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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-78-ЕО/ J I8  ■ 1 '
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 
(ЗЬР). 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 иа опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена 
писмена документация, съгласно чл. 8а от Наредбата за ЕО с Вх. № ПД- 
1018(2)/26.04.2022 г. и доп. информация от 30.06.2022 г., получено становище от 
Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-143-3/13.07.2022 г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на план „Изменение на ПУП-ПЗ на ПИ с 
идентификатор 80916.16.66 по КК на с. Черни връх, община Камено с цел реализация на 
фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност 1MW“, прилагането 
на който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
околната среда и човешкото здраве

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „АЛФА СТАР“ ООД

Характеристика па плана:

Поземлен имот с идентификатор 80916.16.66 по КК на с. Черни връх, община 
Камено е с начин на трайно ползване „за складова база“ и трайно предназначение на 
територията „урбанизирана“ с площ 14958 кв.м. С ПУП-Г13 се предвижда преотреждапе 
на земята „за фотоволтаична централа за производство на ел. енергия“ и изграждане на 
фотоволтаичната централа с мощност 1 MWp. Фоговолтаични модули, ще бъдат 
разпрсдслини оптимално върху терена.

Точка на свързване към електроразпределителната мрежа, съответстваща на 
заевената мощност от 1300 kW , е ЗРУ-20 kV на ТП/БКТП, звод ВС, възлова станция, 
КЛ/ВЛ, н/ст „Мандра“. Строителството иа фотоволтаичната централа се състои от 
следните етапи:

- Изграждане иа поддържаща конструкция;
- Монтиране на модули, инвентари, повишаващ трансформатор;
- Окабеляване и свързванскъм електропреносната мрежа.
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Монтажът на модулите ще се извърши върху метална конструкция, фиксирани към 
терена.

Имотът е е площ 14 958 кв.м е трайно предназначение на територията 
„урбанизирана” и начин на трайно ползване „за складова база”.

За процедираният имот е издадено Решение №9-1/09-13.12.2021 г. на Комисията 
по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи (3033). Решението е 
влязло в сила на 17.12.2021 г.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:
- Решение №БС-173-ПР/2009 г. на Директора на РИОСВ -  Бургас за преценяване 

на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
/ОВОС/, с което е постановено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение 
„Изграждане на три броя ветроенергийни генератора е обща мощност до 12 MW в имоти 
№ №016036, 016035 и 016034 по КК на с. Черни връх, местност „Куш бунар“. община 
Камено“ ;

- Решение № БС-49-ЕО/01.07.2010 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка на план „Подробен устройствеп план-Нлан за 
регулация и застрояване за фотоволтаична централа в имоти № №016036, 016035 и 
016034 no КК на с. Черни връх, местност „Куш бунар“, община Камено, с което е 
постановил да не се извършва екологична оценка.

- Писмо с изх. № 7887/2015 г., за „ПУП-ПЗ за имоти № № 016035 и 016034 по КК 
на с. Черни връх, местност „Куш бунар“, община Камено“ с възложител: „Алфа Стар“ 
ООД, с което се е произнесъл,че не са налични данни, че с реализацията на плана 
свързан с изграждане на складове и открити площадки за съхранение на резервни части, 
се очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, попадащи в 
позициите на Приложения 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда, както и на 
процедура по реда на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка 
се установи, че имотите не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии, не попадат в защитена зона по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000271 
„Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-131/2012г. (ДВ. 
бр.23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-308/2021 г. за опазване на дивите 
птици и за опазване на природните местообитапия и на дивата флора и фауна (ДВ, 
бр.48/2021 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. I, 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.
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МОТИВИ:

1. C 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 нисковъглсродно развитие на икономиката;
-Смекчаване на измененията на климата.
3. Съгласно становище с изх. №69-00-89/30.06.2022 г. на гл.архитекг на Община 

Камено в радиус до ЗООм от имота няма одобрени подробни устройствени планове с 
предназначение за жилищно или вилно строителство. Разглеждания имот с 
идентификатор 80916.16.66 по КК па с. Черни връх, местност „Куш бунар“ отстои на 
разстояние 1000 м от жилищната територия на населеното място на с. Черни връх.

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 видовете и техните 
местообитания, предмет на опазване в най-близо разположената защитена BG0000271 
„Мандра -  Пода” за опазване на диви те птици и за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:

- Предвиденото с плана инвестиционно предложение ще се реализира в имот, 
разположени извън границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Няма 
вероятност от пряко унищожаване или увреждане на местообитания на видове в рамките на 
най-близо разположената защитена зона, включени в предмета й на опазване.

- Одобряването на плана няма да доведе до нарушаване на целостта, структурата, 
функциите и природозащитните цели на по-горе описаната най-близко разположена 
защитена зона.

- С одобряването на плана и реализирането на произтичащото от него инвестиционно 
предложение, няма вероятност да бъдат унищожени, увредени или значително 
фрагментирани местообитания (гнездови, хранителни, размножителни, места за почивка) на 
видовете птици, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000271 
„Мандра -  Пода” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местооби тания 
и на дивата флора и фауна.

- Предвид местоположението на имота и характера на плана, както и инвестиционното 
предложение, което произтича от него, няма вероятност от съществено изменение на нивата 
на шум и безпокойство, които да доведат до намаляване на числеността или промяна на 
състава на видовете, включително птици, опазвани в най-близо разположената защитена 
зона BG0000271 „Мандра -  Пода” за опазване на дивите птици и за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фаун.

- Усвояването на площта на имота за фотоволтаична централа не би било 
непреодолима преграда за предвижване и обмяна на генетичен материал за видовете, 
предмет на опазване на най-близо разположената защитена зона с код BG0000271 „Мандра 
-  Пода” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна.
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- Планът не попада в защитена тертитория , 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. № 10-143-3/13.07.2022 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.

ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-143- 
3/13.07.2022 г., копие от което се прилага към придружител мото писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

Настоящото решение № БС-78-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/повият 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 -  Б
Заповед № 419/10.05.2022 г. на министър, калната среда и водите
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