
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-94-ПР/ 0 /  4 ? М г

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, 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.Ю, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС е вх, № ПД-2309(14) от 25.11.2021 
г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Бургас (РЗИ-Бургас) с 
изх. № 10-195-1/30.11.2021г. и Басейнова дирекция „Черноморски район” с изх. № 05-10-504 
/А4/ от 29.10.2021 г.,

Р Е ШИ Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Брегоукрепване в северната част на гр. Китен, община Приморско“ - първи и 
втори етан, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл.150 
от ЗУТ”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
човешкото здраве и околната среда, природните местообитания, популации и местообитания 
на видове, предмет на опазване в защитените зони

Възложител: ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение предвижда укрепване на ивица от морския бряг с обща 

дължина около 755,57 м, разположена между нос „Урдовиза” и нос „Атлиман”, състоящо се в 
два етапа.

Първи етап на изпълнение, включва:
- Брегоукрепителна дамба L - 400,57 м, представляващ каменно-насипно съоръжение, 

която към брега ще граничи със стоманено-бетонна вълнобойна стена;
- Насипно равнище, представляващо насип от дрениращ материал F - 6470 кв.м. Площта на 

насипното равнище между гърба на вълнобойната стена и ската е 6470,00 кв.м;
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- Стоманобетонна вълнобойна стена L - 389,00 м, Н - 1,30 м, плътно до ръба на бетонната 
настилка на дамбата;

- Подпорна стена от габиони L - 288,00 м, Н - 2,00 м. Стената се изгражда в тила на 
дамбата и разделя двете нива на Насипното равнище. Подпорната стена се изпълнява от два 
реда габиони с каменен пълнеж. Стената се фундира върху уплътнената основа от насипа от 
дрениращ материал.

Последователността и технология на изпълнение се предвижда в два подетапа, със 
следните стъпки: насипване ядро дамба от скални материали; драгаж в случай на нескално 
дъно, насипване защита откъм морето от скални материали и подреждане на откоса на 
защитата от скални материали. След приключване на дамбата започва изграждането на 
тилната част -  насипно равнище, вълнобойна стена и подпорна стена от габиони.

Втори етап на изпълнение, включва:
- Брегоукрепителна дамба L = 400,57 м;
- Насипно равнище F = 6470,00 кв.м;
- Стоманобетонна вълнобойна стена L = 389,84 м, Н -1,30 м;
- Подпорна стена от габиони L = 288,00 м, Н - 2,00 м.
Последователността и технологията на изпълнение са аналогични като първи етап. В този 

етап се достига поетапно до изпълнението на цялата дамба. След приключване изпълнението 
на дамбата започва изграждането на тилната част -  насипно равнище, вълнобойна стена и 
подпорна стена от габиони. Последно се изпълнява бетонната настилка на дамбата до кота в 
оста+1,92.

С Решение № БС-15-ПР/03.02.2016 г. на Директора на РИОСВ -  Бургас за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ е 
постановено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Укрепване на ивица от 
морски бряг с обща дължина 755,57 м, разположена между нос „Урдовиза“ и нос „Атлиман“ 
под имот на БТК -  Управление радио и телевизионна станция -  София, състояща се в два ета в 
поземлен имот № 37023.501.129 по КК на гр. Китен, община Приморско“, с възложител: 
Община Приморско. Съгласно чл.93, ал.8 от ЗООС, е изтекъл 5 годишния срок на правно 
действие на Решение № БС-15-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10 Инфраструктурни 
инвестиционни предложения, буква „м” крайбрежна дейност за борба с ерозията и 
крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане 
на диги, вълноломи и други защитни морски съоръжения, с изключение на ремонт и 
реконструкция на тези съоръжения от Приложение 2 на ЗООС 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. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за 
произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Бургас.

Поземлени имоти е идентификатори 37023.501.129, 37023.501.547, 37023.501.21,
37023.501.192, 37023.501.544, 37023.501.546, 37023.501.148 и 37023.501.151 по КК на гр. Китен 
не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии по смисъла ма Закона за защитените територии.

Част от поземлени имоти с идентификатори 37023.501.129, 37023.501.547, 37023.501.21,
37023.501.192, 37023.501.544 и 37023.501.546 попадат в границите на защитена зона по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0001001 
„Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със
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Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, 
бр.19/05.03.2021г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 
от 30.07.2021г. (обн., ДВ, бр.64/03.08.2021 г.). Съгласно писмо с изх. № 08-00-1133/19.11.2021г. 
на МОСВ инвестиционно предложение „Брегоукрепване в северната част на гр. Китен -  първи 
етап (брегоукрепителна дамба с дължина 355м, стоманобетонна вълнобойна стена с дължина 
324 м, подпорна стена от габион с дължина 218 м и насипно равнище) и втори етап 
(брегоукрепителна дамба с дължина 400,57 м, стоманобетонна вълнобойна стена с дължина 
389,84 м, подпорна стена от габион с дължина 288 м и насипно равнище), като част от КПИИ 
по чл. 150 от ЗУТ” е допустимо спрямо режима на дейности в защитена зона BG0001001 
„Ропотамо”, определени със заповедта за обявяване.

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 природните местообитания, популации и местообитания на 
видове предмет на опазване в защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна.

/. 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. Инвестиционното предложение представлява комплексен проект за инвестиционна 
инициатива (КПИИ), целящ да се вземат своевременни мерки за ограничаване и максимално 
предотвратяване на свлачища и ерозионни процеси върху североизточната част от територията 
на гр. Китен. Предвижда се цялостно укрепване на морски бряг и пешеходната връзка между 
плаж „Атлиман” и плаж „Китен-юг”, както и за пълноценно използване на изградените 
пристанищни обекти в имоти с идентификатори 37023.501.546 и 37023,501.21 по КК на гр. 
Китен, община Приморско.

2. Предвид важността на обекта и собствеността на имотите, попадащи в обхвата на 
проекта /държавна и общинска/, между община Приморско и Областна администрация -  
Бургас е сключено споразумение за съвместна дейност. Обектът е включен и в Програмата за 
превенция на свлачищата и абразията по Черноморското крайбрежие на МРРБ за 2021 г.

3. Инвестиционното предложение не предвижда водовземане от повърхностни или 
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; приоритетни и/или опасни вещества от 
дейността, при които се осъществява или е възможен контакт с води,

4. Дейностите, отнасящи се за КПИИ, се очаква да доведат до изменение на 
хидроморфологичните характеристики на водното тяло по отоношение на постоянна промяна 
в границите на водния обект, но въздействието ще е в малък и ограничен участък от него. Не

МОТИВИ:
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се очаква влошаване на определеното състояние на водния обект Черно море, в следствие 
реализиране на дейността.

5. Съгласно получено становище от РЗИ-Бургас с техен изх. № 10-195-1/30.11.2021г., 
представената документация съдържа достатъчно анализи, изводи и мотивирани заключения 
по отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве, с които 
възложителят е доказал, че не се очаква здравен риск при осъществяване на инвестиционното 
предложение.

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 ще се реализира в имоти с идентификатори
37023.501.129, 37023.501.547, 37023.501.21, 37023.501.192, 37023.501.544, 37023.501.546,
37023.501.148, 37023.501.151 по КК на гр. Китен, община Приморско и част от морското дъно 
във вътрешните морски води на Черно море.

2. Поземлени имоти с идентификатори 37023.501.129, 37023.501.547, 37023.501.21,
37023.501.192, 37023.501.544, 37023.501.546, 37023.501.148 и 37023.501.151 по КК на гр. 
Китен не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии по смисъла на Закона за защитените територии. Част от поземлени имоти с 
идентификатори 37023.501.129, 37023.501.547, 37023.501.21, 37023.501.192, 37023.501.544 и 
37023.501.546 попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие (Натура 2000 място) - BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна.

3. 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 в имотите няма 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 на въздействията:

1. Реализацията на инвестиционното предложение е с изключителна важност и висок 
обществен интерес.

2. Имотите, предмет на инвестиционното предложение са разположени в урбанизираната 
територия на гр. Китен. Няма вероятност да бъдат унищожени, увредени или значително 
фрагментирани местообитания (хранителни, размножителни, места за почивка) на видовете,
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предмет на опазване в защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните 
местообитания и иа дивата флора и фауна.

3. След справка с информационната система за Натура 2000, поместена на сайта на МОСВ 
(адрес http://natura2000.moew.government.bg/) се установи, че в имотите няма картирано 
природно местообитание, предмет на опазване в защитена зона BG0001001 „Ропотамо”. 
Предвид това, няма вероятност от загуба на площ на природни местообитания и 
местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.

4. Не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство, което да доведе до 
трайно и необратимо прогонване на видовете, предмет на опазване в гореописаната най-близо 
разположена защитена зона, както и до изменение в структурата и числеността на 
популациите им.

5. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква кумулиране на 
въздействия със значителен отрицателен ефект върху типове природни местообитания и 
местообитания и популации на видовете, предмет на опазване в горецитираната защитена 
зона.

6. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-504/А4/ от 29.10.2021г., КПИИ е 
допустим спрямо ПУРБ и ПУРН 2016.2021 г. при спазване на условията, заложени в 
решението.

7. 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 

компетентния орган РИОСВ-Бургас са обявили инвестиционното предложение.
2. 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 Приморско, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното 

предложение.
4. Към документацията е приложен констативен протокол, съгласно който информацията 

за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е оповестена чрез поставяне на 
съобщение на информационното табло и на интернет страницата на Община Приморско за 
срок от 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, като в резултат не са 
постъпили жалби, 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.

1. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-504/А4/ 
от 29.10.2021 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

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

e-mail: riosvbsOunacs.bg 
www.riosvbs.com

http://natura2000.moew.government.bg/
http://www.riosvbs.com


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 Бургас своевременно.

Съгласно чл. 93, ал. 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 по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред 
Министъра на ОСВ и Административен съд по реда на чл. 133 от АПК в 14 дневен срок 
от съобщаването му.

Директор на РИОСВ-Бургас
ПАВЕЛ MAI
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