
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-85-ЕО/ 0/< 0$ > fit?ЯоСГ'
За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

11а 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 е предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредба за ОС) представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП е вх. № ПД- 
1509(2)/30.06.2022 г. и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас е изх. № 
10-216-1/13.07.2022 г. и Басейнова дирекция „Черноморски район“ е изх. № 05-10- 
776(А 1 )/12.07.2022 г.

да не се извършва екологична оценка на „Програма за устойчиво енергийно развитие на 
община Созопол за периода 2021-2027г.”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩ ИНА СОЗОПОЛ

Характеристика на плана:

С Програмата за устойчиво енергийно развитие на Община Созопол за 2021 -2027г. се 
цели да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до 
енергийни спестявания, екологосъобразно потребление, както и проектите за тяхното 
изпълнение. Чрез негово реализиране ще бъде определено текущото състояние на 
енергийното потребление на всички обекти, на база на което ще бъдат определени 
възможните нива на намаляване на енергийните разходи.

Основната идентифицирана цел в рамките на Програмата за устойчиво енергийно 
развитие е:

- „Повишаване на енергийната ефективност на територията на Община Созопол чрез 
въвеждане на ефективни решения в публична инфраструктура, намаляване на въглеродни 
емисии и насърчване използването на ВЕИ мерки“

Програмата за устойчиво енергийно развитие на Община Созопол кореспондира е 
общата визия, цели и приоритети, заложени в рамките на Плана за интегрирано развитие 
2021 —2027г. (ПИРО) като основен документ за стратегическо планиране на регионалното и 
пространственото развитие на местно ниво, който определя средносрочните цели и 
приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с други общини. ПУЕР на 
Община Созопол се разработва в контекста на политиките, свързани с промените на климата. 
Екологичната проблематика заляга във формулираните цели и приоритети за развитие на 
община Созопол, осигурявайки интегрирано опазване на околната среда. Предложените 
мерки са реалистични и ефективни. Реализацията им ще допринесе за повишаване
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устойчивостта на социалното и икономическото развитие и природната среда и готовност на 
общността за възползване ог възникналите възможности, насърчаване на кръговата 
икономика, зелените инвестиции и опазване на околната среда.

Реализирането на Програмата 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 па 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, е. 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 па 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.97/08.11.201 Зг.);
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.);

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.), нрекатегоризиран 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 МГОГ1С (ДВ бр. 96/1973 г.), нрекатегоризиран 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;
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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 'Гаш -  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. па 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. на МГГГ1 (ДВ бр. 65/1970 г.);
6. Защитена местност (ЗМ) „Колокита“, землище на гр. Созопол, обявена със Заповед № 
1754/16.06.1970 г. па МГГГ1 (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. Инджс 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 па 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 соваг“, 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.);
13. Защитена местност (ЗМ) „Блато Алепу“, землище на гр. Созопол, обявена със Заповед 
№ 709/22.07.1986 г. па KOI 1C (ДВ бр. 64/1986 г , ), Заповед за актуализация па 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
I .) 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 па 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 . );
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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 ПУЕР на Община Созопол е допустим при съобразяване на 
произтичащите о г 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 11ланове за управление (ако има такива);

По реда на чл. 13, ал.2 от Наредбата за ЕО е проведена консултация с Басейнова 
Дирекция „Черноморски район“ но отношение на допустимостта на плана, спрямо Плана за 
управление на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски район 2016-2021 г. и Плана за 
управление на риск от наводнения (ПУРН) за Черноморски район 2016-2021 г. Съгласно 
писмо на БДЧР с изх. № 05-10-776(А1)/12.07.2022 г., реализацията на програмата за 
устойчиво енергийно развитие на община Созопол за периода 2021 г. - 2027 г.,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 па водите -  ПУРБ и ПУРН, 
включително и описаните в настоящото становище.

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

Съгласно чл.2.ал.2, т.З от НУРИЕОПГ1, „Програма за устойчиво енергийно развитие на 
община Созопол за периода 2021-2027 г.”, подлежи на преценяване на необходимостта от 
извъшване на екологична оценка по реда на горецитирапата наредба.

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 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:

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

3. Основната цел на настоящата програма е да бъдат идентифицирани възможните 
дейности и мерки, които да доведат до енергийни спестявания, както и проектите за тяхното 
изпълнение. В тази връзка програмата няма да доведе до значителни отрицателни 
въздействия върху предмета и целите на териториите от Екологичната мрежа Натура 2000 
при спазване па поставеното условие от настоящото Решение.

4. Основната идентифицирана цел в рамките на Програмата за устойчиво енергийно 
развитие е да допринесе за повишаване на енергийната ефективност па Община Созопол 
чрез въвеждане на ефективни решения в публичната инфраструктура, намаляване на 
въглеродни емисии и насърчаване използването на ВЕИ мерки. В тази връзка няма 
вероятност от пряко или косвено въздействие върху ключовите елементи па защитените 
зони, включително върху структурата, числеността и плътността на популациите на опазване 
на защитените зони, включително птици, при спазване па поставеното условие 1 от 
настоящото Решение.

5. Разработената програма не влиза в конфликт е предмета и целите на опазване на 
консервационно значими видове и местообитания в защитени зони от Националната 
екологична мрежа Натура 2000. В резултат от прилагането на ПУО се очаква благоприятно 
въздействие върху опазването и възстановяването на биологичното разнообразие.

6. Съгласно получено становище от РЗИ-Бургас с техен изх. № 10-216-1/13.07.2022 г., 
представената документация съдържа достатъчно анализи, изводи и мотивирани заключения 
по отношение степента на значимост па въздействие и риска за човешкото здраве, е които 
възложителят е доказал, че не се очаква здравен риск при осъществяване на 
инвестиционното предложение, при спазване на условието, заложено в становището.

7. Съгласно получено становище от ЬДЧР -  Варна с № 05-10-776(А1)/12.07.2022 г., 
няма вероятност реализацията на про1рамата да окаже значително отрицателно въздействие 
върху водите и водните екосистеми, нри спазване на определени условия, заложени в 
настоящото становище.

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. Произтичащите от ПУЕР 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/.

3. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10- 
776/А1/12.07.2022 г„ копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне 
на настоящото становище.
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4. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-216- 
1/13.07.2022 г., копие от което се прилага към придружитслно писмо за предоставяне на 
настоящото становище.

Настоящото решение № БС-85-ЕО/2022 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 па 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, чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или 
съответния Административен съд по реда на чл. 133 от 
Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  БУР
Заповед № 419/10.05.2022 г. па . одите
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