 г., както и получено становище от Регионална здравна инспекция-Бургас 
(РЗИ) с изх. № 10-133-3/09.06.2022 г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва екологична оценка на план; „Подробен устройствен план (ПУП) -  План 
за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 73211.104.3 по КККР на с. Трояново, местност 
„Таушан кайряк”, община Камено, с цел промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди и създаване на градоустройствена основа за изграждането на 
фотоволтаична електроцентрала“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„СМАРТ СИС“ООД

Характеристика па плана:

Предвижда се изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 73211.104.3 по КККР 
на с. Трояново, местност „Таушан кайряк”, община Камено, с цел промяна предназначението 
на земеделска земя за неземеделски нужди и създаване на градоустройствена основа за 
изграждането на фотоволтаична електроцентрала. Имотът е земеделска територия, категория 
7, с НТП -  Пасище и с площ 51252 кв. м. Предвижда се промяна предназначението на имота 
„За фотоволтаична електроцентрала и ТП“ и въвеждане на устройствена зона Пп -  
предимно-производствена, със следните градоустройствени показатели -  Пл макс. 60%, 
Кинт. макс. 1.0, Озел. мин. 20%, Нмакс = 8.00м (до 2 етажа).

Предвидената мощност на фотоволтаичната централа да бъде 5 MW. Елементите на 
централата ще са: фотоволтаични модули, инвенторни блокове, кабели, разпределителни 
уредби, електропровод. Строителството на фотоволтаичната централа ще се състои от 
следните етапи:

- изграждане на поддържаща конструкция;
- монтиране на модули, инвентори, повишаващ трасформатор;
- окабеляване и свързване към електропреносната мрежа.
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Монтажът на модулите ще се извършва върху метални конструкции, фиксирани към 
терена. Присъединяването към електропреносната система ще се определи на следващ етап 
след съгласуване на проекта е Електроразпределителното дружество.

Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии. Най близо разположената защитена територия се намира на повече от 
10 км от имота, а именно ЗМ „Корията -  гора от летен дъб“. Не попада в границите на 
защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най 
-  близо (на 13,85 км) е разположена защитена зона BG0000198 „Средецка река“ за опазване 
на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД- 
346/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.56/06.07.2021г).

Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от НУРИЕОПП, предложеният ПУП-ПЗ попада в обхвата на 
попада в обхвата на т.9.1 „Подробни устройствени планове“ в т.ч. „планове за застрояване“ 
от Приложение №2 на НУРИЕОПП и подлежи на преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка. Планът, като предмет на преценяване на необходимостта 
от извършване на ЕО, попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, 
поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и 
целите на опазване на защитените зони по реда на Глава трета от същата.

Компетентен орган за произнасяне е Решение е директорът на РИОСВ-Бургас на 
основание чл. 81, ал. 5 от ЗООС.

На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от 
нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, 
считам че гореописаният план няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природните местообитания, видовете и популациите им, предмет на 
опазване в защитена зона BG0000198 „Средецка река“.

МОТИВИ:

1. Целта на настоящия ПУП-ПЗ е промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди и отреждане „за фотоволтаична централа и ТП“ на ПИ е идентификатор 
73211.104.3, м. „Таушан кайряк“ поКК нас. Трояново, община Камено.

2. С настоящия ПУП-ПЗ се определя структурата на територията, устройствения режим 
и конкретното предназначение на имота.

3. Съгласно представено Решение по т. 27 от Протокол № 26/27.01.2022 г. на Общински 
Съвет Камено, е одобрено и разрешено изработване на горецитирания ПУП-ПЗ.

4. Предвидените с плана дейности ще се реализират в имот, разположен извън 
границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Отстои на 13,85 км от най- 
близко разположената защитена зона BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна. Предвид това, не се очакват преки негативни 
въздействия върху структурата, функциите и природозащитните цели на зоната.

5. Предвид отстоянието от защитената зона -  13,85 км не се очаква увреждане на 
природни местообитания и унищожаване, увреждане или влошаване на състоянието на 
видовете в рамките на най-близо разположената защитена зона, включени в предмета и на 
опазване.

6. Предвид местоположението и характера на плана, 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 
BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата фауна и 
флора.

7. Имотът, предмет на плана представлява открита площ, разположена до други 
земеделски земи - ниви. В района няма реализирани други идентични обекти, поради което, с
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усвояването на площта на имота за реализация на инвестиционното предложение не би 
довело до прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете опазвани в най-близо 
разположената защитена зона.

8. Не се очаква одобряването на плана да доведе до кумулативно въздействие със 
значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите на видове и 
техните местообитания, опазвани в най-близко разположената защитена зона BG0000198 
„Средецка река“.

9. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-133-3/09.06.2022 г., представената 
информация съдържа анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение степента на 
значимост на въздействието и риска върху човешкото здраве, с което е доказало че, при 
реализацията на настоящия план не се очаква възникване на риск за човешкото здраве, при 
спазване условието посочено в становището, копие от което е приложено към настоящото 
решение.

10. Реализацията на плана не предполага трансгранично въздействие, предвид 
местоположението на територията на плана, спрямо границите на Република България.

Настоящото Решение № БС-68-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка на: „Подробен устройствеп план -  План за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 73211.104.3 no КККР на с.Трояново, 
местност „Таушан кайряк”, община Камено, с цел промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди и създаване на градоустройствена основа за 
изграждането на фотоволтаична електроцентрала“, 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.

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.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 133 от Административно- 
процесуалния кодекс в 14 дневен срок от обявяването му чрез Директора на РИОСВ- 
Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или съответния 
Административен съд.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  Б 
Заповед № 419/10.05.2022 г. на мин а среда и водите
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