
^ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС- 37 -ЕО/ Д  J f  / ? / / /

Зя 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 -  
583(2)/10.05.2021 г., получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-76- 
1/31.05.2021 г., Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-418(А4) от 26.05.2021 г. и 
Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № Г1У-01-671 /1/08.07.2021г.

да не се извършва екологична оценка „План за интегрирано развитие на Община Карнобат за 
периода 2021-2027г.“ с възложител: Община Карнобат

възложител: Община Карнобат 

Характеристика на плана:
Планът за интегрирано развитие на Община Карнобат (ПИРО) 2021-2027 г. е 

основополагащ стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през 
следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на 
общината - землищата на град Карнобат и всичките 30 села. Община Карнобат се разпростира на 
територия от 835,47 кв. км в рамките на област Бургас и Югоизточен район за планиране. Нарежда 
се на 2-ро място по големина в област Бургас след Средец и на 22-ро място за цялата страната. Има 
общи граници с общините Камено, Айтос и Руен на изток; Сунгурларе на север; Стралджа на запад 
и Средец на юг - всички съседи са от област Бургас с изключение на община Стралджа, която 
попада в област Ямбол. Община Карнобат има стратегическа позиция при пресичането между 
основното направление за Южна България (София-Бургас) и една от връзките между Южна и 
Северна България (Карнобат-Шумен през Ришкия проход).

Определени са зони за прилагане на интегриран подход при осъществяване на инициативи и 
проекти за преодоляване на съществуващите дефицити; за подкрепа на наличните потенциали; и за 
рационално използване на възможностите за създаване на партньорства за развитие на конкретни 
територии. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето 
за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.
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ПИРО, като част от пакета стратегически документи, интегрира регионалното и 
пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и 
потенциалите за развитие на общината, които се отчитат при разработването на общинските 
инвестиционни програми, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В 
унисон с тях е и планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално развитие, 
допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално развитие.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на Община Карнобат е да предложи обща 
рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно 
ниво, обединени в конкретна програма за действие. ПИРО е оперативен документ, обединяващ 
целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната 
териториална стратегия за развитие на Югоизточен район от ниво 2 и действащия Общ устройствен 
план на Общината.

От изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Карнобат 2021-2027 г., се 
очаква да бъде постигнато следното:

Планът за интегрирано развитие (ПИРО) е в пряка връзка с Общият устройствен план 
(ОУПО) на Община Карнобат. Те са основополагащи планови документи, които дефинират целите, 
приоритетите и насоките за стратегическо и териториалпо-устройствено местно развитие.

ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и 
осигурява координация и интеграция на различни политики и ресурси за постигане на 
дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното 
състояние на общинската територия;

ОУПО определя основата за цялостното устройство на териториите на общината, като 
дефинира обща структура и преобладаващото предназначение на териториите, трасетата на 
техническата инфраструктура и режимите за опазване на околната среда и обектите на културното 
наследство.

Обединяващата визия на местната общност за подобряване на състоянието на Община 
Карнобат се изразява в три стратегически цели, насочени към икономическо, социално и 
териториално развитие:
- Цел 1: „Конкурентоспособна икономика с ефективно използвани местни ресурси и предимства“;
- Цел 2: „Качествени обществени услуги и повишен жизнен стандарт на населението“;
- Цел 3: „Подобрени екологични характеристики и привлекателни населени места“

Трите цели са разделени в шест приоритета, чиито съдържателен обхват са специфичните 
мерки за развитие - съвкупността от дейности, която щс бъде предмет на проекти и инвестиции през 
следващите години.

• Приоритет 1.1. „Развитие на селското стопанство и преработващата промишленост“
- Мярка 1.1.1. „Модернизация на земеделските стопанства и техните материални активи“;
- Мярка 1.1.2. „Развитие на поливното земеделие“;
- Мярка 1.1.3. „Професионално обучение и придобиване на умения в областта на селското 
стопанство“;
- Мярка 1.1.4. „Обновяване и разширяване на индустриалните зони, изграждане па модерна 
инфраструктура за развитие на икономически дейности“;

Мярка 1.1.5. „Повишаване на ресурсната и енергийната ефективност в преработващата 
промишленост“;

• Приоритет 1.2. „Опазване на културното наследство и усвояване на туристическите ресурси“
- Мярка 1.2.1. „Развитие на археологически и архитектурни ценности“;
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ПИРО, като част от пакета стратегически документи, интегрира регионалното и 
пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и 
потенциалите за развитие на общината, които се отчитат при разработването на общинските 
инвестиционни програми, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В 
унисон с тях е и планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално развитие, 
допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално развитие.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на Община Карнобат е да предложи обща 
рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно 
ниво, обединени в конкретна програма за действие. ПИРО е оперативен документ, обединяващ 
целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната 
териториална стратегия за развитие на Югоизточен район от ниво 2 и действащия Общ устройствен 
план на Общината.

От изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Карнобат 2021-2027 г., се 
очаква да бъде постигнато следното:

Планът за интегрирано развитие (ПИРО) е в пряка връзка с Общият устройствен план 
(ОУПО) на Община Карнобат. Те са основополагащи планови документи, които дефинират целите, 
приоритетите и насоките за стратегическо и териториално-устройствено местно развитие.

ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и 
осигурява координация и интеграция на различни политики и ресурси за постигане на 
дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното 
състояние на общинската територия;

ОУПО определя основата за цялостното устройство на териториите на общината, като 
дефинира обща структура и преобладаващото предназначение на териториите, трасетата на 
техническата инфраструктура и режимите за опазване па околната среда и обектите на културното 
наследство.

Обединяващата визия на местната общност за подобряване на състоянието на Община 
Карнобат се изразява в три стратегически цели, насочени към икономическо, социално и 
териториално развитие:
- Цел 1: „Конкурентоспособна икономика с ефективно използвани местни ресурси и предимства“;
- Цел 2: „Качествени обществени услуги и повишен жизнен стандарт на населението“;
- Цел 3: „Подобрени екологични характеристики и привлекателни населени места“

Трите цели са разделени в шест приоритета, чиито съдържателен обхват са специфичните 
мерки за развитие - съвкупността от дейности, която ще бъде предмет на проекти и инвестиции през 
следващите години.

• Приоритет 1.1. „Развитие на селското стопанство и преработващата промишленост“
- Мярка 1.1.1. „Модернизация на земеделските стопанства и техните материални активи“;
- Мярка 1.1.2. „Развитие на поливното земеделие“;
- Мярка 1.1.3. „Професионално обучение и придобиване на умения в областта на селското 
стопанство“;
- Мярка 1.1.4. „Обновяване и разширяване на индустриалните зони, изграждане на модерна 
инфраструктура за развитие на икономически дейности“;

Мярка 1.1.5. „Повишаване на ресурсната и енергийната ефективност в преработващата 
промишленост“;

• Приоритет 1.2. „Опазване на културното наследство и усвояване на туристическите ресурси“
- Мярка 1.2.1. „Развитие на археологически и архитектурни ценности“;
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На територията на община Карнобат е разположена една защитена територия по смисъла 
на Закона за защитените територии:

- Природна забележителност /ПЗ/ „Находище на урумово лале -  местност Лалкото“, 
землище на с. Венец, община Карнобат, обявена със Заповед № РЗ-521 от 20.05.1985г. на 
КОПС(ДВ, бр. 45/1985г.)

На територията на община Карнобат е обявено следното вековно дърво:
летен дъб в с. Мъдрино, обявен със Заповед № 1762/28.06.1972г. на министъра на 

горите и опазване на природната среда (обн. В ДВ, бр. 59/1972г.), заведен в Държавния регистър 
под № 493.

При извършена проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата да ОС се 
установи, че План за интегрирано развитие на Община Карнобат за периода 2021-2027г.” е 
допустим при съобразяване на произтичащите от нея ППП/ИП с:

- Режимите на защитените зони, определени със Закона за защитените територии, Заповедите 
за обявяването им и Плановете за управление (ако има такива).

По реда на чл, 13, ал. 2 от Наредбата за ЕО са проведени консултации с Басейнова Дирекция 
„Черноморски район“ и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ по отношение на 
допустимостта на плана спрямо Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ и Плана за 
управление на риска от наводнения /ПУРН/. Съгласно Становище с изх. № 05-10- 
418/А4/06.08.2021 г. на Директора на БД „Черноморски район“, ПИРО е допустим спрямо ПУРБ и 
ПУРН на ЧР /2016-2021 г./. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-671/1/08.07.2021г., ПИРО е 
допустим спрямо ПУРБ и ПУРН на ИБР /2016-2021 г./.

Планът попада в обхвата на т. 9.3. „Закон за регионално развитие -  планове за интегрирано 
развитие на общините“ от Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми /НУРИЕОПП/. В тази връзка, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от 
НУРИЕОПП за плана е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка по реда на същата наредба.

Съгласно чл. 84, ал. 1, т. 1 от НУРИЕОПП, компетентен орган за издаване на решение е 
Директорът на РИОСВ-Бургас.

На основание чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ПИРО подлежи на процедура по оценка за 
съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони, която съгласно 
чл.31, ал.4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез 
процедурата по екологична оценка, по реда на Закона за опазване па околната среда.

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 върху защитените зони, 
съгласно коят няма вероятност планът да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природните местообитания, популации и местообитания на видове, както и върху дивите птици и 
техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

МОТИВИ:

1. Предвид характеристеката на плана, който е насочен към подобряване на състоянието 
на околната среда, не се очаква въздействие върху защитена територия: Природна забележителност 
/ПЗ/ „Находище на урумово лале -  местност „Лалкото“, землище на с. Венец, община Карнобат, 
обявена със Заповед № РЗ-521 от 20.05.1985г. наКОГ1С(ДВ, бр. 45/1985г.).

2. Съгласно представените основни цели и предмет на ПИРО на Община Карнобат, 
дейностите по прилагането на плана нямат потенциал за увеличаване на определен риск от
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наводнения, както и да доведат до нови негативни промени в екологичното и химичното състояние 
на водните тела, както и до изменение на хидроморфологичниге характеристики и до нови 
негативни промени в състоянието им.

3. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция -  Бургас с изх. № 10-76- 
1/31.05.2021 г., не се очаква възникване на здравен риск за човешкото здраве при реализация на ИП, 
съгласно заложените параметри и предвидени в плана мерки.

4. Съгласно становища на БД „Черноморски район“ с изх. № 05-10-418/А4/06.08.2021г. и на 
БД „Източиобеломорски район“ с изх. № ПУ-01 -671/1/08.07.2021 г„ плана може да се реализира при 
спазване на условия, заложени в цитираните становища.

5. Реализацията на плана не предполага трансгранично въздействие, предвид 
местоположението на територията на плана спрямо границите на Република България.

1. За бъдещи инвестиционни предложения, планове и програми, произтичащи от 
прилагане на плана на следващо ниво на подробност да се проведат изискващите се процедури по 
ОВОС и ЕО. Произтичащите от “План за интегрирано развитие на Община Карнобат (ПИРО) за 
периода 2021-2027г.” конкретни планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения, 
влизащи в обхвата на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (респективно: Наредба 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 (Наредбата за 
ОС, ДВ,бр.73/2007г. с поел. изм. и доп.) да бъдат внасяни за разглеждане от компетентния орган.

2. Да се спазват условията, заложени в становища на БД „Черноморски район“ с изх. № 
05-10-418/А4/06.08.2021 г. и на БД „Източиобеломорски район“ с изх. № ПУ-01 -671/1/08.07.2021 г., 
копия от които са приложени с придружителното писмо до възложителя.

Настоящото реш ение № ЕС- 37 -ЕО / 2021 г. за преценяване на необходимостта от  
извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развит ие на Община Карнобат за 
периода 2021-2027г.“ с възлож ител: Община Карнобатне не отменя задълж енията на  
възлож ителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други 
специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да послуж и като основание за 
отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възлож ителя, на параметрите на плана или на някои от  
обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възлож ителят/новият  
възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Еургас.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Админист рат ивно  
процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Еургас пред минист ъра на околната среда и 
водите и Административен съд по реда на чл. 133 от А П К  в 14 - дневен срок от съобщаването
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