
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-114-ЕОI 
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-2277, 2582(2)/24.08.2022 г. и получени становища от Регионална 
здравна инспекция -  Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-280-1/31.08.2022 г. и Басейнова дирекция 
„Черноморски район” (БДЧР) с изх.№ 05-10-844/09.09.2022г.,

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на план „Програма за опазване на околната среда на 
Община Приморско за периода 2021-2028 г. с Раздел Лечебни растения и Програма за 
управление на отпадъците на община Приморско за периода 2021 -  2028 г.“ прилагането на 
който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве
Възложител: ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Характеристика на плана:
Програмата за опазване на околната среда (ПООС) на община Приморско обхваща всички 

дейности, които произтичат като задължение на общините в съответствие с нормативните 
документи по опазване на околната среда.

ПООС е разработена за период, който съвпада с периода на действие на Плана за 
интегрирано развитие на община Приморско 2021-2027 г. и подлежи на евентуална 
актуализация при всяка значима промяна на екологичното законодателство или в приоритетите 
на региона^бщината.

Пространственият обхват на ПООС включва цялата територия на общината -  землищата на 
градовете Приморско и Китен и 4-те села - Веселие, Ново Паничарево, Ясна поляна и 
Писменово.

Генерална стратегическа цел на ПООС: Подобряване на качеството на живот и намаляване 
на риска за здравето на населението чрез осигуряване на благоприятна околна среда, запазване 
на биоразнообразието и устойчиво управление на околната среда.

Програмата за опазване на околната среда си поставя няколко основни цели:
• да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията 

на община Приморско, да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното 
преодоляване;
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• да насърчи и обезпечи разумното използване на територията на общината за развитие на 
икономическия потенциал;

• да открои приоритетите в разглежданата област;
• да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО 

и бизнеса на територията на общината за решаване на съществуващите проблеми;
• да аргументира мерките и проектите на общината, които тя ще предложи за 

финансиране;
• да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги 

съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми.
Като неразделна част от ПООС, съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците 

е разработена и Програма за управление на отпадъците (ПУО) за период, който съвпада с 
периода на действие на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г.

ПУО на Община Приморско обхваща всички дейности, които произтичат като задължение 
на органите на местното самоуправление и местната администрация и необходимите мерки за 
изпълнение на задълженията на кмета на общината съгласно Глава втора, раздел III на ЗУО, 
свързани с управлението на отпадъците, което има за цел да се предотврати или намали 
вредното им въздействие върху човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на 
вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване 
на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на 
това използване.

Генералната стратегическа цел в сферата на управление на отпадъците е: Общество и бизнес, 
които подобряват прилагането на йерархията на управление на отпадъците във всички процеси 
и нива.

Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа цел и 
съответстващите на тях програми от мерки, са:

Цел I : Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване.

Програма:
- Общинска програма за предотвратяване образуването на отпадъци с Подпрограма за 

предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци.
Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци.
Програма:
- Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране 

на битовите отпадъци;
- Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради;
- Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО с 

Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки;
Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци и други. 
Програма:
Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци и 

други;
В община Приморско е изградена двукомпонентна система за разделно събиране на 

отпадъци (РСО), която обхваща домакинствата, търгорските, производствени и 
административни обекти на територията на общината. Системата за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки включва и система за разделно събиране на битови отпадъци със 120 бр.
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цветни контейнери с общ обем на разположените съдове от 143 000 л., което е в съответствие в 
разпоредбите и изискванията в чл. 24. и чл. 25 от НООО.

Във връзка с изискванията на чл. 50, т. 3 от Закона за лечебните растения (3JIP, ДВ бр. 
29/2000 г., поел. изм. ДВ бр. 17/2021 г.) и Наредба №2 от 20.01.2004 г. за правилата и 
изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения (ДВ, бр. 14 от 
20.02.2004 г.) към Общинската ПООС на община Приморско за периода 2021-2028 г. е 
разработено Приложение „Раздел Лечебни растения“.

С приложението „Раздел Лечебни растения“ към Общинската ПООС се цели да се постигне 
ефективно използване на лечебните растения, опазване на естествените им находища, 
предотвратяване изчезването на отделни видове и свързаните с тях компоненти на околната 
среда, с цел задоволяване потребностите от лечебни растения на населението.

За изпълнение целите на ПООС 2021 -2028 г. ще бъдат предприети следните мерки:
• Осъществяване на контрол за недопускане на ползване на лечебни растения по начини и 

със средства, водещи до увреждане или унищожаване на находищата;
• Запознаване на жителите на общината чрез кметовете на кметства със заповедите на 

Министъра на околната среда и водите, относно специалния режим на опазване и ползване на 
лечебните растения през съответната година и осъществяване на контрол по нейното 
изпълнение;

• Запознаване на ползвателите на лечебни растения с техните задължения и отговорности;
• Предоставяне на собствениците и ползвателите на земеделски земи на наличната 

информация за лечебните растения на територията на общината, за пригодността на земята за 
отглеждането им, както и информация за задълженията и препоръките относно земеползването, 
включително използване на екологосъобразни технологии за отглеждане, свързани с лечебните 
растения в общината;

• Даване на указания, относно начина на ползване на лечебните растения на територията 
на община Приморско, както и правилата и изискванията за събиране на билки или генетичен 
материал от лечебни растения, регламентирани с наредбата по чл. 27 от Закона за лечебните 
растения;

• Определяне на режим за ползване на находищата при наличие на увреждане на същите;
• Предписания към собствениците на земи, гори, води или водни обекти, около които има 

находища на лечебни растения, недопускане увреждането на естествените находища при 
използването на пестициди и минерални торове;

• Забраняване ползването на лечебните растения по начини и със средства, които водят до 
увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено възстановяване на 
популациите им или намаляване на тяхното биологично разнообразие, както и в нарушение на 
наредбата по чл. 27 от Закона за лечебните растения;

• Участие на обществеността по вземане на решения, във връзка с опазване на лечебните 
растения на територията на общината;

• Недопускане на палене на стърнища и предотвратяване на горски пожари.

На територията на община Приморско са разположени следните защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии:

Резерват „Ропотамо“, намиращ се в землището на гр. Приморско, обявен със заповед 
№318/07.05.1992 г. (обн. в на МОС, (ДВ, бр. 41/1992 г.), промяна в режима със заповед № РД- 
686/21.09.2006 г. на МОСВ (обн. в ДВ, бр.85 от 2006 г.)
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Поддържан резерват „Вельов вир“ (Водните лилии), намиращ се в землището на гр. 
Приморско, обявен като резерват със заповед №2080/24.07.1962 г. на ГУГ, (обн. в ДВ, бр. 
71/1962 г.), прекатегоризиран в поддържан със заповед № 381/15.10.1999 г. (обн. в ДВ, бр. 
97/1999 г.), утвърден План за управление със заповед № РД-865/30.12.2015 г. (обн. в ДВ. бр. 
8/2016 г.) и двете на МОСВ;

Защитена местност (ЗМ) „Беглик Таш-Ропотамо“, намираща се в землището на гр. 
Приморско, обявена със заповед № 318/7.05.1992 г. на МОС (обн. в ДВ, бр. 41 от 1992 г.), 
прекатегоризирана със заповед № РД-664/ 22.08.2012 г., на МОСВ (обн. в ДВ. бр. 70/2012), 
изменена със Заповед № РД-105/ 05.02.2013 г. на МОСВ (обн. в ДВ. бр. 19/2013);

- ЗМ „Блатото Стомополу“, намираща се в землището на гр. Приморско, обявена със 
заповед №332/16.05.1991 г. на МОС (ДВ, бр. 43/1991 г.);

- ЗМ „Мурватска река“, намираща се в землището на с. Веселие, обявена със заповед 
№РД-927/28.12.2007 г. на МОСВ, (обн. в ДВ, бр. 8/2008 г.)

- ПЗ „Маслен нос“, намираща се в землището на гр. Приморско, обявена със заповед 
№4051/29.12.1973 г. на МГОПС, (обн. в ДВ, бр. 29/1974 г.);

- ПЗ „Пясъчни дюни между гр. Приморско и м. Перла“, намираща се в землището на гр. 
Приморско, обявена със заповед №2109/20.12.1984 г. на КОПС при МС, (обн. в ДВ, бр. 3/1985
г.);

- ПЗ „Пясъчни дюни в района на ММЦ“, намираща се в землището на гр. Приморско, 
обявена със заповед №2109/20.12.1984 г. на КОПС при МС, (обн. в ДВ, бр. 3/1985 г.).

Раздел „Лечебни растения“ отговаря на изискванията на Закона за лечебните растения.
На територията на Община Приморско са разположени целите или части от следните 

защитени зони /33/:
- 33 BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 

530/26.05.20 Юг. на министъра на околната среда и водите (обн, ДВ, бр.49/201 Ог.) и Заповед 
№РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване 
(ДВ, бр.67/2014г.);

- 33 BG0002041 „Комплекс Ропотамо” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед 
№РД-82/03.02.2009 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 14/2009 г.);

- 33 BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите 
(обн., ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски 
съвет № 564 от 30.07.2021 г. (обн., ДВ, бр.64/ 03.08.2021 г.);

- 33 BG0000208 „Босна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, обявена със Заповед № РД-1013/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите 
(обн., ДВ, бр. 13/16.02.2021г.);

- 33 BG0000143 „Караагач“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, приета с PMC № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 588/06.08.2021 г. 
(ДВ, бр.67/13.08.2021г.);

- 33 BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна, приета с РМС № 122/ 21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 660/01.11.201 Зг. 
(ДВ, бр.97/ 08.11.201 Зг.) и РМС№ 588/06.08.2021 г. (ДВ, бр.67/13.08.2021г.).

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС 
се установи, че ПООС на община Приморско ще е допустима при съобразяване на 
произтичащите от нея ИП/ППП с:

- режимите на защитените територии определени със Закона за защитените територии, със 
заповедите им за обявяване и Плановете за управление (ако има такива);
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- режимите на защитените зони, определени със заповедите за обявяването им и 
Плановете за управление (ако има такива).

Предложената ПООС на Община Приморско за периода 2021-2028 г. с Раздел Лечебни 
растения и ПУО на община Приморско за периода 2021 -  2028 г. попада в обхвата на чл. 2, ал. 
2, т. 3 от НУРИЕОПП и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на екологична 
оценка по реда на цитираната Наредба.

Компетентен орган за произнасяне с Решение е директорът на РИОСВ -  Бургас на основание 
чл. 81, ал. 5 от ЗООС.

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.

1. В ПООС са анализирани основните компоненти и фактори на околната среда -  
атмосферен въздух, води, земи и почви, биологично разнообразие, управление на отпадъците, 
шум. Анализите констатират, че факторите влияещи върху околната среда в Община 
Приморско са: обществено -  битови отоплителни източници, автотранспорта, по-слабо 
промишлеността, частично изградената канализационна мрежа. Поставени са цели по 
приоритетност и са набелязани мерки, които целят намаляване вредното въздействие върху 
околната среда и човешкото здраве.

2. 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 програмата няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване 
в защитените зони от мрежата Натура 2000, поради следния мотив:

- Програмата представлява стратегически документ, чрез който се цели формулиране на 
визията за състоянието на околната среда в Община Приморско и управление на 
околната среда за периода 2021 -  2028г. Основната стратегическа цел на Програмата е 
опазване и предотвратяване замърсяването на компонентите на околната среда, 
запазване на стабилните темпове на икономически растеж в Общината, съхраняване на 
културно -  историческото наследство и подпомагане развитието на туризма. В 
специфична цел 6, като приоритет 6 Биоразнообразие се предвижда: 1. Поддържане, 
развитие и устойчиво управление на защитените зони и природните ценности на 
територията на Общината; 2. Опазване на горите от сеч и пожари; 3. Въвеждане на 
щадящи лесовъдски системи. При евентуално косвено или пряко въздействие на 
отделните ППП/ИП върху защитените зони, то следва да е положително. 
Инструментите за реализиране на специфичните стратегически цели и приоритети, 
следва да не влизат в колизия с предметите на опазване в защитените зони,

3. Съгласно становище на БДЧР с изх. № 05- 10-844/А 1/09.09.2022 г., ПООС за периода 
2021-2028г. на Община Приморско, няма вероятност да окаже значително въздействие върху 
водите и водните екосистеми, при спазване на забраните и ограниченията, свързани с 
действащата нормативна уредба, както и при съобразяване с действащите планове за 
управление на водите -  ПУРБ и ПУРН.

4. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-280-1/31.08.2022 г., в представената 
информация се съдържат анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение на степента
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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 действащата 
нормативна база.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР с изх. № 05-10-844/А1/ от 
09.09.2022 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

2. Произтичащите от „Програма за опазване на околната среда на Община Приморско за 
периода 2021 -  2028г.“ конкретни планове, програми, проекти и/или инвестиционни 
предложения, влизащи в обхвата на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие 
(респективно: Наредбата за ОС) да бъдат внасяни за разглеждане от компетентния орган.

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 Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред 
Министъра на околната среда и водите и/или съответния Административен съд.
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