
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-40-ЕО/ <// £?0 , S / 1(~- 
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, 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-1016 от 02.06.2021 г. и доп. информация от 27.08.2021 г., получено 
становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-95-3/09.09,2021 г. и 
Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-439(А1)/13.07.2021г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на „План за интегрирано развитие на община 
Созопол за периода 2021-2027г.”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Характеристика на плана:

Планът за интегрирано развитие на Община Несебър (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 с. Атия, с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже 
Войвода, с. Крушевец, с. Присад, с. Равадиново, с. Росен, гр. Созопол, гр. Черноморец. 
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. ПИРО като част от системата от стратегически документи: интегрира регионалното 
и пространственото развитие; 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 
съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и 
изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни 
инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за 
регионално и местно развитие.

Програмата предвижда реализирането на следните мерки:
• Мерки за насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ и на 

биогорива
• Поставяне на соларни инсталации за топла вода на покривите на детски градини;
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• Изграждане на соларни инсталации за топла вода в общинската социална 
инфраструктура;

• Създаване на информационна система за ВЕИ в община Созопол, включваща база 
данни за инвестиционните разходи и количествата произведена енергия; Обучение на 
специалисти от Общинската администрация, работещи в сферата на ВЕИ; Провеждане на 
ежегодни информационни кампании за ползите от въвеждането на ВЕИ;

• Изграждане на фотоволтаици за производство на ел. енергия на плувен басейн към СУ 
„Кирил и Методий”, Созопол;

• Оползотворяване на два броя сондажи изградени в близост до сградата на Общинска 
администрация за отопление чрез термопомпи.

В процеса на разработване на ИИРО на Община Созопол за периода 2021-2027 г., са 
взети предвид целите и приоритетите, формулирани в следните документи на национално и 
регионално ниво:

• Национална програма за развитие „България 2030“;
• Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. -  

актуализация 2019 г.;
• Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион 2021-2027 г.
За постигане на формулираната визия на Община Созопол, са дефинирани следните

приоритети за развитие в периода 2021-2027 г.:
• приоритет 1: развитие на интелигентна икономика, базирана на местните конкурентни 

предимства;
• приоритет 2: подобряване качеството на живот и базовите услуги за населението;
• приоритет 3: интегрирано развитие на общинската територия;

Основни цели в развитието на общината са:
• Развитие на интелигентна икономика, базирана на местните конкурентни предимства, 

икономическа промяна и подкрепа за микро- и малките предприятия с акцент върху 
кръговата икономика и зелените инвестиции;

• Подкрепа за качествена заетост, образование, умения, социално приобщаване и равен 
достъп до здравеопазване;

• Подобряване свързаността в общината и качеството на средата в населените места за 
постигане на балансирано териториално развитие.

За развитието на Община Созопол е много важен и административния капацитет на 
местно ниво и ангажираността на социално-икономическите партньори и гражданите за 
провеждане на местна политика и управление на процесите на планиране, програмиране, 
информационно осигуряване, контрол и координация.

На база резултатите от анализа на силните и слабите страни на територията на 
Община Созопол, както и на установените потенциали за развитие, са определени следните 
приоритетни зони за въздействие на територията на общината, в които основно ще се 
съсредоточи изпълнението на мерките, предвидени в Програмата за реализация на ПИРО:

• Зона за въздействие 1: Градска зона с културно-исторически функции -  
устройствените граници на Созопол -  стар град съгласно ОУП на Община Созопол;

• Зона за въздействие 2: Градска зона с туристически и жилищни функции -  
устройствените граници на Созопол -  нов град и гр. Черноморец съгласно ОУП на Община 
Созопол;

• Зона за въздействие 3: Зона за екологосъобразни рекреационни и туристически 
дейности -  устройствените граници на зоните по ЗУЧК, морските плажове, зоните за спорт
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и атракции, зоните за отдих и курорт, курортните гори, вилните зони и къмпингите 
съгласно ОУП на Община Созопол;

• Зона за въздействие 4: Зона с индустриални и обслужващи функции -
устройствените граници на производствените зони и смесените производствено- 
обслужващи зони съгласно ОУП на Община Созопол;

• Зона за въздействие 5: Зона за развитие на селата -  устройствените граници на 
населените места -  села съгласно ОУП на Община Созопол;

• Зона за въздействие 6: Зона за интензивно земеделие, животновъдство, 
рибарство и аквакултури -  устройствените граници на земеделските територии, 
повърхностните водни тела, в т.ч. защитена акватория -  зона А съгласно ОУП на Община 
Созопол;

• Зона за въздействие 7: Зона за реализация на екологични проекти -
устройствените граници на защитените територии и горските територии, без промяна на 
предназначението съгласно ОУП на Община Созопол.

Финансирането на процеса на изработване, съгласуване и актуализиране на ПИРО се 
осъществява от общински бюджет, републикански бюджет, средства от фондовете на ЕС и 
други финансови източници, като кметът на общината планира необходимите за целта 
финасови ресурси.

Реализирането на проект на План за интегрирано развитие на община Созопол за 
периода 2021-2027 г,, обхваща територията на цялата община, в която попадат следните 
защитени зони от мрежата Натура 2000:
1. Защитена зона (33) BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 
49/20 Юг.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване 
№РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.) в землища на гр. Созопол, гр. Черноморец, 
с. Равадиново, с. Росен от общ. Созопол;
2. Защитена зона (33) BG0000208 „Босна” за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна в землищата на с. Индже войвода, с. Крушевец от общ. Созопол, 
обявена със Заповед № РД-1013/17,12.2020 г. на министъра на околната среда и водите 
(ДВ, бр. 13/2021 г.);
3. Защитена зона (33) BG0002041 „Комплекс Ропотамо” за опазване на дивите птици в 
землище на гр. Созопол от общ. Созопол, обявена със Заповед № РД-82/03.02.2009 г. на 
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 14/2009 г.);
4. Защитена зона (33) BG00000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици в 
землищата нас. Зидарово и с. Присад от общ. Созопол, обявена със Заповед № РД- 
131/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012 г.) и за опазване 
на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на 
Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (ДВ бр, 21/2007г.);
5. Защитена зона (33) 0000146 „Плаж Градина- Златна рибка“ за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 
122/02.03.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 660/ 01.11.2013г. (ДВ,
бр.97/08.11.2013г.);
6. Защитена зона (33) BG0001001 “Ропотамо” за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна, в землище на с. Крушевец от общ. Созопол, обявена със Заповед 
№ РД-1042/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 19/2021 г.);
7. Защитена зона (33) BG0000230 „Факийска река“ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, в землищта на с. Габър, с. Зидарово, с. Присад от 
общ. Созопол, обявена с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на МС (ДВ бр. 21/2007 г.);
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На територията на община Созопол попадат следните защитени територии по смисъла 
на Закона за защитените територии:
1. Резерват (Р) „Ропотамо“ в землището на гр. Созопол, обявен със Заповед № 
318/07.05.1992 г. на министъра на околната среда (ДВ бр. 41/1992 г.), прекатегоризиран със 
Заповед № 2080/04.09.1962 г. на ГУГ (ДВ бр. 71/1962 г.), определени пътеки за посетители 
със Заповед № РД-504/17.07.2001 г., Заповед № РД-379/29.03.2005 г. за определяне на 
маршрут по вода и Заповед № РД-768/06.10.2014 г. за определяне на пътека за посетители 
на министъра на околната среда и водите, промяна в режима на дейностите със Заповед № 
РД-686/21.09.2006 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 85/2006 г).
2. Поддържан резерват (ПР) "Пясъчната лилия", землище на гр. Созопол, обявен със 
Заповед № 1745/29.06.1962 г. на ГУГ (ДВ бр. 70/1962 г. ), увеличаване на площта със 
Заповед № 3538/18.11,1973 г. на МГОПС (ДВ бр. 96/1973 г.), прекатегоризиран със Заповед 
№ РД-379/15.10.1999 г. и с утвърден План за управление със Заповед № РД-865/30.12.2015 
г. (ДВ, бр. 8/2016 г) на министъра на околната среда и водите;
3. Защитена местност (ЗМ) „Бакърлъка“, землище на с. Равадиново, обявена със Заповед 
№ РД-1096/15.10.2004 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2004 г.);
4. Защитена местност (ЗМ) „Беглик Таш -  Ропотамо“ в землището на гр. Созопол със 
Заповед за обявяване на буферна зона на резерват “Ропотамо“ № 318/07.05.1992 г. на 
министъра на околната среда (ДВ бр. 41/1992 г.), прекатегоризирана в ЗМ „Беглик Таш -  
Ропотамо“ със Заповед № РД-664/22.08.2012 г. на министъра на околната среда и водите 
(ДВ бр. 70/2012 г.), последваща Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка № РД- 
105/05.02.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 19/2013 г.).;
5. Защитена местност (ЗМ) „Блатото“, землище на гр. Созопол, обявена със Заповед № 
1938/03.07.1970 г. наМГГП (ДВ бр. 65/1970 г.);
6. Защитена местност (ЗМ) „Колокита“, землище на гр. Созопол, обявена със Заповед № 
1754/16.06.1970 г. на МГГП (ДВ бр. 53/1970) и с утвърден План за управление със Заповед 
РД-727/25.09.2013 г. на министъра на околната среда и водите, изм. с Решение за поправка 
на очевидна фактическа грешка РД-263/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и 
водите;
7. Защитена местност (ЗМ) „Острови Св. Св. Иван и Петър“, землище на гр. Созопол, 
обявена със Заповед № 1065/10.11.1965 г. на министъра на околната среда (ДВ бр. 102/1993 
г.), промяна на режима на дейностите и актуализация на площта със Заповед № РД- 
885/07.11.2006 г.) на министъра на околната среда и водите ( ДВ бр. 6/2007 г.);
8. Защитена местност (ЗМ) „Казаков вир“, землище на с. Индже войвода, обявена със 
Заповед № РД-1008/04.08.2003 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 81/2003 
г.);
9. Защитена местност (ЗМ) „Мурватска река“, землища на с. Росен и с. Веселие, обявена 
със Заповед № РД-927/28.12,2007 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 
8/2008 г.);
10. Защитена местност (ЗМ) „Раков дол“, землище на с. Габър, обявена със Заповед № 
РД-259/17.07.1995 г. на министъра на околната среда ( ДВ, бр. 69/1995 г.);
11. Защитена местност (ЗМ) „Стария соват“, землища на с. Габър и с. Зидарово, обявена 
със Заповед № РД-180/08.07.1994 г. на министъра на околната среда ( ДВ, бр. 58/1994 г,);
12. Защитена местност (ЗМ) „Тясна река“, землища на с. Вършило и с. Индже войвода, 
обявена със Заповед № РД-180/08.07.1994 г. на министъра на околната среда ( ДВ бр. 
58/1994 г.);
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13. Защитена местност (ЗМ) „Блато Алепу“, землище на гр. Созопол, обявена със 
Заповед № 709/22.07.1986 г. на КОПС (ДВ бр. 64/1986 г. ), Заповед за актуализация на 
площта № РД-236/26.04.2021 г. (ДВ, бр. 47/20018 г.) и заповед за прекатегоризация № РД- 
474/30.07.2018 г. (ДВ, бр. 76/2018 г . ) и двете на министъра на околната среда и водите;
14. Природна забележителност (ПЗ) „Нос Агалина“, землище на гр. Созопол, обявена със 
Заповед № 878/25.11.1980 г. на КОПС ( ДВ, бр. 101/1980 г . ), промяна в площта със Заповед 
№ РД-995/21.10.2002 г. (ДВ, бр. 116/2002) и Заповед № РД-152/21.02.2003 г. (ДВ, бр. 
36/2003 г.) на министъра на околната среда и водите и с утвърден План за управление със 
Заповед № РД-223/06.03.2003 г. (ДВ, бр. 36/2003 г.) на министъра на околната среда и 
водите;
15. Природна забележителност (ПЗ) „Нос Червенка“, землище на гр. Черноморец, 
обявена със Заповед № 4051/29.12.1973 г. на МГОПС (ДВ, бр. 29/1974 г.);
16. Природна забележителност (ПЗ) „Пясъчните дюни в м. Каваците“, землище на гр. 
Созопол, обявена със Заповед № 2109/20.12.1984 г. на КОПС( ДВ бр. 3/1985 г . );
17. Природна забележителност (ПЗ) „Пясъчните дюни в м. Алепу“, землище на гр. 
Созопол, обявена със Заповед № 2109/20.12.1984 г. на КОПС( ДВ бр, 3/1985 г . );
18. Природна забележителност (ПЗ) „Пясъчните дюни между къмпингите „Златна рибка“ 
и „Градина“, землище на гр. Созопол, обявена със Заповед № 2109/20.12.1984 г. на КОПС( 
ДВ бр. 3/1985 г . ), промяна в режима на дейности със Заповед № РД-547/09.07.2012 г. (ДВ, 
бр. 57/2012 г.) и актуализация на площта със Заповед № РД-536/30.09.2016 г (ДВ, бр. 
83/2016 г.) на министъра на околната среда и водите;

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.37, ал.2 от Нардебата за 
ОС се установи, че ПИРО на Община Несебър е допустим при съобразяване на 
произтичащите от него ППП/ПП 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 утвърдените Планове за управление (ако има такива);

По реда на чл. 13, ал.2 от Наредбата за ЕО е проведена консултация с Басейнова 
Дирекция „Черноморски район“ по отношение на допустимостта на плана, спрямо Плана за 
управление на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски район 2016-2021г. и Плана за 
управление на риск от наводнения (ПУРН) за Черноморски район 2016-2021г.. Съгласно 
писмо на БДЧР с изх. № 05-10-439(А1)13.07.2021г., плана за интегрирано развитие е 
допустим спрямо заложените в ПУРБ и ПУРН.

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 па общините ” от Приложение № 2 на наредбата за условията и реда 
за извършване на екологична оценка на планове и програми. В тази връзка, на основание 
чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП, за представения план е проведена 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.

На основание чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извъшване на оценка 
за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите за опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), програмата подлежи 
на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитени
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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 на 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 която плана няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природните местообетния, 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. Плана за интегрирано развитие на Община Созопол е съобразен с относимите 
стратегически документи на национално и Европейско ниво, имащи отношение към него, 
включително и с такива, поставящи цели по опозване на околната среда.

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

3. Планът за интегрирано развитие на Община Созопол (ПИРО) е основен документ за 
стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие на местно ниво за 
периода 2021 -  2027г. Планът представлява стратегически документ, чрез който се цели 
интегриране на регионалното и пространствено развитие и служи за определяне на 
актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на Общината. Основната цел е 
да се 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 
продължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на 
региона от ниво 2 и действащите усгройствени планове. На този етап не са посочени 
инвестиционни предложения/ППП с конкретно местоположение и потенциално 
въздействие върху околната среда.

4. Издадено е становище от РЗИ-Бургас с изх. № 10-95-3/09.09.2021 г. по отношение 
на степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве в следствие 
реализирането на плана.

5. Няма вероятност реализацията на плана да окаже значително отрицателно 
въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на определени условия, 
заложени в настоящото решение, съгласно становище на БДЧР -  Варна с № 05-10- 
439(А1)13.07.2021 г.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За 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 
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. Необходимо е в окончателния вариант на ПИРО да се осигури съответствие с 
режимите на защитените зони, въведени със съответните заповеди за обявяване.
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3. Произтичащите от ПИРО на Община Созопол планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения, следва да бъдат в съответствие с режимите на защитени 
територии, определени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им 
и с утвърдените Планове за управление /ако има такива/.

4. Да не се допуска одобряване/финансиране от Община Созопол на ППП/ИП, за 
които е издаден административен акт от РИОСВ-Бургас/МОСВ, че биха оказали 
отрицателно въздействие върху защитените територии или биологичното разнообразие, 
извън предмета на опазване на защитените зони.

5. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-439 
/А1/13.07.2021 гУПриложение писмо на БДЧР-Варна с изх, №  05-I0-439/A1/13.07.2021 г./

Настоящото решение 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 служи като основание за отпадане на 
отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл.88, ал.6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от дата на влизането му в сила не е одобрен плана.

На основание чл.88, ал.7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна 
на възложителя/ и/или преди изменение на плана възложителят, съответно новият 
вазложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 
Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред 
Министъра на ОСВ и Административен съд по реда на чл. 133 от АП К в 14 дневен 
срок от съобщаването му.
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