
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № Б С -16 -ЕО/ { //, O & f f f '

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 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 
-  830(2)/09.07.2021 г. и получени становища от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 
10-110-1/27.07.2021 г. и от Басейнова Дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-

да не се извършва екологична оценка на „Изработване на Подробен устройствен план - план 
за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 63478.41.36 по КК на с. 
Русокастро, община Камено, е цел урегулиране на имота и отреждане „за паркинг и 
информационно обслужване“ с възложител: Община Камено

възложител: Община Камено

Характеристика на плана:

Настоящият Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ е 
свързан с допълване на обект: „Благоустрояване на зона за рекреация и активен отдих“ по 
Програма ИНТЕРРЕГ за транегранично струдничсство България-Турция 2014-2020г, 
съфинансирана по Инструмента за предприсъеденителна помощ, Приоритетна ос 2 „Устойчив 
туризъм“: Специфична цел 2.1 „Повишаване на туристическата привлекателност на 
транеграничния район, чрез по-добро използване на природното, културно и историческо 
наследство и свързаната с него инфраструктура“.

Съгласно становище с изх. № 32-00-188/10.11.2021 г. на гл. архитект на Община Камено, за 
имота е отредена устройствена зона „Други рекрсации -  Од“ в предвижданията на Подробния 
устройствен план.

Съгласно Решение по т. 19 от протокол № 8/28.05.2020г. на Общински съвет Камено, е 
одобрено Задание и е разрешено изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 63478.41.36 
по КК на с. Русокастро, община Камено.

С настоящият ПУП-ПРЗ се предвижда от ПИ с идентификатор 63478.41.36 по КК на с. 
Русокастро, община Камено, да се урегулира и обособи УПИ II-36, с отреждане „за паркинг и 
информационно обслужване“. Предвижда се изграждане на следните обекти: паркинг с
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обръщало за автобуси и микробуси, паркинг за леки автомобили, посетителски информационен 
център с изложбена зала, служебни помещения, санитарни помещения за персонала и 
посетителите и два преместваеми павилиона за сувенири и пакетирани шоколадови и захарни 
изделия.

Имотът е с площ 6526 кв. м,с трайно предназначение на територията: Земеделска и Начин на 
трайно ползване: „За исторически паметник, историческо място“.

ПИ с идентификатор 63478.41.36, м. „Голям камък/Рускин“ по КК на с. Русокастро, общ. 
Камено не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в 
защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най- 
близко /на 9,57км/ е разположена защитена зона BG0000198 „Средецка река” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета със Заповед № РД- 
346/31.03.2021г. (ДВ, бр. 56/06.07,2021 г.) на министъра на околната среда.

Предложеният ПУП-ПРЗ, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от НУРИЕОПП, подлежи на преценяване 
на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на същата наредба.

Планът попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по 
оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони, която 
съгласно чл.37, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата по 
екологична оценка, по реда на Закона за опазване на околната среда.

След анализ на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за 
ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на 
отрицателно въздействие, според която гореописаният план няма да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете птици и техните 
местообитания, предмет на опазване в най- близко разположената защитена зона BG0000198 
„Средецка река”.

МОТИВИ:

1. Имотът, предмет на разглеждане е отдалечен от границите на защитени зони от 
екологичната мрежа Натура 2000, като най-близко разположената - защитена зона BG0000198 
“Средецка река” отстои на повече от 9,5 километра. Предвид това не се очакват преки и косвени 
негативни въздействия върху структурата, функциите и природозащитните й цели.

2. Няма вероятност от увреждане на природни местообитания в границите на защитена 
зона BG0000198 „Средецка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна и включени в предмета й на опазване.

3. Няма вероятност от увреждане на местообитания на видове идентифицирани в рамките 
на защитената зона и включени в предмета й на опазване, както и фрагментацията на 
биокоридори от значение за видовете, тъй като имотът е отдалечен на повече от 9,5км от 
границите на зоната.

4. С одобряването на плана и изграждането на паркинг и посетителски център в имота не 
се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, предмет на опазване 
в най-близко разположената защитена зона.

5. Не се очаква одобряването на плана и реализацията на произтичащото инвестиционно 
предложение, да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху природните 
местообитания, популациите на видове и техните местообитания, опазвани в защитените зони, в 
резултат на одобряване и реализиране на настоящия план, спрямо одобрени до момента 
инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
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6. C реализацията на плана не се очаква възникване на екологични проблеми, 
замърсяване или дискомфорт на околната среда.

7. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция -  Бургас с изх. № 10-110- 
1 /27.07.2021 г., в представената документация се съдържат достатъчно анализи, изводи и 
мотивирани заключения по отношение степента на значимост на въздействието и риска за 
човешкото здраве, с които инвеститорът/лицето изготвящо съответните документи е доказало, че 
не се очаква здравен риск при осъществяване на плана/програмата или инвестиционното 
предложение, при спазване на определено условие заложено в цитираното становище.

8. ПУП- ПРЗ не противоречи на определените в Плана за управление на риска от 
наводнения за Черноморски басейнов район 2016-2021г. /ПУРН/, съгласно становище на 
Басейнова Дирекция „Черноморски район“ /БДЧР/ с изх. № 05-10-451/А 1/27.07.2021 г.

9. Реализацията на плана не предполага трансгранично въздействие, предвид 
местоположението на територията на плана, спрямо границите на Република България.

1. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. 10-110- 
1/27.07.2021, копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

„Черноморски район“ /БДЧР/ с изх. № 05-10-451 /А 1/04.01.2022г., копие от което се прилага към 
придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение. В становище с изх. № 05-10- 
451/А1/11.01.2022г., е посочено, че се потвърждава становище с изх. № № 05-10- 
451/А 1/27.07.2021г. на БДЧР.

Настоящото решение № БС-16-ЕО/ 2022 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка на план „Изработване на Подробен устройствен план - 
план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/за ПИ с идентификатор 63478.41.36 no КК на с. 
Русокастро, община Камено, с цел урегулиране на имота и отреждане „за паркинг и 
информационно обслужване“  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.

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.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана, или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му чрез 
Директора на РИОСВБургас пред Министъра на околната среда и водите и 
Админиспц  '  4 '13 от Административно-Процесуалния кодекс.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

2. Да се спазват условията, заложени в становище на Басейнова Дирекция

Директор н
ПАВЕЛ Ма
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