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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Ми н и с т е р с т в о  на о к о л н а т а  среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

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 иа 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-2305(3)/25.10.2021 г., допълнителна информация от 03.12.2021 г. и от 20.12.2021 г., и 
получени становища от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-176-6/31.12.2021 г. и 
Басейнова дирекция „Черноморски район” с изх. № 05- 10-544/А1/17.11.2021 г.

да не се извършва екологична оценка на план „ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична 
електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 80916.50.55 no КК на с. Черни връх, община 
Камено”, прилагането на който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху околната среда и човешкото здраве

Възложител ВЕСЕЛА МОМЧЕВА-ТАУН

Характеристика на плана:

ПУП-ПРЗ е свързан с изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с 
идентификатор 80916.50.55 но КК на с. Черни връх, община Камено. Централата ще бъде с обща 
инсталирана мощност до 40 MWh, като генерираната електрическа енергия ще бъде отдадена на 
електроразпределителната мрежа. Централата ще бъде изградена в имот с идентификатор № 
80916.50.55 по КК, с площ 477 477 кв.м, с начин на трайно ползване „неизползвана нива (угар, 
орница)” и трайно предназначение на територията „земеделска”. Фотоволтаичните панели ще 
бъдат монтирани на метални носещи конструкции, като панелите ще бъдат наклонени под 
оптималния ъгъл спрямо слънцето. Модулите се свързват кабелно един към друг до достигане на 
напрежение около 600-900 V и след това тези обособени групи се свързват към инверторни 
блокове. Кабелите ще бъдат изтеглени в подземни охранни тръби.

Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа ще се осъществи чрез 
изграждане на нова подстанция 110/20kV в същия имот, а тя от своя страна към съществуваща 
подстанция 110 kV или съществуващ електропровод 110 kV. За целта, в имота на възложителя ще 
се изградят 28 броя трафопостове тип БКТП 20/0.4kV 2x800 kVa, с но два броя мрежови 
транформатори, разпределителна уредба средно напрежение 20 kV, уредба ниско напрежение 0,4
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kV и всички необходими допълнителни устройства. Трансформаторните постове ще се монтират 
на открито или при необходимост в обособени помещения в сгради с независим вход от страна на 
уличната регулация за получаване на електрическата енергия на средно напрежение, в случая 20 
kV, и транформирането и разпределението й към потребителите ниско напрежение.

По границите на имота ще се монтира ажурна ограда със съответните врати.
Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените 

територии и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие (Натура 2000). Най-близо с разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” 
за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (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 (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) 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 ог 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 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.

МОТИВИ:

1. С 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 нисковъглеродно развитие на икономиката;
- Смекчаване на измененията на климата.
3. Производството на електроенергия, посредством слънчевото греене не е свързано с 

емитиране на замърсители в атмосферата и промяна в качеството на атмосферния въздух.
4. С изграждането на фотоволтаичната електроцентрала, шумовата характеристика на района 

няма да се промени. Шумовото натоварване се очаква да бъде в рамките на пределно допустимите 
нива, определени съгласно Наредба № 6/26.06.2006 г. за показателите иа шум в околната среда,, 
отчитащи степента па дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 
показателите за шум и иа вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

5. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитените териории и 
биологичното разнобразие в района на плана, извън видовете и местообитанията, предмет на 
опазване в най-близо разположена защитена зона 13G0000271 „Мандра-Пода”. Най-близо 
разположената ЗТ -  ЗМ „Вая” се намира на разстояние повече от 4 км.

6. След анализ на представената документация и иа 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
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значително отрицателно въздействие върху дивите птици и техните местообитания, както и 
върху природните местообитания, видовете и популациите им, предмет на опазване в защитена 
зона поради следните мотиви:

- Предвидените с плана дейности ще се реализират в имот, разположен извън [раниците на 
защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Предвид това няма вероятност от пряко 
унищожаване, увреждане или влошаване на състоянието на видовете, предмет на опазване в най- 
близо разположената защитена зона.

- След справка с информационната система за Натура 2000, поместена на сайта на МОСВ 
(адрес http://natura2000.moew.government,bg/) се установи, че в разглеждания имот и в близост до 
него няма картирано природно местообитание, предмет на опазване в близо разположената 
защитена BG0000271 „Мандра-Пода”. С одобряване на плана и реализиране на инвестиционното 
предложение няма вероятност от нарушаване на природозащитното състояние, структурата и 
функциите, както и от загуба на площ на природни местообитания предмет на опазване в 
горецитираната защитена зона.

- Територията, предмет на плана, граничи от юг с тесен участък от защитена зона BG0000271 
„Мандра-Пода”, представляващ бивши рибарници, поради което, не се очакват косвени 
въздействия върху естествени природни местообитания, вт.ч. местообитания на диви птици.

- 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, включително птици, както и от фрагментация или прекъсване на 
биокоридорни връзки от значение за видовете опазвани в най-близо разположената защитена 
зона.

- Имотът, предмет на плана представлява открита площ -  неизползвана нива (угар,орница) 
разположена до други земеделски земи - ниви. В района няма реализирани други идентични 
обекти, предвид което, усвояването на площта на имота не би било непреодолима преграда за 
случайно срещащи се екземпляри от предмета на опазване на най-близо разположената защитена 
зона BG0000271 „Мандра-Пода”.

- Не 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.

7. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-544/А1/17.11.2021 г., реализирането на 
инвестиционното предложение, предвидено с плана не предвижда водовземане от повърхностни 
или подземни води, заустване па отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, 
които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води и не е пряко свързано с 
водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на т. 7 и т. 25 от допълнителните 
разпоредби на Закопа за водите.

8. По отношение на Плана за управление на риска от наводнения за Черноморски басейнов 
район 2016-2021 г., имотите не попадат в определен район със значителен потенциален риск от 
наводнения.

9. В обхвата на плана съществуват водни обекти от което произтичат съответните забрани и 
ограничения съгласно Закона за водите.

- В близост до поземлен имот 80916.50.55 се намира поземлен имот 80916.49.55, вид на 
територията -  земеделска и начин на трайно ползване -  рибарник;

- Поземлен имот 80916.50.37 по КК на с. Черни връх, вид на територията заета от води и 
водни обекти с НТП -  за водно стопанско хидромелиоративно съоръжение (резервоар към ПС), е 
заобиколен от поземления имот обект на плана. Необходимо е да не се засягат елементи на
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водиостопанските съоръжения.
10. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-176-6/31.12.2021 г., 

представената информацията съдържа анализи, изводи, научни проучвания и мотивирани 
заключения по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото 
здраве, с които възложителят е доказал, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана 
при спазване на условията, заложени в становището.

1. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-176- 
6/31.12.2021 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

2. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР с изх. № 05-10-544/А1/17.11.2021 
г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.

3. При генериране на земни маси и отпадъци от строителни материали да се изпълняват 
изискванията на чл. 11 от Закопа за управление на отпадъците и Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Настоящото решение № БС-1-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване па 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/програмата 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 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 по реда на Административнопроцесуалния кодекс 
чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд по реда на чл.133 от АПК.
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