
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ№БС-14-ПР/

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. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната 
среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.ба, т.2, чл. 40, ал. 4 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 за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-2325(6) от 21.12.2021 
г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Бургас (РЗИ-Бургас) с 
изх. № 10-228-1/13.01.2022 г, и Басейнова дирекция „Черноморски район“ е изх. № 05-10- 
505/А1/от 29.09.2021 г.,

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Модернизация на лодкостоянка в поземлен имот 67800.501.605 по КК на гр. 
Созопол, община Созопол”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на 
видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

Възложител: ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение е свързано с модернизация на лодкостоянка в поземлен 

имот 67800.501.605 по КК на гр. Созопол, община Созопол. Поземлен имот 67800,501.605 по 
КК на гр. Созопол е образуван от обединяването на поземлени имоти е идентификатори №№ 
67800.501.474, 67800.501.539, 67800.501.481.

За ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за поземлени имоти с идентификатори №№ 67800.501.474, 
67800.501.539, 67800.501.481 по кадастралната карта на гр. Созопол -  разширение и 
реконструкция на рибарско пристанище гр. Созопол, е възложител Община Созопол е 
проведена процедура по екологична оценка и е издадено от министъра на околната среда и 
водите Становище по ЕО № 3-3/2017 год.
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В рамките на първи етап на реконструкцията и модернизацията на съществуващото 
пристанище в гр. Созопол са изпълнени:

• Пирс № 7 с 4 бр. плаващи закотвени понтони.
• Пирс № 6 с 4 бр. плаващи закотвени понтони.
• Площадкови мрежи - част ВиК.
• Площадкови мрежи - част електроснабдяване.
• Пристанищна акватория - обща оперативна площ 3 979 кв.м по линията на ншартоване 

на плавателните съдове.
За технологичното развитие и повишаване на качеството на предоставяните пристанищни 

услуги ще се изпълнят допълнителна част от предвижданията на одобрената от МРРБ 
специализирана схема и съгласуваните с ИА „Морска администрация” котвени линии на Пирс 
№ 5 с 4 бр. плаващи понтони в рамките на планирания втори етап.

Като втори етап предстои изпълнението на дейности със следното съдържание:
• Пирс № 5 - Монтаж на плаващи понтони - 4 бр.
• Ремонт на съществуващи хслинги - 2 бр.
• Ремонт на крайулични бетонови цветарници.
• Изграждане на система за капково напояване.
• Подмяна на съществуваща настилка с нов гранитен паваж;
• Подмяна на съществуващ кран до 15 т;
• Подмяна на съществуващ редуктор;
• Изграждане на система за цялостно видеонаблюдение;
• Плавателен колектор за почистване на акваторията;
• Поставяне на модулно съоръжение за зареждане;
• Поставяне на ел. зарядна станция;
Изпълнение на захранването на осветлението на Пирс № 5, Пирс № 6 и Пирс № 7.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, 

т. 1 и 2 на ЗООС, т. 3 Енергийно стопанство, буква „д” съоръжения за надземно складиране 
на горива и т. 10 Инфраструктурни инвестиционни предложения, буква „е” строителство 
на пристанища, пристанищни съоръжения, включително рибарски пристанища (невключени в 
приложение № 1) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС, поради което същото подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка ал.1 от 
Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 -  BG0002077 
“Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на 
министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.49/201 Ог.) и Заповед №РД-563/22.07.2014г. 
за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.). При 
извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се 
установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на 
защитената зона, определен със заповедта за обявяването й.

На основание чл. 40, 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 инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху видове и техните месгообитания, предмет на опазване в 
защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици.
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МОТИВИ:

I. Характеристика па 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;използване 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 климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото 
здраве:

1. Модернизацията на лодкостоянката в поземлен имот 67800.501.605 по КК на гр. 
Созопол се отнася до подобряване дейността и функциите на пристанището, увеличаване на 
пропускателната му способност чрез модернизация и реконструкция на съществуващата 
транспортна инфраструктура и изграждане на нова такава.

2. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършване на 
дейности и изграждане на съоръжения, които могат да доведат до големи аварии и 
инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве. Не се предвижда 
строителство на сгради и съоръжения.

3. С оглед недопускане на оттичане на евентуално замърсени е нефтопродукти води от 
паркинг зоната към морето е предвидена система от линейни отоци (канавки) и 
пречистване, посредством изградения каломаслоуловител, който също е включен в 
колектора.

4. Сантинните води от плавателните съдове ще се отдават на оператор, сертифициран за 
приемане на такива води.

5. Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди от 
повърхностни и подземни води, ползване на подземни водни обекти, заустване на 
отпадъчни води в повърхностни водни обекти, заустване на отпадъчни води в съоръжения, 
които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води, генериране на 
приоритетни и/или опасни вещества от дейността, при която се осъществява дейността или 
е възможен контакт с води.

6. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-228-1 /13.01.2022г. 
представената информацията съдържа анализи, изводи и мотивирани заключения по 
отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които 
възложителят е доказал, че не очаква здравен риск при осъществяване на инвестиционното 
предложение при спазване на условията, заложени в становището.

/ / . 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

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

e-mail; riosvbsOunacs.bg 
www.ri05vbs.com

http://www.ri05vbs.com


археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен 
статут или подлежащи на здравна защита:

1. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии. Най-близо разположените защитени територии са на разстояние над 1,2 км по 
права въздушна линия.

2. Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на съществуваща 
пристанищна среда. Не се предвижда удълбочаване или др. вид строителни дейности в 
пристанищната акватория, а само зониране чрез поставяне на понтони. В сухоземната част 
строителните дейности са в съществуваща урбанизирана среда, без да се усвояват нови 
територии, извън нея, разположени непосредствено до необходимите комуникации, което не 
предполага значително отрицателно въздействие върху фауната и флората, извън предмета на 
опазване на защитена зона „Бакърлъка”.

3. Територията на съществуващото рибарско пристанище и прилежащата му територия, 
която е част от акваторията на пристанище Созопол, е разположена в северозападната част на 
рибарско пристанище. Лодкостоянката има прилежаща акватория, която е част от вътрешно- 
акаваториалното простанство на пристанище Созопол.

4. След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по 
Черноморското крайбрежие е установено, че имотът не попада в пясъчни дюни.

III. Типа и характеристиките на 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 въздействието; 
транеграничния 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 па въздействията:

1. Предвид местоположението на имота, начина му на трайно ползване и същността на 
настоящото инвестиционно предложение няма вероятност да бъдат унищожени, увредени или 
фрагментирани местообитания (гнездови, размножителни, хранителни, места за почивка) на 
видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на 
дивите птици.

2. Не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство, различно от досега 
съществуващото, което да доведе до трайно и необратимо прогонване на видовете, предмет на 
опазване в защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, както и до 
изменение в структурата и числеността на популациите им.

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 
въздействие със значителен отрицателен ефект върху местообитания и популации на видове, 
предмет на опазване в гореописаната защитена зона за опазване на дивите птици.

4. С предвидените дейности не се създават условия за образуване на трайна преграда, 
която да възпрепятства миграцията на видовете мигриращи диви птици.

5. С предвидената модернизация на лодкостоянката не се засяга безопасността на 
въздушните коридори и се осигурява безпрепятствено придвижване на мигриращи грабливи 
птици, щъркели, пеликани и др. Не се очаква ограничаване на сезонната миграция на 
мигриращите видове птици.
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6. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 
въздействие със значителен отрицателен ефект върху местообитания и популации на видове, 
предмет на опазване в защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици.

7. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-505/А1/29.09.2021 г.,
инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН, Закона за водите и 
подзаконовите нормативни актове.

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

IV  Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят и 

компетентният орган РИОСВ-Бургас са обявили инвестиционното предложение.
2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 

компетентният орган е уведомил писмено кмета на Община Созопол, чиято територия е 
засегната от осъществяването на инвестиционното предложение, а чрез него и засегнатото 
население.

3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до 
информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Бургас;
- от Община Созопол, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното 

предложение,
4. С писмо с изх. ЕО-Сз-1431-1/24.01.2022 г. кметът на Община Созопол уведомява 

РИОСВ-Бургас, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 
е оповестена чрез поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет 
страницата на Община Созопол за най-малко 14 дни, с цел изразяване на становища от 
заинтересовани лица, като в резултат не са постъпили мнения, възражения и становища.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Бургас няма постъпили, 
жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Съгласно Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови 
продукти върху околната среда (приета с ПМС №  354 от 26.10.2021 г., Обн., ДВбр. 91 от 
02.11. 2021 г.), операторите на пристанищните приемни съоръжения и местата, предназначени 
за любителски риболов и аквакултури, осигуряват подходящи места за разделно събиране и 
предават събраните отадъци на лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО).

2. Да се извърши класификация на генерираните от дейността отпадъци, включително и 
на отпадъците от пластмаси, пластмасови опаковки и остатъците от рибарски мрежи, съгласно 
Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, като се представят в РИОСВ 
Бургас за утвърждаване работни листи за класификация на отпадъците по Приложение № 5 ог 
Наредбата.
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3. Да се води отчетност по Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се 
представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри, съгласно въведената от 01.01.2021 г. Национална информационна система 
„Отпдъци” (НИСО) -  да се водят отчетни книги за образуваните производствени и/или опасни 
отпадъци и да се изпращат годишни отчети към ИАОС, гр. София.

4. Генерираните отпадъци от дейността да се предават въз основа на сключен писмен 
договор на лица, притежаващи документ по чл, 35 от Закона за управление на отпадъците със 
съответния код съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

5. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-228- 
1/13.01.2022 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

6. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР с изх. № 05-10-505/А1/ от 
29.09.2021г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му капацитет. Същото не отменя задълженията на възложителя по 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/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Бургас своевременно.

Съгласно чл. 93, л. 8 от ЗООС 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 в 14 дневен срок от 
съобщаването му по реда на чл. 133 на Административно-процесуалния кодекс чрез 
Директора на РИОСВ Бургас пред Министъра на ОСВ и Административен съд.

ПАВЕЛ M A Pnm jw j
Директор на РИОС
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