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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-5-ОС-П/ / / ,  VY>
за прекратяване на процедура по оценка за съвместимостта на инвестиционно 

предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони

Процедурата за инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на ажурна ограда в имот 
е идентификатор 66528.10.143 по КККР на с. Синеморец, община Царево“, с възложител: 
Стефан Проданов е стартирала е внесено уведомление в РИОСВ-Бургас по чл.4, ал.1 от Наредба 
за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е Вх. № 
ПД-1719/02.06.2022 г. Приложената информация и документация е достатъчна за определяне на 
приложимата процедура по реда на 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/ и може да бъде приета като 
уведомление на компетентния орган по чл.ба, т.2 от същата Наредба,

Целта на ИП е изпълнение на ограда е височина до 1.50 м над терена и ще се изпълни 
по граници на поземления имот. Общата дължина на оградата ще бъде 330 м. Оградата ще 
стъпи върху стоманоетонни единични фундаменти с изцяло вкопани в терена. Ще се фундира 
на дълбочина минимум 60 см под терена и до здрава почва. Ажурната част от оградата ще се 
изпълни от леки оградни платна.

Предвид наличните данни е видно, че предложеното ИП не подлежи на 
регламентираните е глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по 
преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на 
въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна 
оценка на въздействието върху околната среда.

Предвид горното, ИП попада в хипотезата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, и подлежи 
на преценяване начина на процедиране, след проверка за допустимост по чл. 12 от същата 
Наредба.

След направена справка с наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация, вкл. модели за разпространение на дюнни природни местообитания по 
Черноморското крайбрежие се установява, че в поземлен имот с идентификатори 66528.10.143 
по КККР на с. Синеморец, община Царево, няма пясъчни дюни.

Теренът, предвиден за реализация на ИП, е с трайно предназаначение на територията: 
земеделска и начин на трайно ползване: нива.

Поземлен имот е идентификатор 66528.10.143 по КККР на с. Синеморец, община Царево 
попада в границите на:

- защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие с код BG0002040 
«Странджа» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. (обн., 
ДВ, бр. 106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.201 Зг. (ДВ, бр. 10/05.02.201 Зг.) и двете на 
министъра на околната среда и водите и с код BG0001007 „Странджа” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/21.09.2007 г. (ДВ, 
бр. 21/2007 г.), изм. с РМС № 660/01.11.2013 г. (ДВ, бр. 97/08.11.2013 г.), изм. със Заповед № 
РД-588/06.08.2021 г. (ДВ, бр.67/2021 г.).
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- защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии - природен 
парк (ГТП) “Странджа“, обявена като народен парк със Заповед № РД-30/24.01.1995 г. на МОС 
(обн. в ДВ бр. 15/1995 г.), прекатегоризирана в природен парк със Заповед № РД-350/14.07.2000 
г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 66/2000 г.) и с последващи изменения със Заповеди №РД-25/ 
18.01.2001 г. (обн. в ДВ бр. 11/2001 г.) и № РД-59/24.01.2013 (ДВ бр. 28/2013 г.) на МОСВ.

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал. 2, ал.З и ал.4, във 
връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на ИП е :

- допустима спрямо режимът на защитена зона BG0002040 „Странджа” за опазване на 
дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението й;

- недопустима спрямо режима, установен по реда на чл.14, ал.2 от Закона за защитените 
територии.

Към настоящият момент защитена зона с код BG0001007 „Странджа” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна няма обнародвана заповед за обявяване 
и няма конкретен забранителен режим.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основания чл.6 а, т. 2 и 
чл.13, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за 
ОС, както и представената писмена документация от възложителя,

Прекратявам започнала процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС по 
административна преписка с Вх. № ПД-1719/02.06.2022 г. на РИОСВ-Бургас за ИП: 
„Изграждане на ажурна ограда в имот с идентификатор 66528.10.143 по КККР на с. Синеморец, 
община Царево“, с възложител: Стефан Проданов.

Прекратяването на процедурата се основава на невъзможност за отстраняване на 
недопустимостта на ИП с режима, установен в чл.14, ал.2 от Закона за защитени територии.

Решението ие отменя правото на възложителя да инициира нова процедура за 
инвестиционно предложение, план, програма, проект в поземлен имот с идентификатор 
66528.10.143 по КККР на с. Синеморец, община Царево по реда на нормативната уредба по 
околна среда, която да съответства на действащото екологично законодателство.

Решението може да бъде обжапвано чрез Директора па РИОСВ-Бургас в 14-дпевен срок 
от съобщаването му пред съответния Административен съд по реда на чл. 133 от 
Административпопроцесуалния кодекс.

РЕШИХ:

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА
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