
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС- 94 -ЕО/ > 0 $  i
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 11аредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 
(НУРИЕОПП), 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 
НУРИЕОПП с вх. № ПД -  1103(4)/03.0б.2022г. и доп. инф. от 12.07.2022г., както и получени 
становища от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-168-3/28.07.2022г. и от 
Басейнова Дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-730/АЗ/19.07.2022г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на план „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с 
идентификатор 80916.10.158 по КК на с. Черни връх, община Камено /УПИ 1-158, кв. 52а по 
плана на с. Черни връх/“

възложител: „Тоан“ ЕООД

Характеристика на плана:

С настоящото изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 80916.10.158 по КК на с. 
Черни връх, община Камено /УПИ 1-158, кв. 52а по плана иа с. Черни връх/, се предвижда 
разделяне на имота и обособяване на 11 броя нови УПИ със следното предназначение:

- УПИ I -  „за фотоволтаична електроцентрала и безвредни производствени дейности“;
- УПИ И, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ IX, УПИ X и УПИ XI -  „за безвредни 

производствени дейности“;
- УПИ VII и УПИ VIII -  „за пункт за разкомплектоване на автомобили“.
Не се предвижда промяна на устройствената зона и градоустройствените показатели.
За достъп до новообразуваните УПИ ще се отнемат 1930 кв. м за улица-гупик, 

завършваща с уширение.
Имотът е електрифициран и водоснабден от техническата инфраструктура на населеното 

място.
В имота, предвиден „за фотоволтаична електроцентрала и безвредни дейности“ се 

предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала на терен за производство на 
електрическа енергия. ФЕЦ ще е с предвидена мощност 2 MW и ще се състои ог 
фотоволтаични модули, инвертори, повишаващ трансформатор и окабеляване.

ПИ с идентификатор 80916.10.158 по КК на с. Черни връх, община Камено /УПИ 1-158, 
кв. 52а по плана па с. Черни връх/ е с площ 710281 кв. м и представлява урбанизирана 
територия с НТП -  за друг вид производствен, складов обект.
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За имота има влязъл в сила ПУП, съгласно който за имота е отредена устройствена зона 
„Пп“ -  предимно производствена.

Директорът на РИОСВ-Бургас е постановил с Решение № БС-63-ПР/21.06.2019г. за 
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 
срада за ИП „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и 
цветни метали /ОЧЦМ/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и 
разкомплектованс на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМГ1С/ в част от Г1И № 
80916.10.158, землище на с. Черни връх, община Камено“с възложител: „Вегеро Партс“ ЕООД, 
да не се извършва ОВОС при спазване на условията, заложени в цитираното Решение.

С Решение № 02-ДО-519-00 от 28.08.2019г. на Директора на РИОСВ-Бургас е разрешено 
на „Вегеро Партс“ ЕООД да извършва дейности по третиране на отпадъци на площадка в ПИ с 
идентификатор 80916.10.158 по КК нас. Черни връх, община Камено.

Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от НУРИЕОПП, предложеният ПУП-ПРЗ 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 необходимостта от извършване на екологична оценка 
по реда на цитираната Ь1аредба, с компетентен орган по процедурата Директора на РИОСВ- 
Бургас.

ПИ е идентификатор 80916.10.158 по КККР на е. Черни връх, община Камено не попада в 
границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с 
идентификатор 80916.10.158 по КККР на с. Черни връх, община Камено не попада и в 
границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологичното разнообразие 
(Натура 2000), Най-близо разположената защитена зона (на 1,55 км) е с код BG0000271 
„Мандра -  Пода“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. 
(обн., ДВ, бр.23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване 
на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. 
ДВ, бр.48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

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 с предмета и целите иа опазване на защитените зони, 
която съгласно чл.37, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез 
процедурата по екологична оценка, по реда на Закона за опазване на околната среда.

След анализ на представената документация и 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 гореописаният план няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху дивите птици и техните местообитания, предмет на 
опазване 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 фауна поради 
следните:

МОТИВИ:

1. Предвидените с плана дейности ще се реализират в имот, разположен извън границите 
на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 и на значително огстояние от най- 
близката. Предвид това няма вероятност от пряко унищожаване или увреждане на природни 
местообитания и/или местообитания иа видове в рамките на най-близо разположената защитена 
зона, включени в предмета й на опазване. Най-близо разположената защитена територия ЗМ 
„Вая“ е отдалечена на повече от 4 км от терена на имота.
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2. Одобряването на плана няма да доведе до нарушаване на целостта, структурата, 
функциите и природозащитните цели на по-горе описаната най-близко разположена защитена 
зона.

3. С одобряването на плана и реализирането на произтичащите от него инвестиционни 
предложения, няма вероятност да бъдат унищожени, увредени или значително фрагментирани 
местообитамия (гнездови, хранителни, размножителни, места за почивка) на видовете птици, 
предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона.

4. С реализиране на произтичащите от плана инвестиционни предложения не се очаква 
унищожаване, увреждане или значително фрагментирани па природни местообитания, предмет 
на опазване в най-близо разположената защитена зона с код BG0000271 „Мандра -  Пода“.

5. Предвид местоположението на имота, устройствената зона в която попада и характера 
на инвестиционните предложения, произтичащи от плана, считам че 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 с код BG0000271 „Мандра -  Пода” за опазване на дивите птици и за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна.

6. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-168- 
3/28.07.2022г., в разглежданата документация се съдържат анализи, изводи и мотивирани 
заключения по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото 
здраве, с които е доказано, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана, при 
спазване на условията, заложени в цитираното становище.

7. Съгласно становище на Басейнова Дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10- 
730/АЗ/19.07.2022г. ПУП-ПРЗ е допустим спрямо Плана за управление на речните басейни 
2016-2021г. и Плана за управление на риска от наводнения 2016-2021г., при спазване на 
условията, заложени в цитираното с тановище.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазват условията, заложени в становище на Регионална здравна инспекция- 
Бургас с изх. № 10-168-3/28.07.2022г., копие от което се прилага към придружителното писмо 
за предоставяне па настоящото решение.

2. Да се спазват условията, заложени в становище на Басейнова Дирекция 
„Черноморски район“ с изх. № 05-10-730/АЗ/19.07.2022г., копие от което се прилага към 
придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение № БС-94-ЕО/2022 г. за преценяване па необходимостта от 
извършване на екологична оценка на план „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с 
идентификатор 80916.10.158 по КК на с. Черни връх, община Камено /У П И 1-158, кв. 52а 
по плана на с. Черни връх/“ 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 или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.
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Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 дневен срок от 
съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и 
водите и/или пред съответния Административен съд по реда на чл. 133 от АПК.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И. Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУР1 
Заповед № 419/10.05.2022г. на Минбуу 
на околната среда и водите
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