
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Ми н ис терс тво  на о к о л н а т а  среда и водите  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ -  БУРГАС

Решение № БС-48-ЕО/ % . 0 6 ‘ М г -  
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 
и ал. 5 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. 5 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 (Наредбата за ОС), 
представена писмена документация по чл. 10 от Наредбата за ОС, представена писмена 
документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с вх. № ПД-75(2) от 15.03.2022 г.. допълнителна 
информация с вх. № Г1Д-75(8)/16.05.2022 г., както и получени становища от Регионална здравна 
инспекция-Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-75-3/27.05.2022 г. и от Басейнова дирекция 
„Черноморски район" (БДЧР) с изх. № 05-10-633/А 1/04.04.2022 г. и № 05-10-633/А4//26.05.2022 г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на ..План за интегрирано развитие на Община Камено 2021- 
2027 г.“

възложител: Община Камено

Характеристика на плана:
Планът за интегрирано развитие (ПИРО) на община Камено 2021-2027 г. е основополагащ, 

стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите седем 
години. Той е част от системата на документи за стратегическо планиране и програмиране на 
регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионално развитие (ЗРР) и документ, който 
определя средносрочни цели и приоритети за устойчиво развитие на Община Камено и връзките й с 
други общини, в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен 
район за периода 2021- 2027 г. (ЮИР).

ПИРО като част от системата от стратегически документи: интегрира регионалното и 
пространственото развитие; служи за определяне на акгуалните проблеми, нуждите и потенциалите 
за развитие на територията на цялата община. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата 
територия на Община Камено, състояща се от 13 населени места -  един град - Камено 
(административен център) и 12 села - Винарско, Вратица. Желязово, Константинови, Кръстина. 
Ливада, Полски извор, Русокастро. Свобода. Трояново, Тръстиково и Черни връх. 
Административният център град Камено отстои на 24 км. северозападно от областния център Бургас.

Основната цел на ПИРО на Община Камено е да предложи обща рамка и последователност от 
конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна 
програма за действие. Целите и приоритетите на настоящия план за развитие са съобразени с целите 
и приоритетите на значимите национални и европейски документи за интегрирано развитие за 
съответния период, откъдето произхожда и визията за развитие на община Камено за периода 2021- 
2027 г.: „Община Камено -  населени места с модерна визия, основана върху развитието на 
съвременна инфраструктура, устойчив бизнес и инвестиции, развит туризъм, базиран на съхранено
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природно и културно-историческо наследство, пълноценна социална и професионална реализация на 
човешкия потенциал“. Рамката, която очертава формулираната визия обединява стратегически цели, 
които отразяват местните потенциали за развитие и са съсредоточени върху решаването на 
конкретните проблеми на община Камено. За постигане на всяка стратегическа цел са формулирани 
приоритети и мерки на ПИРО. Те са в съответствие с целите и приоритетите на стратегическите 
документи за регионално и пространствено развитие на по-високите нива. Обединяващата визия на 
местната общност за интегрирано развитие се изразява в следните стратегически цели:
Стратегическа цел 1: Стимулиране развитието на устойчив бизнес и инвестиции и насърчаванае на 
предприемачеството.

Приоритет 1.1.: „Подкрепа за устойчив икономически растеж, развитие на иновации и 
технологично развитие'1

Мярка Изграждане на индустриални зони.
Мярка 1.1.2.: Насърчаване на предприемачеството чрез създаване на работни пространства и 

инструменти за консултиране и обучение и развитие на мрежови стартъли с участието на работещи 
производствени предприятия.

Приоритет 1.2.: „Прилагане на иновативни методи и подходи за развитие на селското 
стопанство“

Мярка 1 .2 .1 Развитие на биологично земеделие.
Мярка 1.2.2.: Развитие на съвременно животновъдството.

Приоритет 1.З.: „Устойчиво развитие на туризма“
Мярка 1.З.1.: Експониране на културно-историческото наследство.
Мярка 1,3.2.: Създаване на туристически маршрути, представящи връзката обектите включени 

в мрежите на НАТУРА 2000 и тези на културно-историческото наследство.
Мярка 1.З.З.: Развитие на познавателен и приключенски еко - туризъм и изграждане на 

туристическа инфраструктура.
Приоритет 1.4.: „Изграждане на инвестиционна среда и мрежи за иновативно развитие“

Мярка 1.4.1.: Стимулиране на иновациите и цифровата трансформация в МСП.
Мярка 1.4.2.: Приличаме на инвестиции чрез установяване на трайни бизнес партньорства за 

развитие на ПЧП.
Приоритет 1.5.: „Подкрепа за устойчиви качествени работни места и подобряване достъпа до 

заетост“
Мярка 1.5.1.: Провеждане на активна общинска политика насочена към придобиване на 

професионална квалификация и преквалификация към професии от местно значение.
Стратегическа цел 2: Устойчиво териториално развитите и свързаност.

Приоритет 2.1.: „Териториално развитие“
Мярка 2.1.1.: Изготвянето на актуални устройствени документи.
Мярка 2.1,2: Развитие на публичната инфраструктура.
Мярка 2.1.3.: Реконструкция на улици и изграждане на паркинги.

Приоритет 2.2.: „Зелена система“
Мярка 2.2.1.: Планиране развитието на градската зелена система.

Приоритет 2.3.: „Устойчива градска мобилност“
Мярка 2.3.1. Градска мобилност.

Приоритет 2.4.: „Благоустрояване на публична инфраструктура в селата“
Мярка 2.4.1: Развитие на публичната инфраструктура в селата.

Приоритет 2.5.: „Подобряване па транспортната инфраструктура“
Мярка 2.5.1.: Изграждане, ремонт и рехабилитация на пътни съоръжения с икономическо и 

социално значение.
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Мярка 2.5.2.: Ремонт и рехабилитация на пътища, които осигуряват транспортни комуникации 
с икономическо и социално значение и които осигуряват транспортен достъп до отдалечени от 
общинския център населени места.

Приоритет 2.6.: „Опазване на околната среда и изграждане на екологосъобразна
инфраструктура“

Мярка 2.6.1.: Водоснабдяване и канализация.
Мярка 2.6.2.: Целесъобразно управление и ползване на водните ресурси и опазване на 

чистотата им.
Мярка 2.6.3.: Управление на отпадъци.
Мярка 2.6.4.: Подобряване на екологични те фактори на средата.
Мярка 2.6.5.: Съхраняване, опазване и експониране на природното наследство и извън зоните 

на НАТУРА 2000 и защитените територии.
Приоритет 2.7.: „Градско развитие и укрепване на селищната мрежа“

Мярка 2.7.1.: Подобряване на енергийната ефективност и разширяване използването на ВЕИ, 
Стратегическа цел 3: Развитие на пълноценна социална и професионална реализация на човешкия 
потенциал.

Приоритет 3.1.: „Развитие на здравна и социална инфраструктура и подобряване на достъпа до
тях“

Мярка 3.1.1.: Здравна инфраструктура.
Мярка З.1.2.: Социална инфраструктура.

Приоритет 3.2.: „Подобряване на достъпа до качествено образование"
Мярка 3.2.1.: Подобряване на материално - техническата база за отглеждане, възпитание и 

обучение и създаване на условия за разширяване използването на ИКТ инфраструктура в у чебния 
процес.

Мярка 3.2.2.: Подкрепа за разширяване формите за обучение в детска и предучилищна възраст 
и занимания в извънучилищна форма на деца и младежи.

Мярка 3.2.3.: Осигуряване на условия за равен достъп до качествено образование.
Мярка 3.2.4.: Развитие на качествено професионално образование.

Приоритет 3.3.: „Подкрепа за развитие на културата и спорта"
Мярка 3.3.1.: Развитие на културна инфраструктура, културната индустрия и културно- 

историческото наследство;
Мярка 3.3.2.: Продължаващо развитие на спортна инфраструктура.

Стратегическа цел 4: Добро управление на териториално сътрудничество.
Приоритет 4.1.: „Управление в подкрепа на териториалното развитието“

Мярка4.1.1.: Дигитализация на общинската администрация и разширено предоставяне на 
електронни административни услуги.

Мярка 4.1.2.: Повишаване квалификацията и уменията на общинската администрация.
Приоритет 4.2.: „Стимулиране на местните общински партньорства и транегранично и 

международно сътрудничество“
Мярка 4.2.1.: Утвърждаване и създаване на нови трайни връзки със съседните общини за 

съвместна работа и участие в проекти.
Мярка 4.2.2.: Развитие на транеграничното и между народно сътрудничество.

Реализирането на ПИРО на Община Камено 2021-2027 г„ обхваща територията на цялата 
община, в която е разположена една защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии (ЗЗТ) - защитена местност „Корията - гора от полски бряст“, обявена със Заповед №РД- 
420/14.11.1995 г. на министъра на околната среда, обн. в ДВ бр. 105/1995 г,, отразена в Държавния 
регистър под №127, както и се засяга част от една защитена зона по смисъла на Закона за
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биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0000271 ..Мандра-Пода" за 
опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и 
допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на 
природните местообитания и ма дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра 
на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС се 
установи, че ПИРО на обшина Камено ще е допустим при съобразяване на произтичащите от него 
ППП/ИП със:

Закона за защитените територии, режимите на защитената територия, определени със 
заповедите за обявяване и измененията им и Плановете за управление (ако има такива);

Режимът на защитената зона, определен със заповедта за обявяване и изменението и 
допълнението й.

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

Планът попада в обхвата на т.9.3 „Закон за регионално развитие -  планове за интегрирано 
развитие на общините"' от Приложение №2 от 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 
ЕО по реда на същата наредба.

ПИРО на територията на Община Камено подлежи на процедура по оценка за съвместимостта, на 
основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и същата е проведена през процедурата по преценяване 
на необходимостта от извършване на Екологична оценка. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за 
ОС. въз основа иа критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на 
отрицателно въздействие върху защитената зона, съгласно която планът 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 защитената 
зона от мрежата Натура 2000.

МОТИВИ:

1. Като стратегически документ ПИРО на община Камено обвързва сравнителни предимства, 
ресурси и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, насочени към 
устойчиво, интегрирано развитие, по-добро качество на живот и по-висок жизнен стандарт за хората.

2. Изпълнението на заложените в ПИРО дейности ще окаже влияние върху опазването на 
човешкото здраве и гарантиране качеството на живот, ефективно и отговорно използване на 
ресурсите и адаптация към изменението на климата.

3. Визията за развитие на община Камено е свързана със стратегическите й цели, които са: - 
стимулиране развитието на устойчив бизнес и инвестиции и насърчаване на предприемачеството, 
устойчиво териториално развитие и свързаност; - развитие на пълноценна социазна и професионална 
реализация на човешкия потенциал; - добро управление и териториално сътрудничество. Предвид 
формулираните цели, не се очаква плана да влезе в противоречие с предмета на опазване в защитена 
зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, изменена и допълнена за опазване на 
дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, както и върху 
защитените зони от мрежата Натура 2000 като цяло.

4. Планът за интегрирано развитие на Община Камено е стратегически средносрочен документ, 
който има за цел постигането на устойчиво социално-икономическо развитие по смисъла на 
„Устойчиво развитие на регионите“ на база на местните потенциали и сравнителни предимства на 
природния, материалния и социалния капитали на територията. За целта, ПИРО предлага устойчиви
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решения за обвързване в едно цяло както на усилията на местната администрация, така и тези на 
местната общност в техния общ стремеж за постигане на устойчиво социално - икономическо 
развитие. Ие се очаква това да доведе до значителни отрицателни въздействия върху територии от 
мрежата Натура 2000.

5. Съгласно становище на БДЧР е изх. № 05-10-633/А4/26.05.2022 г. Предвидените в ПИРО 
дейности са в съответствие със заложените в Г1УРБ-2016-2021 г. мерки но отношение ..Намаляване на 
дифузното замърсяване от промишлени дейности", „Опазване на химичното състояние на 
подземните води от замърсяване и влошаване" и др.

6. Реализацията на ПИРО на община Камено за периода 2021-2027 г. няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на забраните 
и ограниченията, свързани с действащата нормативна уредба и при съобразяване на действащите 
планове за управление на водите -  ПУРБ и ПУРН.

7. Съгласно становище на РЗИ -  Бургас с изх. № 10-75-3/27.05.2022 г., в представената с 
искането информация се съдържат достагьчно анализи, изводи и мотивирани заключения по 
отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които е доказано, 
че не се очаква здравен риск при осъществяването на плана, при спазване на условието, заложено в 
цитираното становище.

8. Изпълнението на ПИРО не съдържа дейности, които могат да доведат до тежки аварии и 
инциденти, застрашаващи околната среда, както и не създава рискове за човешкото здраве. С 
реализиране на дейностите се цели намаляване на екологичните рискове: предотвратяване па 
замърсяване на почвите с отпадъци, пречистване на отпадъчните води, опазване чистотата на въздуха 
и почвите, защита на природните местообитания, запазване на биологичното разнообразие, 
адаптация към климатичните промени и др.

9. От изпълнението на ПИРО не се очакват негативни трансгранични въздействия върху 
компонентите на околната среда.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Произтичащите от „План за интегрирано развитие на община Камено 2021-2027г." планове, 
програми, проекти/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.

2. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-75-3/27.05.2022 г.. 
копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение.

3. Да се спазват условията, заложени в становища на БДЧР е изх. № 05-10-633/А 1/04.04.2022 г. и 
№ 05-10-633/А4/26.05.2022 г., копие от които се прилагат към придружителното писмо за 
предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение № БС-48-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка на план/програма „План за интегрирано развитие на Община 
Камено 2021-2027г.“ с възложител: Община Камено 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/ програмата, или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият 
възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.
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Съгласно чл. 88, ал. 6, 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 чл. 133 на Административнопроцесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд. / ' i

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУР 
Заповед № 419/10.05.2022 г. на мин среда и водите
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