
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

е а //./ш лРешение № БС-148-ЕО/.,
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 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-2690(2)/21.09.2022 г., допълнителна информация от 31.10.2022 г. и 
получено становище от Регионална здравна инспекция -  Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-317- 
3/17.11.2022 г.,

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива (КГ1ИИ): „Изменение на ПУП-ПР за УПИ I, кв. 19 по плана на с. Свобода, община 
Камено“, прилагането на който няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху околната среда и човешкото здраве 
възложители: „КЛЕЪРМОНТ“ АД

Характеристика на плана:
В обхвата на изменението на ПУП-ПР е УПИ 1, кв. 19 по плана на с. Свобода, община 

Камено, урбанизиран имот. отреден „За производство на шоколадови и захарни изделия и 
КОО“, с площ 20047 кв.м.

С изменението на ПУП-ПР се определя структурата на територията, устройствения режим и 
конкретното предназначение на имота. Предвижда се промяна на предназначението на УПИ от 
„За производство на шоколадови и захарни изделия и КОО“ в „За производство на шоколадови 
и захарни изделия и КОО, фотоволтаична електроцентрала и ТП“, като се запазват показателите 
на застрояване и устройствената зона -  Пп / предимно -производствена/.

След одобряване на изменение на ПУП-ПР и преотреждане на земята „За производство на 
шоколадови и захарни изделия и КОО, фотоволтаична електроцентрала и ТП”, възложителят 
предвижда изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1,5 MW и трафопост.

Елементите на централата са: фотоволтаични модули, инвенторни блокове, кабели, 
разпределителни уредби, елпровод. Монтажът на модулите ще се извършва върху метални 
конструкции, фиксирани към терена.

УПИ I, кв. 19 по плана на с. Свобода, община Камено не попада в защитена територия 
определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона 
за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона 
BG 0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите 
(ДВ, бр. 17/26.02.2021г.).
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Планът попада в обхвата на т. 9.1. „Подробни устройствени планове“ в т.ч. „планове за 
застрояване“ на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП 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 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 ПУП-ПР се предвижда промяна в отреждането на имота от „За производство на 
шоколадови и захарни изделия и КОО“ в „За производство на шоколадови и захарни изделия и 
КОО, фотоволтаична електроцентрала и ТП“.

2. С изменението на ПУП-ПР не се предвижда изграждане и/или промяна 
съществуващата транспортнна инфраструктура за достъп до имота.

3. След преглед 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 на вероятната степен на 
отрицателно въздействие, според която няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природните местообитания, видовете и популациите им, предмет на 
опазване в защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:

Планът в разглеждания обхват не попада в защитени зони от мрежата Натура 
2000, отстои на около 6,4 км от най-близко разположената защитена зона BG 0000151 “Айтоска 
планина”. Предвид това, не се очакват преки негативни въздействия върху структурата, 
функциите и природозащитните цели на зоната.

Предвид отстоянието от защитената зона не се очаква увреждане на природни 
местообитания в рамките на защитена зона BG 0000151 “Айтоска планина” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна и включени в предмета й на опазване.

Предвид местоположението и характера на плана и инвестиционното 
предложение, което произтича от него, 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 BG 0000151 “Айтоска 
планина” за опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора.

Имотът граничи с ж.п. линия и разположен е в непосредствена близост до с. 
Свобода и гр. Камено, С реализиране на предложението произтичащо от плана не се прекъсват 
биокоридорни връзки от значение за видовете, включени в предмета на опазване на най-близо 
разположената защитена зона BG 0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните 
местообитания и на дивата фауна и флора.

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 
разположените защитени зони, в резултат на одобряване на настоящия план, спрямо одобрени 
до момента инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

4. Реализирането на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната 
среда.
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5. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-317- 
3/17.11.2022 г., в представената информация се съдържат анализи, изводи и мотивирани 
заключения по отношение 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. № 10-317- 
3/17.11.2022 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

Настоящото решение 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 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 по реда на 
чл. 133 от Адмипистративнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред 
Министъра на околната среда и водите и/или съответния Административен съд.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

ПАВЕЛ MAP
Директор на I
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