
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Р Е Ш Е Н И Е № БС -  30 - ПР / J M  . . 2020г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху

околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с ал.З и ал.6 от Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона 
за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от Възложителя по 
Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата по ОВОС и по Приложение №1 и 2 към чл.Ю от 
Наредбата за ОС с вх. №ПД-1819(16) от 22,04.2020 г., и получено становище от Регионална 
здравна инспекция /РЗИ-Бургас/ с изх.№ 10-50-1/11.05.2020 г., Басейнова дирекция 
„Черноморски район“ /БДЧР/ с изх. № 05-10-159 (А6)/05.03.2020г,

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Укрепване на свлачище - северен бряг на гр. Царево в обхват на имоти № 
48619.501.71, 48619.501.240, 48619.501.399 и 48619.501.403, както и част от прилежащата 
акватория на Черно море по КК на гр. Царево, община Царево“ с възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройство, което няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни 
местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
РАЙОН „СРЕДЕЦ“, УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ №17-19 
ГР. СОФИЯ

Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение е свързано с укрепване на свлачище-северен бряг на 

гр. Царево в обхват на имоти № 48619.501.71, 48619.501.240, 48619.501.399 и 
48619.501.403, както и част от прилежащата акватория на Черно море по КК на гр. Царево, 
община Царево.

Инвестиционното предложение включва следните укрепителни съоръжения, разделени 
на подобекти:
Подобект: „Брегоукреттелна дамба“

• Брегоукрепителна дамба L = 491,00 ш
• Вълнобойна стена H=l,30 m L = 316,00 m
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• Буна 1 L = 35,00 m 
Подобект: „ Насипно равнище “

• Джоб стена в основата на ската Н = 4,00 m L = 332,00 ш
• Насипно равнище F = 8571,00ш2 

Подобект: „ Отводнителни съоръжения“
• Охранителна канавка 1 (по съществуваща улица) L = 81,00 ш
• Охранителна канавка 2 в основата на ската L = 340,00 ш
• Отвеждаща канавка 3 с подокопен дренаж (десен борд свлачище) L = 108,00т
• Отвеждаща канавка 4 с подокопен дренаж (ляв борд свлачище) L = 140,00 ш 
Подобект: „Контролно-измервателна система (КИС)“

• Геодезически стенни репери;
• Геодезически земни репери;
• Геодезически Опорни блокове (ОБ);
• Инклинометрични сондажи;
• Пиезометрични сондажи;

Подобект: „ Брегоукрепителна дамба “
Брегоукрепителна дамба L = 4 91 , 00m
Ядро от взривена скална маса - LMA 15/300 kg. Настилка В = 5,00 ш от стоманобетон d = 
0,30m: бетон С35/45 - XS3, стомана В500. Кота нивелета (горен ръб настилка) +1,72. Кота 
скална защита +2,72. Защитни слоеве: първи слой (обратен филтър) - НМА 300/1000 kg, 
втори слой - НМА 1000/3000 kg. По откоса върху обратния филтър се изпълнява проникващ 
бетон С35/45 - XS3 до кота -  0,28 (средно морско ниво). В участъка на частично 
изпълнената дамба по откоса на защитата, страна море се извършва демонтаж и 
преподреждане на скалните блокове НМА 1000/3000 kg.
Основата на защитата при нескално дъно се гарантира с филтър от два пласта с дебелина 
всеки от 0,50 ш. Долен пласт от скални материали СР63/180 mm и горен пласт от скални 
материали LMA40/200 kg.
Вълнобойна стена Н = 1,30 m, L = 316, 00 т
Съоръжението се изпълнява успоредно на настилката в короната на дамбата от страната на 
насипното равнище. Изпълнява се от бетон С35/45 - XS3 и армировъчна стомана В500. 
Стената се състои от предварително изработени на полигон секции с дължина 2,00 т ,  
доставени и монтирани на обекта. Кота корона+2,75.
Буна 1 L = 3 5 ,0 0  m
Изпълнява се в северния край на дамбата. От южната страна съоръжението е оформено с 
вертикална стена на кота +0,70 L = 24,00 m. От северната страна съоръжението е с откосен 
профил -  подредени скални блокове НМА 1000/3000 kg с откос 1:3,5 с кота корона +2,26. 
Буната е със стоманобетонна настилка до кота +1,72 и оградена от север със 
стоманобетонна вълнобойна стена с кога корона +3,21. Ядрото на буната е от взривена 
скална маса и обратен филтър на север от скални блокове НМА 300/1000 kg.
Подобект: „ Насипно равнище “
Насипно равнище F = 8571 , 00 m 2
Изгражда се в затилието на дамбата, между вълнобойната стена и склона. При 
вълнобойната стена е на кота +2,75, в петата на джоб стената в основата на ската е на кота 
+3,50, а към склона зад джоб стената е на кота +7,00. Изпълнява се с основа от взривена 
скална маса до кота +1,20, геотекстил и най-отгоре земен насип, уплътнен на пластове по 25 
cm до коефициент на уплътнение 0,95.
Джоб стена в основата на ската Н = 4,00 m, L = 332,00 т
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Стената се изпълнява от модулната система TERRAMESH, представляваща челна 
конструкция от стъпаловидно подредени един върху друг габиони с „опашки“ към тила. За 
основа на стената се изпълнява възглавница от трошен камък и геотекстил. Пълнежът на 
габионите е от трошен камък 60-150 mm като лицевите им повърхности се изпълняват като 
ръчно подредена каменна зидария от сортиран камък. Затилието на стената се изпълнява от 
пластове геотекстил, дренажен геокомиозит и уплътнен земен насип, последователно за 
всеки ред габиони.
Подобект: „отводнителни съоръжения"
Охранителен канал 1 с подокопен дренаж L = 93,00 m
Изпълнява се в зоната на главния свлачищен отстъп в западния участък от обхвата на 
обекта. Зауства в двата края, съответно в Отвеждащи канавки 3 и 4.
Охранителна канавка 2 в основата на ската L = 340,00 m
Разположена е в основата на ската по цялата дължина на насипното равнище зад джоб- 
стената. Зауства в двата края на насипното равнище по детайл, уточнен на място.
Отвеждаща канавка 3 с подокопен дренаж L = 7 8,00 m
Разположена е южно от десния борд на свлачището. Отвежда част от водата от 
Охранителен канал 1. Зауства в морето, посредством система от ревизионни шахти и 
водосток под насипното равнище и дамбата.
Отвеждаща канавка 4 с подокопен дренаж L = 133,00 m
Разположена е северно от левия борд на свлачището. Отвежда част от водата от 
Охранителен канал 1. Зауства в морето, посредством система от ревизионни шахти и 
водосток под насипното равнище и дамбата.
Съоръженията от подобект: „Отводнителни съоръжения“ се изпълняват в следната 
последователност:
Първо: Отвеждаща канавка 4 -  участъкът от заустването при дамбата до началото на 
водостока (РШ) при насипното равнище; Отвеждаща канавка 3 -  участъкът от заустването 
при дамбата до началото на водостока (РШ) при насипното равнище.
Второ: Отвеждащи канавки 3 и 4 -  участъкът в склона от РШ до СШ при връзката с 
охранителен канал 1.
Трето: Охранителна канавка 2 в основата на ската.
Четвърто: охранителен канал 1.
Подобект: „ Контролно-измервателна система (КИС) “
Предвижда изпълнението на геодезически контролни репери, инклинометрични и 
пиезометрични сондажи, както следва:

• Стенни репери върху короната на вълнобойната стена - 5 броя;
• Земни репери върху насипното равнище зад джоб-стената в основата на ската и в 

горната част на свлачището - 5 броя;
• Опорни блокове (ОБ1 и ОБ2) - 2 броя;
• Инклинометрични сондажи: ИС1 и ИС2 Н = 20,00 m - 2 броя;
• Пиезометрични сондажи: ПС1 Н = 6,0 т ,  ПС2 Н = 20,0 т  - 2 броя;

Географски координати на крайните точки на брегоукрепителната дамба, в т.ч и Буна 1 
в координатната система WGS84:

Т.1 -  крайно южна точка „дамба Ю“ с.ш. 42°10'26,61354" и.д. 27°5Г00,44656"
Т.2 -  крайно югозападна точка „буна 103“ с.ш. 42°10'36,17987" и.д. 27°5Г07,55299"
Т.З -  крайно югоизточна точка „буна 10И“ с.ш. 42°10'36,22966" и.д. 27°51 '07,99232"
Т.4 -  крайно северна точка „дамба С-СИ“ с.ш. 42°10'38,04235" и.д. 27°5Г08,09260"
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Имот № 48619.501.71 е с трайно предназначение на територията -  защитена и начина 
на трайно ползване -  скали, имот № 48619.501.399 е с начин на трайно ползване -  за друг 
вид естествен ресурс за превантивна защита и трайно предназначение на територията -  
защитена, имот № 48619.501.403 е с трайно предназначение на територията -  урбанизирана 
и начин на трайно ползване -  за алея и №48619.501.240 с трайно предназначение на 
територията -  нарушена и начин на трайно ползване -  скали,

С Решение БС-1-ЕО/05.01.2009г на Директора на РИОСВ -  Бургас за преценяване 
необходимостта от екологична оценка на ПУГ1 за „Укрепване на свлачище - Северен бряг 
на гр. Царево в обхват на имот № 48619.501.71 и № 48619.501.240 по КК на гр. Царево, 
община Царево“ с възложител: МРРБ, е постановил да не се извършва екологична оценка.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „м” на Приложение № 
2 към чл. 93, ал.1, г.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС.

Свлачище -  северен бряг на гр. Царево, (разработката в обхват на ПИ 48619.501.71. 
48619.501.240, 48619.501.399 и 48619.501.403, землище гр. Царево, съгласно приложени 
географски координати на крайните точки на брегоукрепителната дамба, в т.ч и Буна 1, 
какго и прилежащата акватория), не попада в защитени територии определени по реда на 
Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие (1 larypa 2000 места). Най-близко е разположена границата на 
защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г., изм. с Решение на МС 
№660/01.11.201 Зг. (ДВ, бр.97/2013г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС 
и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 
горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата 
е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена 
в настоящото решение.

След анализ на представената информация и на основание чл.40. ал.З от Наредбата за 
ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятна степен на 
отрицателно въздействие, според която гореописаното инвестиционно предложение, няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните 
местообитания, видовете и популациите им, предмет на опазване в 33 BG0001001 
„Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

МОТИВИ:

I. Характеристика иа инвестиционни предложения: размер, засегната площ, 
параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране 
с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения оформление на 
инвестиционното предложение в неговата цялост;изнолзване на природни ресурси, 
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на 
отпадъци замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, 
които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от 
изменението на клизмата, в съответствие с научните познания; рисковете за 
човешкото здраве'.

1. Инвестиционното предложение е свързано с укрепване на свлачище-северен бряг на 
гр. Царево в обхват на имоти № 48619.501.71, 48619.501.240, 48619.501.399 и

I | ISO 9001
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48619.501.403, както и част от прилежащата акватория па Черно море по КК на гр. Царево, 
община Царево.

2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага дейности, при които 
се отделят емисии на замърсители в околната среда, поради което не се очаква замърсяване 
и дискомфорт на околната среда.

3. При реализацията на инвестиционното предложение, по време на строителството, се 
очаква временно нарушаване на комфорта на заобикалящата среда, свързано с отделянето 
на емисии на вредни вещества в атмосферата в резултат от работата на строителната и 
транспортната техника. Очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в 
района на обекта, вследствие неговото изграждане, ще бъде незначително, локално, 
временно и ще засегне предимно територията па работната площадка.

4. Инвестиционното предложение не предполага вероятност от възникване на големи 
аварии и/или бедствия.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не крие рискове от негативно 
въздействие и замърсяване на повърхностни и подземни води;

6. Не се очаква възникване на здравен риск в следствие реализацията на 
инвестиционното предложение, при спазване на условие, поставено в становище на РЗИ- 
Бургас с изх. № 10-50-1/11.05.2020г. и заложено в настоящото решение.

7. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение 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 № 05-10-159(А6)/05.03.2020г.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено 
земеползване относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна 
способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и 
биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен 
капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни 
области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски 
райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната 
екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които 
нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува 
такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, 
културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със 
специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се осъществи в обхвата на имоти е 
№ 48619.501.71, 48619.501.240, 48619.501.399 и 48619.501.403, както и част от 
прилежащата акватория на Черно море по КК на гр. Царево, община Царево.

2. Участъка предвиден за укрепване в посочения обхват не попада в границите на 
защитени зони от мрежата 2000.

3. По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016-2021 г., предвидените дейности 
попадат в обхвата на:

• Участък в който има само малки водни течения и няма обособени повърхности 
водни тела по смисъла на Рамковата директива за водите;

• Крайбрежни морски води „ог н. Маслен нос -  до устието на р. Резовска <30м“ с код 
BG2BS000C1012, определени в добро екологично състояние и неизвестно химично
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състояние, с поставени цели: Запазване на добро екологично състояние;Постигане и 
запазване на добро химично състояние;

• Подземно водно тяло „Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична южно от 
Бургас“ с код BG2G00000K2035, определено в добро количествено и добро химично 
състояние с поставена цел;запазване на добро състояние;

• Зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал.1, от Закона за водите (ЗВ), касаещи 
ИП:

- Подземното водно тяло е определено като зона за защита водите с код
BG2DGWOOOOOK2035, съгласно чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите;

- Граничат със зони с води за къпане с наименование 4Царево-Централен плаж“ и код 
BG3411348619002041 и „Попски плаж“ с код BG3411348619002040, съгласно чл.119а, ал.1, 
т.2 от ЗВ;

- Зони в които водите са чувствителни към биогенни елементи-чувствителна зона. 
съгласно чл.119а, ал.1, т.З ог ЗВ;

- Граничат със зони за опазване на стопански ценни видове риби с код BG2BS000C1012 
и зона за черупкови организми с наименование „гр. Ахтопол-Маслен нос“ с код 
BG2SFW03, съгласно чл.119а, ал.1, т.4 от ЗВ;

- Граничат със зони, определени или обявени за опазване на местообитания и 
биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е 
важен фактор за тяхното опазване, съгласно чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, 33 
„Ропотамо“ с код BG0001001;

- Натура 2000 за опазване на дивите птици и местообитания 33 „Ропотамо“ с код 
BG0001001;

В програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. има заложени конкретни мерки, имащи 
отношение към ИП.

- Мярка „ Осигуряване па събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на 
населените места“ с действия: Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция или 
модернизация на канализационна система вкл. ГПСОВ, определени за конкретните 
агломерации с над 2000 е.ж., съгласно приложение №5 към Националния каталог от мерки; 
Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ за агломерация е над 2000 е.ж.“;

- Мярка „Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности“ с действие 
„Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните 
заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата“;

- Мярка „Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия“ с 
предвидено действие: „Защита на речните и морски брегове от ерозия, абразия и свързаните 
с тях свлачищни процеси;

- Мярка „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и 
влошаване“ с предвидено действие: „Забрана за извършване на дейности водещи до 
отвеждането в подземните води на опасни вещества;

- Мярка „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и 
дейности на етап инвестиционните предложения“ с действие: Оценка на допустимостта на 
нови инвестиционни намерения съгласно ПУРБ;

- Мярка „Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не 
противоречат на режимите на защитени зони, постановени със заповедите за обявяването и 
плановете за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със 
Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и плановете за управлението 
им“;
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- Мярка „Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, предмет на 
ПУРБ, попадащи в обхвата на приложенията към ЗООС или извън тях, както и под 
разпоредбите на чл.31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им е предмета и 
целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след 
решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС за одобряване/съгласуване, при съобразяване е 
препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, 
постановени в решението/становигцето“.

- Мярка „Прилагане на ОВОС за инвестиционни предложения/проекти, свързани е ново 
изменение на физичните характеристики на повърхностни водни тела“ с предвидено 
действие:“! 1 рилагане на ОВОС за инвестиционни предложения/проекти, свързани с ново 
изменени на физичните характеристики на повърхностни водни тела“;

Допълнителна информация е представена в Раздел 7 на Програма от мерки към ПУРБ 
2016-2021г., налична на интернет страницата на БДЧР.
4. По отношение на ПУРН 2016-2021 г.:

- Предвидените дейности попадат в район със значителен потенциален риск от 
наводнение (РЗПРН) е наименование 4Черно море-Царево“ е код B G 2 A P S F R B S 1 0 .  ПИ 
се заливат при трите моделирани сценарии с периоди на повторяемост 20, 100 и 1000 
години. В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки, касаещи ИП, но са заложени 
основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново 
управление. Изготвените карти на заплахата и на риска от наводнения и Програмата от 
мерки към ПУРН са публикувани на интернет страницата на БДЧР в Раздел ПУРН.

Съгласно извършената в ПУРИ интерпретация на риска, за който се препоръчва да не 
се разрешава или разширява съществуваща застроена площ, в която се задържат лица или 
животни; за съществуващата застроена площ да се направи и изпълни проект за специални 
марки срещу наводнение, които да осигурят съответното намаляване на риска (намаляване 
на уязвимостта).
5. По отношение изискванията на Закона за водите (ЗВ):

- Предвидените дейности нямат забрани и ограничения, произтичащи от наличието на 
санитарно-охранителни зони и водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване 
или добив на минерална вода;

- Г1И граничат с воден обект -  Черно море, от което следват съответните забрани и 
ограничения, съгласно ЗВ;

- ИI I не предвижда използване на вода за питейни нужди и формиране на отпадъчни 
води;

- Инвеститорът предвижда брегоукреиителна дамба -  491м, вълнобойна стена (Н- 
1,30m, L-316,0m) и буна 1 (L-35m). По отношение на отводняването и заустването на 
хоризонталните дренажни тръби са предвидени 4 отвеждащи канавки, заустващи в морето.

Съгласно разпоредбите на чл.З, г.З и т.5 от Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на 
разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на 
индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, не се счита 
за зауставане на отпадъчни води: изтичането на води ог съоръжения на напоителните и 
отводнителните системи; изтичането на води от охранителни канали за атмосферни води 
около обекти;

III. Типа и характеристиките па потенциалното въздействие върху околната среда: 
степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и 
брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на
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въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и 
комплексността на въздействието вероятността за въздействие; очакваното 
настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; 
комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 
предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и 
експлоатацията на инвестиционното предложение ще е ограничен и локализиран в рамките 
на гореописаните имоти.

2. При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не се 
очаква значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

3. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква 
отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.

4. Съгласно представената информация при извършване на строителните дейности не 
се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите 
стойности. Експлоатацията не е свързана с отделяне на шум в околната среда.

5. Въздействието е пряко и краткотрайно по време на реализацията на 
инвестиционното предложение. Значителни негативни кумулативни и комбинирани 
въздействия не се очакват.

6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага транегранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 
границите на Република България.

7. Предвид местоположението на терена извън 33 не се очакват преки негативни 
въздействия върху структурата, функциите и природозащитните цели на разположената в 
близост защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна.

8. Част от проекта обхваща прилежащата акватория на Черно море, разположена пред 
регистрираното свлачище. При недопускане на замърсяване и евентуално замътняване на 
крайбрежните морски води не се очаква значително отрицателно въздействие върху 
видовете от морската фауна, включени в предмета на опазване на защитена зона 
BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна.

9. Не се нарушават или прекъсват биокоридорни връзки от значение за видовете, 
включени в предмета на опазване на защитената зона.

10. Не се очаква реализацията на предложението да доведе до кумулативно 
въздействие със значителен ефект върху природните местообитания, популациите на 
видове и техните местообитания, опазвани в близо разположената защитена зона, в 
резултат на реализиране на настоящото предложение, спрямо одобрени до момента 
инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

11. С инвестиционното предложение не се засяга площ с характеристика на пясъчни 
дюни.

IV  Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии:

1. С цел осигуряване на обществен достъп, информацията за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС е
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предоставена на интернет страницата и в сградата на РИОСВ-Бургас в рамките на 
нормативно определен срок.

2. С писмо на Кмета на Община Царево с изх. №32-01-123/14.05.2020г., РИОСВ 
Бургас е информирана за осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС чрез 
поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет страницата на Община 
Царево.

3. В рамките на законоустановения срок и към момента на изготвяне на настоящото 
решение в РИОСВ-Бургас и Община Царево няма постъпили жалби, възражения и 
становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

1. При извършване на строителните дейности да се прилагат най-добри налични 
практики с цел недопускане замърсяване на Черно море.

2. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-50- 
1/11.05.2020г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне 
на настоящото решение.

3. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-159 
/А6/05.03.2020v./Приложение писмо на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-159/Л6/05.03.2020г./

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя но 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.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои 
от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 
възложителят/новинт възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Бургас 
своевременно.

Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването 
му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

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