
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-34-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 съвм естим ост 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-553(2)/21.04.2021 г., допълнителнаинформация от 10.06.2021 г. и получени становища от 
Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-69-2/31.05.2021 г. и БДЧР-Варна с изх. № 05- 
10-412/А6/02.07.2021 г.

Р Е Ш И X:

да не ее извършва екологична оценка на план „План за интегрирано развитие на Община 
Приморско за периода 2021 -  2027 г,”, прилагането на който няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Характеристика на плана:

В своята същност планът за интегрирано развитие на община Приморско (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 двата града Приморско и Китен и четири села. Определени са зони за 
прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа 
на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за 
интегрирано развитие на общината е със средносрочио действие, като времето за неговото 
изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година. ПИРО като 
част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и пространственото 
развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на 
районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни 
програми и финансови инструменти, включително съфинансираии от фондовете на Европейския 
съюз.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Приморско е да предложи обща 
рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно 
ниво, обединени в конкретна програма за действие. Планът за интегрирано развитие на община 
Приморско е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при
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задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен 
регион от ниво 2 и действащите устройствеии планове.

Всички 17 цели са свързани помежду си и имат срок за тяхното постигане до 2030 г. Те са 
насочени към преодоляване на глобалните предизвикателства, пред които сме изправени. Новите 
цели предвиждат изкореняването на крайната бедност във всичките и форми, ликвидирането на 
глада и помощ за устойчивото развитие на селското стопанство, поощряване на здравословния 
начин на живот и съдействието за благополучието на всички хора, осигуряването на всеобщо и 
качествено образование, рационална употреба на водните ресурси, всеобщ достъп до екологично 
чиста енергетика и др. За постигането на целите ще трябва да бъдат изпълнени общо 169 
производни задачи в областта на социално- План за интегрирано развитие на община Приморско 
2021-2027 г, икономическото развитие. Напредъкът по изпълнението на плана ще се обсъжда 
четири пъти годишно на форум на високо равнище под егидата на Общото събрание.

Цели за устойчиво развитие:
По-интелигентна Европа чрез иновации, цифровизация, икономическа трансформация и 

подкрепа за малките и средните предприятия;
По-скологосъобразна нисковъглеродна европа,
прилагаща Парижкото споразумение и инвестираща в енергиен преход, възобновяеми 

източници и борбата с изменението на климата;
По-свързана европа със стратегически транспортни и цифрови мрежи;
По-социална европа, прилагаща Европейския стълб на социалните права и подкрепяща 

качествените работни места, образованието, уменията, социалното приобщаване и равния достъп 
до здравни грижи;

Европа по-близо до гражданите чрез подкрепа за местно инициирани стратегии за развитие и 
устойчиво градско развитие в целия ЕС.

Стратегически приоритет 1: Подкрепа за интелигентна и динамична икономика на ЮИР.
Стратегически приоритет 2: Подобряване па образователното равнище на населението и 

качеството на живот в ЮИР.
Стратегически приоритет 3: Териториално сближаване и интегрирано развитие на градските, 

селските и крайбрежните райони.
Стратегически приоритет 1 цели устойчив икономически растеж чрез подкрепа за развитие на 

конкурентоспособна икономика, която има основна роля при подобряване качеството и стандарта 
на живот на населението в региона. Изграждането, поддържането и достъпът до съвременни 
научни инфраструктури, внедряването на нови технологии и прилагането на иновации е най- 
сигурният път за повишаване на конкурентоспособността на ЮИР.

Стратегически приоритет 2 е насочен към подобряване на човешкия капитал чрез подобряване 
на образованието, здравеопазването и социалните услуги и чрез повишаване на общото 
културното ниво, водещо до формиране на активно, предприемчиво и добре образовано 
гражданско общество с ясна визия и осъзнатата мисия за развитието на региона.

Стратегически приоритет 3 цели ограничаване и преодоляване на регионалните различия.
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
Общата площ на землищата на населените места в община Приморско е голяма и засяга части 

от защитени зони от мрежата Натура 2000, по смисъла на ЗБР:
- защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 

РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна 
фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр, 67/12.08.2014г.);
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- защитена зона BG0000208 “Босна” за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1013/17.12.2020г. иа министъра на околната среда и 
водите (ДВ, бр. 13/16.02.2021г.);

- защитена зона 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 (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.);

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

- защитена зона BG0000143 „Караагач” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, одобрена с Решение на МС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03,2007 г.);

- защитена зона BG0001007 „Странджа” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, одобрена с Решение на МС №122/21.09.2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.), изм. с 
Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ, бр. 97 08.11.201 Зг.).
На територията на Община Приморско са разположени части от следните защитени зони: 
попадат следните защитени зони от мрежата Натура 2000:

защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед 
№ РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна 
фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.);

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

- защитена зона BG0001001 “Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, обявена със Заповед № 1042/17.12.2020 г. (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.);

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

- защитена зона BG0000143 „Караагач” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, одобрена с Решение па МС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.);

- защитена зона BG0001007 „Странджа” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, одобрена с Решение на МС №122/21,09.2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.), изм. с 
Решение на МС №660/01.11.201 Зг. (ДВ, бр. 97 08.11.201 Зг.).

При проверката за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС ПИРО на 
община Приморско е допустим при съобразяване на произтичащите от него ППП/ИП с:

- Режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените територии, 
заповедите за обявяването им и с утвърдените Планове за управление (ако има такива);

-Режимите на защитените зони, определени със заповедите за обявяване и измененията им и 
Плановете за управление (ако има такива)

Кметът на общината организира изпълнението на плана и предоставя на общинския съвет 
информация за изпълнението.

Планът попада в обхвата на т. 9.3. „Закон за регионалното 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 (Наредба за ЕО, ДВ. бр. 57/2004 г., изм. 
и дои.), и на основание чл. 2. ал. 2. т, 1 от същата Наредба, представения план подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

Съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл.4, т,2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане 
на решение е директорът на РИОСВ-Бургас.
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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. Планът за интегрирано развитие на Община Приморско (Г1ИРО) 2021-2027 г. е съобразен с 
относимите стратегически документи на национално и европейско ниво, имащи отношение към 
него, включително и с такива, поставящи цели по опозваие на околната среда.

2. Изпълнението на плана ще допринесе за постигане на поставените с националните 
програмни стратегически документи и цели по опазване на околната среда.

3. Планът ще окаже комплексно положително въздействие върху околната среда и човешкото 
здраве, тъй като в него са включени мерки, които допринасят за опазване на околаната среда, 
както и за постигане на целите за ограничаване изменението и адаптация към изменението на 
климата.

4. Не се очаква отрицателен комулативен ефект от реализирането на предложените цели.
5. 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, популации и местообитания на видове, както и върху дивите птици и 
техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000, поради 
следните мотиви:

- Визията за развитие на Община Приморско е дефинирана като „Община Приморско -  
привлекателна туристическа дестинация, предпочитано място за развитие на конкурентоспособен 
бизнес, екологично селско и горско стопанство с благоустроена жизнена среда. Предвид така 
формулираната визия, не се очаква плана да влезе в противоречие с предметите на опазване в 
защитените зони от мрежата Натура 2000.

- ПИРО представя резултатите от проведените социално-икономически и пространствени 
анализи на територията, оценка и изводи с аналитична част, като на тяхна база е формулирана 
визия и са отправени стратегически предложения -  цели и приоритети за развитие на общината с 
фокус 2027г., като не се очаква това да доведе до значителни отрицателни въздействия върху 
територии от мрежата Натура 2000.

6. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-412/А6/02.07.2021 г. планът е допустим 
спрямо ПУРБ и ПУРН, при спазване условията заложени в настоящото решение.

7. Съгласно становище на Регионална здравна инспскция-Бургас с изх. № 10-69-2/31.05.2021 
г. от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие па 
реализацията на плана, съгласно заложените параметри и предвидени мерки.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1.3а инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Приложения №1 и 2 към ЗООС, 
както и за планове и програми, произтичащи от прилагане на плана на следващо ниво на
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подробност да се проведат изискващите се процедури по ОВОС и ЕО. За тези инвестиционни 
предложения, планове и програми или за други, както и за проекти, попадащи само под разпоредбите 
на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (респективно Наредбата за ОС) да се проведат 
изискващите се процедури по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на 
защитените зони. Одобряването на дейностите следва да се извършва само след положително 
решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както 
и с условията и мерките, разписани в решението/становището.

2. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР с изх. № 05-10-412/А6/02.07.2021 
г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.

3. В окончателния вариант на 11ИРО, за проектите които са предвидени с местоположение и 
попадат в защитени зони, да се осигури съответствие е режимите на защитените зони, въведени 
със съответните заповеди за обявяване.

4. Ма територията на Община Приморско няма разположен постоянен пункт за мониторинг 
качеството на атмосферния въздух. В окончателния вариант на Г1ИРО в т. 2.5.1 Атмосферен 
въздух следва да се прецизира информацията по отношение мониторинга по показател фини 
прахови частици под 10|дт (ФПЧ10).

Настоящото решение № БС-34-ЕО/2021 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 възлож ителя, на параметрите на плана/  пограмата, или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новияпг 
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 но реда на чл.133 от АПК.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГ
Заповед № 840/23.06.2021 г. и Заповед 
на министъра на ОС В

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к,388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 

e-mail: riosvbs(g>unacs.bg 
www.riosvbs.com
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