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Р Е П У Б Л И К А  БЪЛГ А РИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-73-ЕО/ J U '
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 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 Наредбата за ЕО с Вх. № ПД-670(2)/11.04.2022 г., и 
получено становище от Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-125- 
3/30.06.2022 г.

Р Е Ш И  X:

да не се извършва екологична оценка на план „Г1УП-ПЗ за поземлен имот с 
идентификатор 80916.76.34 по КК на с. Черни връх, местност „Кантона”, община Камено 
с цел изграждане на фотоволтаична електроцентралас мощност 1000 kW и ТГ1, 
прилагането на който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху околната среда и човешкото здраве

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „БАЛКАН ТРЕЙД“ ЕООД

Характеристика на плана:

ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 80916.76.34 по КК на с. Черни връх. 
местност „Кантона”, община Камено, е с цел преотреждане на имота „за фотоволтаична 
електроцентрала и трафопост“, при параметри на застрояване за устройствена зона „Пп“- 
предимно производствена, плътност на застрояване -  макс. 80%, интензивност па 
застрояване/Кинт/-1,0, Нмакс=8.00. озеленяване мин.20%, свободно застрояване. 
Монтажът на модулите ще се извърши върху метална канструкция, фиксирани към терена. 
Точката на свързванекъм електроразпределителната мрежа, съответстваща на заявената 
мощност от 1000 kW е нов СРС вграден в оста на ТП/БКТП, извод ВС „Върли бряг 1“, 
възлова стнация, КЛ/ВЛ „Върли бряг 1“, п/ст „Мандра“.

Транспортният достъп ще бъде осигурен чрез общински път снетрайна настилка 
свързан с третокласен път Бургас-Средец.

Имотът е с трайно предназначение на територията „земеделска” и начин на трайно 
ползване „нива”, 9 категория с обща площ 8 380 кв.м.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка 
се установи, че имотът не попада в защитени територии определени по реда на Закона за
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защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закопа за биологичното 
разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG0002077 
“‘Мандра-Пода'’ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. 
(ДВ, бр. 23/2012 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-308/31.03.2021 г. за опазване 
на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 
(ДВ, бр.48/08.06.2021 г.) и двете на Министъра на околната среда и водите.

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 е 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 па 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 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху дивите птици и техните 
местообитания, както и върху природните местообитания, видовете и популациите им, 
предмет на опазване в защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода”, поради следните мотиви:

- Планът в разглеждания обхват не попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, 
отстои на 0,39 км от най-близко разположената защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” и 
е отделен от границите й чрез третокласен път Бургас-Средец. Предвид това. не се очакват 
преки негативни въздействия върху структурата и функциите на зоната.

- Предвид естеството на плана, няма вероятност от увреждане на природни 
местообитания в рамките на защитена зона BG0000271 ,,Мандра-Пода” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна и включени в предмета й на опазване.

- Планът не е свързан е обекти, които генерират шум и отпадъци, поради което не се 
очаква значително отрицателно въздействие върху дивите птици, предмет на опазване в 
защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода”.

- Определящо въздействие върху бавноподвижнитс видове от предмета на опазване на 
защитената зона има съществуващият третокласен пъг Бургас-Срсдец. С настоящия план не 
се прекъсват допълнително биокоридорни връзки от значение за видовете опазвани в 
границите на защи тена зона BG0000271 „Мандра-Пода”.
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- Мс се очаква одобряването на плана да доведе до кумулативно въздействие със 
значителен ефект върху природните местообитания, популациите на видове и техните 
местообитания, както и върху дивите птици и техните местообитания опазвани в най-близко 
разположената защитена зона, в резултат на одобряване на настоящия план, спрямо одобрени 
до момента инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

- Планът не попада в защитена гертитория , земята е земеделска с НТП „нива“. Най- 
близо разположената защитена територия ЗМ „Вая“ е отдалечена на повече от 4 км от терена 
на имота.

4, Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-125-3/30.06.2022 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.

ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-125- 
3/30.06.2022 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

Настоящото решение № БС-73-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 ЗООСрешението 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 обявяването му, чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или 
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 м а среда и водите


