
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и во и̂те -̂ Бургас 
Решение № БС-41- E O / . . .Z i^ . . . . r ^ ^ .  

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 
Наредбата за ЕО с Вх. № ПД-3106(2)/20.12.2021 г., допълнителна информация с вх. № ПД- 
3106(10)/! 1.04.2022 г. и получени становища от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. 
№ 10-223-3/12.05.2022 г. и Басейнова дирекция ..Черноморски район" с изх.№ 05-10-577 /А1/ от 
04.01.2022 г.,

РЕ  ШИХ:

да не се извършва екологична оценка на план ..Изменение на ПУП -  ПРЗ за УНИ II, кв. 
18 по плана на с. Свобода, община Камено, с цел изграждане на Възобновяем енергиен 
източник -  фотоволтаична електро централа (ВЕИ/ФЕЦ)“, прилагането на който няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото 
здраве

Възложител „МАЛИНА СЪН ЕНЕРДЖИ - 57“ ЕООД

Характеристика на плана:
С изменението на ПУП - ПРЗ в обхвата на УПИ И, кв. 18 по плана на с. Свобода, община 

Камено е да се обособи територия за производство на електроенергия от възобновяем и 
източници -  фотоволтаици.

Със Заповед №РД-09-193/24.06.2004г. на Кмета на Община Камено е одобрено изменение на 
ПУП-ПРЗ, съгласно който разглеждания УПИ 11 в кв. 18 по плана на с. Свобода попада в 
уегройствена зона Пп - предимно производствена и е с отреждане за „за път, КОО и 
производство“.

Със Заповед №РД-09-560/06.04.2022 г. на Кмета на Обшина Камено е допуснато изменение 
на Подробен устройствен план план за регу тация и застрояване на УПИ II. кв. 18, с цел промяна 
на предназначението на имота от „за път, КОО и производство“ в „за фотоволтаична 
електроцентрала“ при запазване на устройствена зона - Пп и градоустройствени показатели: 
Пл-80%. Кинг - 2.5. Нмакс. - 10м/3ет./, Озел.мин 20%.

ФЕЦ ще бъде изградена на терен изцяло в определените застроителни граници на имота. 
Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани върху метални конструкции, като носещите 
метални колове ще бъдат набити в земята без да се полага бетонова основа.

Ориентацията на панелите ще бъде изток-запад с пътеки през определени редове, плътност 
75% и с мощност до 968 kW.

Ще бъдат монтирани и изградени следните инсталации:
-  правотокова електрическа уредба, вкл.кабел;
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-  променливотокова електрическа уредба, вкл,кабели;
-  заземителна инсталация;
-  мълниезащити» инсталация;
-  система за мониторинг;
-  трафопост тип БКТП 2x630 kVA;
-  кабели 20 kV.
Предвиденият БКТП ще бъде бетонов с номинална мощност 2x630kVA, 0,4/20kV с външно 

обслужване, разположен в най-североизточната част на УПИ, в близост до обслужващата 
улица.

От фотоволтаичното поле до инверторите ше бъдат изтеглени DC кабели, а от инверторите 
до ..PV разпределителни табла“ и от тях до трафопоста ще бъдат изтеглени АС кабели. Новата 
постоянно токова мрежа ще се изпълни със соларни кабели, а променливотоковата мрежа 380V 
ще се изпълни е кабели тип САВТ.

При експлоатацията на ФЕЦ не се предвижда постоянно работещ персонал. За работниците, 
извършващи периодичното обслужване на централата се предвижда поставянето на 
контейнерен тип „Офис“, който ще бъде оборудван със собствен санитарен възел. 
Контейнерния тип „Офис“ е съоръжен със собствен резервоар на изчерпване за събиране и 
времено съхраняване на генерираните битово-фекални отпадъчни води. Той ше бъде доставен и 
обслежвап от „ЕКОТОЙ СЕРВИЗ“ ООД.

Предвижда се поставянето и на контейнерен тип „работно помещение“, в което ще бъдат 
монтирани правотоковота и променливотокова електрически уредби и необходимата 
автоматика за мониторинг и контрол на електропроизводството.

Имотът е с транспортен и пешеходен достъп от съществуващите пътни връзки, тангиращи по 
северната и западната граници на имота. Не се налага изграждане на нова или промяна на 
съществуваща пътна инфраструктура.

Имотът не попада в защитена територия по смисъла 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. 17/26.02,2021 г.).

Планът попада в обхвата на т. 9.1. „Подробни устройсгвени 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 плана се предвижда промяна на предназначението на УПИ II, кв. 18 по плана на с. 
Свобода, община Камено от „за път, КОО и производство“ в „за фотоволтаична 
електроцентрала“.

2. УПИ II. кв. 18 по плана на с. Свобода, Община Камено е с площ 9 170 пг и 
представлява част от урбанизирана територия, с изявен промишлен характер, в западната
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страна на с. Свобода, на границата с гр. Камено. Имотът е с транспортна и пешеходна 
достъпност от съществуващата пътна връзка от север.

3. 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 върху защитените зони. 
съгласно която плана 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 5,90 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 -  5,90 км, 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, 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 местообигания, 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. Най-близо разположената защитена територия -  Защитена местност „Корията -  гора от 
полски бряст“ се намира на разстояние повече от 2 км от имота.

5. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитените територии и 
биологичното разнообразие в района на инвестиционното предложение, извън видовете и 
местообитанияга, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG 0000151 
„Айтоска планина”.

6. Реализирането на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната 
среда.

7. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-223- 
3/12.05.2022 г. в представената информация се съдържат анализи, изводи и мотивирани 
заклчения по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото
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здраве, с които възложителят е доказал, че не се очаква здравен риск при осъществяване на 
плана, при спазване на условията заложени в становището.

8. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-577/А1/04.01.2022 г., 
инвестиционното предложение не предвижда водовземане от повърхностни или подземни 
води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които 
могат да създадат опасност от замърсяване ка подземните води и не е пряко свързан с 
водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на т. 7 и т. 25 от допълнителните 
разпоредби на Закона за водите.

1. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10- 
577/А1/04.01.2022 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне 
на настоящото решение.

2. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-223- 
3/12.05.2022 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

Настоящото решение № БС-41-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 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 побщаваието му по реда на 
чл. 133 от Административнопроцесуалпия кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред 
Министъра на околната среда и водите и Административен съд.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА
и.д. д и р е к т о р  на  р и о с в  -  б :
Заповед № 419/10.05.2022 г. на мш среда и водите
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