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№ 

по 

ред 

Ведомство, 

организация, с които са 

проведени консултации 

Дата на получаване на 

становище 

Изразени бележки, препоръки в 

становището 

Приемане/непр

иемане на 

бележките, 

препоръките от 

възложителя на 

плана и 

експертите по 

ЕО и начин на 

отстраняването 

им в доклада 

Мотиви за 

приемане/неприем

ане на бележките, 

препоръките 

1.  

Министерство на 

околната среда и водите  

/МОСВ/ 

Изх. № НСЗП-85/02.09.2016 г. към 

Вх. №НСЗП-85/02.08.2016 г. 

В  полученото писмо от МОСВ са изразени 

следното становище, както следва: 

I. По отношение на доклада за екологична 

оценка (ДЕО) и приложенията към него: 

 

- ДЕО е изготвен съгласно 

консултираното на предходен етап от 

процедурата задание за обхват и 

съдържание. 

По изложеното в ДЕО (съответно в 

нетехническото резюме към него) имаме 

следните бележки и предложения: 

1. Съгласно изискуемото съдържа-ние към 

т. 1 на ДЕО следва да се разгледа и връзката 

на проекта за ИОУП на община Приморско 

с други планове и програми, което не е 

изпълнено. Вместо това, към т.5 на доклада 

за ЕО са посочени планове и програми, с 

които проекта на ИОУП има връзка, като не 

са направени анализи, изводи и заключения 

за степента на съобразяването им. Обърнато 

е внимание, че в т.5 на ДЕО следва да се 

анализира съответствието на 

предвижданията на ИОУП с целите по 

опазване на околната среда, поставени в 

планове, програми и стратегии на 

Община 

Приморско  и 

експертите по ЕО  

приемат 

направените   

забележки.  

Проектантския 

колектив също 

приема направени 

към него 

забележки, като те 

са отразени в 

проекта. 

В доклада за ЕО  и 

нетехническото 

резюме са 

направени и  

отразени 

съответните 

корекции, във 

връзка с 

направените 

бележки и 

предложения. 

 

Взети са под 

внимание 

препоръките и 

предложенията 

направени по 

съответни точки от 

писмото на МОСВ. 

Те се приемат и са 

отразени в доклада и 

нетехническото 

резюме. 

Забележките 

направени по 

отношение на 

проекта  за ИОУП на 

община Приморско, 

се приемат от 

проектантския 

колектив и 

експертите по ЕО ще 

съдействат за тяхното 

правилно отразяване.  
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национално и международно равнище. В 

тази връзка е необходимо да се направят 

следните корекции и допълнения: 

1.1.  Към т.1 да се предвиди отделна 

подточка „Връзка на проекта на ИОУП с 

други стратегии, планове и програми“, като 

там да се направят анализите за степента на 

съобразяване и съответствие на проекта на 

ИОУП с Националната стратегия за 

регионално развитие 2012-2022 г., 

Регионалния план за развитие на 

Югоизточен район за планиране 2014-2020 

г., Областната стратегия за развитие на 

област Бургас 2014-2020 г., Общинския 

план за развитие на община Приморско 

2014-2020 г. и др. 

1.2.  Към т.5 да останат анализите и 

изводите единствено по отношение на 

целите по опазване на околната среда, 

поставени в документи, стратегии, планове 

и програми на национално и международно 

равнище, като: 

- да се направи анализ относно 

съответствието на предвижданията на 

ИОУП с Националната програма за 

развитие: България 2020, и по-

конкретно спрямо приоритети 3 и 7 на 

програмата (в представената към 

момента т. 5.1.8.1 само са посочени 

данни за програмата, но липсва анализ 

и изводи относно степента на 

съответствие на проекта на ИОУП и 

неговите предвиждания с приоритети 3 

и 7, както е указано с писмо на МОСВ с 

изх,№ 04-00-2075/07.01.2013 г. по 

заданието за съдържание и обхват на 

ЕО); 
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- разгледаните документи „Национални 

стратегия за околна среда 2009- 2018 г. 

- Към по-добро качество на живот и 

устойчива околна среда " и План за 

действие за периода 2009-2018 г. не са 

действащи, във връзка с което следва да 

отпаднат; 

- да се направят анализи и спрямо: 

 Трети национален план за действие по 

изменение на климата 2013 - 2020 г. 

(ТНПДИК) - основната стратегическа 

цел на ТНПДИК е да очертае рамката 

на действие в борбата с изменението на 

климата за периода 2013 - 2020 г. и да 

насочи усилията на страната към 

действия, водещи до намаляване на 

отрицателното въздействие на 

климатичните промени. ТНПДИК 

предвижда конкретни мерки за 

намаляване на емисиите парникови 

газове в секторите „Енергетика“, 

„Промишленост“, „Бит и услуги“, 

„Транспорт“, „Селско стопанство“ и 

„Отпадъци“. Мерките са съобразени с 

политиката на страната в областта на 

изменението на климата и съответно с 

потенциала на националната 

икономика за редукция на емисиите. 

Общият ефект от предвидените мерки 

ще гарантира изпълнение на поетите 

международни ангажименти и 

постигане на правно обвързващите за 

страната ни европейски цели; о 

Стратегия на ЕС за адаптация към 

изменението на климата - в нея е 

обърнато специално внимание на 

необходимостта политиките за 

адаптация да бъдат тясно свързани и 
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координирани с политиките за 

управление на риска от бедствия на 

различни нива на управление. Това 

предполага прилагането и на 

интегрирани подходи и методи за 

оценка на въздействието на 

климатичните промени върху 

човешкото здраве, природните и 

антропогенни системи и тези за оценка 

на уязвимостта и риска от природни 

бедствия. Такава съгласува-ност е 

необходима и между националните и 

секторни стратегии за адаптация и 

плановете за управление на риска (ЕС, 

2013). 

 Проектите на План за управление на 

речните басейни и План за управление 

на риска от наводнения за периода 

2016-2021 г.; о Регламент 1143/2014 г. 

на Европейския парламент и на Съвета 

относно предотвратяването и 

управлението на въвеждането и 

разпространението на инвазивни 

чужди видове; 

  Други стратегии, планове и програми, 

поставящи цели по опазване на 

околната среда. 

2.  По отношение на компонент „води“: 

 2.1.  По т.2.2.7. „Перспективни 

съоръжения за водоползване и 

водопотребление“ в нетехническото 

резюме и 2.2.9. „Перспективни 

съоръжения за водоползване и водопо-

требление“ в ДЕО - за предвижданите 

съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване следва да се представи 

информация кои водни тела ще бъдат 
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засегнати, в какво състояние са 

оценени те съгласно Плана за 

управление на речните басейни, какви 

бъдещи мерки ще са необходими, за да 

се създаде зона за защита на всеки от 

водоизточниците за питейно-битово 

водоснабдяване, в т.ч. и по отношение 

на наличие на промишленост, 

потенциален замърсител във водосбора 

на предвижданите съоръжения. 

 2.2.  По т. 1.5.8. „Водоснабдителна и 

канализационна инфраструктура“, 

2.13.1.2. „Повърхностни и подземни 

води“ и 2.10.5.3. „Производствени 

отпадъци“ от Нетехническото резюме и 

1.5.8. „Водоснабдителна и 

канализационна инфраструктура“ и 

2.2.11. „Отпадъчни води“ от ДЕО - 

текстът да се редактира в съответствие 

със следното: в т.1.5.8., т.2.13.1.2, и 

т.2.10.5.3. от Нетехническото резюме и 

т.1.5.8. и т.2.2.11. от ДЕО са разгледани 

различни ПСОВ от населени места, 

курортни комплекси и селищни 

образувания - ПСОВ Веселие, ПСОВ 

Дюни, ПСОВ Китен, ЛПСОВ за вилно 

селище „Лилиите“, ЛПСОВ за 

“Жилищна група на нос Хумата“ на 

“ГБС Инвест“ ЕАД и “Жилищни 

сгради за временно обитаване на 

„Алепу Вилидж“, като едни обекти са 

включени в едни точки, а в други точки 

не са отразени. Необходимо е да има 

съответствие в разглежданите обекти и 

те да са включени във всяка точка. 

По отношение на т. 4.2. 

„Повърхностни и подземни води“ (в 

Нетехническото резюме и в ДЕО), Таблица 
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№ 26 от резюмето (респ. Таблица № 129 в 

ДЕО) на ред 2-2. Стари замърсявания от 

нерегламентирани сметища: 

 текстът в колона Цел да се замени със 

следното: „Намаляване на 

замърсяването от нерегламентирани 

сметища“; 

  текстът в колона Насоки да се допълни 

със следното: „Премахване на 

съществуващите нерегламентирани 

сметища“. 

  В т.2.7.4 „Растителност“ и т. 2.7.5., 

/“Животински свят“ да се посочат 

всички защитени видове, включени в 

Приложение № 3 на Закона за 

биологичното разнообразие. 

  Следва да се коригират номерациите в 

подточките на доклада за ЕО (налр, към 

т.5, където след 5.1 следва т. 5.1.7 - 

същото е и за т.6 и др.). 

  Следва коректно да се изпише „Закон за 

опазване на околната среда ", вместо 

„Закон за опазване на околната среда 

и водите", както фигурира в текстовете 

към момента. 

  Посочено е, че справката за 

проведените консултации е 

представена в таблица 183, каквато 

липсва към документацията. Справката 

е представена като отделен документ, 

във връзка с което следва коректно да 

се реферира към него. 

 

II. По отношение на проекта на ИОУП: 

В картния материал на проекта на 

ИОУП да бъдат ясно отразени 

границите на всички защитени 



Справка за извършените консултации по определяне обхвата на екологичната оценка на план/програма за: „Изменение на Общия устройствен план на 

Община Приморско“ с възложител Община Приморско, съгласно изискванията на чл. 20 на Наредбата за ЕО 

Стр. 8 от 22 

 

територии. 

III.  Предложение за мерки за 

наблюдение и контрол на въздействието 

върху околната среда и човешкото здраве 

при прилагането на ИОУП на община 

Приморско; 

1.  Община Приморско да изготвя годишен 

доклад по наблюдението и контрола при 

прилагането на ИОУП на община 

Приморско, включително на мерките за 

предотвратяване, намаляване или възможно 

най-пълно отстраняване на 

предполагаемите неблагоприятни 

последствия от осъществяването на ИОУП, 

който да представя в МОСВ не по-късно от 

1 юли на всяка следваща година. По 

отношение на проекта на ИОУП; 

2. Докладът по наблюдение и контрол на 

въздействието върху околната среда следва 

да се включи в ежегодните доклади за 

изпълнение на ИОУП но реда на чл. 127, 

ал.9 от Закона за устройство на 

територията; 

3.  Наблюдението и контролът на 

въздействията върху околната среда при 

прилагането на ИОУП на община 

Приморско да се извършват въз основа на 

предложените мерки за наблюдение и 

контрол; 

По отношение на проекта на ИОУП: 

4. В картния материал на проекта на ИОУП 

да бъдат ясно отразени границите на всички 

защитени територии. 

2.  

Басейнова дирекция  

Черноморски район -

Варна  

Становище с Изх. № 08-00-229 

(2) - 16.08.2016, /изх. №04-01-

1164 (7) 

 вх.№24-00-152/18.08.2016 г. 

Във връзка с постъпило в Басейнова 

дирекция Черноморски район (БДЧР) 

писмо, с наш Вх.№24-00-152/18.08.2016 г., 

за консултации по изготвен Доклад за 

Екологична оценка на план/програма на 

Община 

Приморско  и 

експертите по ЕО  

и  Проектантският 

колектив приемат 

В полученото 

становище на са 

дадени препоръки и 

бележки, които да 

бъдат отстранени в 
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Изменението на  Общ устройствен план на 

община Приморско, становището на БДЧР е 

следното:                                                  

1. Описанието и анализа на компонентите 

на околната среда - част „Води” са 

изготвени съобразно информацията за 

водите и водните тела в Плана за 

управление на речните басейни в 

Черноморски район (ПУРБ); 

2.  Посочени са възможните въздействия 

върху количеството и качеството на 

повърхностните и подземните води; 

3.  Разгледани са районите с потенциален 

риск от наводнения на територията на 

общината, съгласно направената 

Предварителна оценка на риска от 

наводнения; 

4.  В ДЕО са посочени мерки, е които да се 

намалят отрицателните въздействия върху 

водните тела - повърхностни и подземни, от 

гледна точка на постигане на целите на 

околната среда и мерките за постигане на 

добро състояние на водите, заложени в 

ПУРБ; 

5. При планиране на предназначението и 

начина на устройство на структурните 

части на териториите, обхванати от плана, 

да се имат предвид забраните и 

ограниченията, регламентирани в Закона за 

водите; 

6.  При реализиране на отделни подробни 

устройствени планове да не се допускат 

дейности, с които се нарушава естественото 

състояние и проводимостта на речните 

легла и бреговете на реките, както и 

използването им като депа за земни и 

скални маси, съгласно изискванията на 

Закона за водите (ЗВ); 

Становището ДЕО.    
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7.  Да се предвидят забрани за разполагане 

на жилищни и вилни сгради и стопански 

постройки в заливаемите тераси на реките и 

сервитута на хидротехническите 

съоръжения; 

8. Да се разгледат териториите с вероятно 

разпространение на предвидими природни 

бедствия и необходимите превантивни 

мерки и начин на устройство и защита. 

3.  

Национален институт за 

недвижими културни 

ценности, гр. София   - 

/НИНКН/ 

Становище  вх. №04-06-8/31.08.2016 

г., към  писмо №0800-934/25.08.2016 

г. 

       Във връзка с постъпило в НИНКН 

писмо с вх. №04-06-8/31.08.2016 г., за 

консултации по изготвен Доклад за 

Екологична оценка на план/програма на 

Изменението на  Общ устройствен план на 

община Приморско, становището на 

НИНКН е както следва: 

1.  В списъка на експертите, изготвили 

предложения за становище Доклад за 

Екологична оценка на ИОУП на община 

Приморско фигурира експерт в областта на 

КИН. Този факт осезаемо е повлиял върху 

качеството на текстовете, засягащи 

културното наследство. 

2.  Извършен е обстоен анализ на 

състоянието на част от обектите на 

културното наследство, посочени са 

неблагоприятните фактори, които им 

оказват негативно въздействие и са 

посочени мерки за намаляване на вредния 

ефект на тези фактори. 

3.  Прави впечатление, обаче, че в частта 

„Културно-историческо наследство“ (стр. 

258 - стр. 286) е представен неактуален 

списък на обектите на НКИН, вероятно 

предоставен от НИНКН на по-ранен етап. В 

момента този списък съдържа не 

фигуриращи в приложения към Доклада 

обекти за територията на община 

Община 

Приморско  и 

експертите по ЕО  

приемат 

направените   

забележки.  

Проектантския 

колектив също 

приема направени 

към него 

забележки, като те 

са отразени в 

проекта. 

В доклада за ЕО  и 

нетехническото 

резюме са 

направени и  

отразени 

съответните 

корекции, във 

връзка с 

направените 

бележки и 

предложения. 

 

Взети са под 

внимание 

препоръките и 

предложенията 

направени по 

съответни точки от 

писмото на МОСВ. 

Те се приемат и са 

отразени в доклада и 

нетехническото 

резюме. 

Забележките 

направени по 

отношение на 

проекта за ИОУП на 

община Приморско и 

обяснителната 

записка към него  на 

община Приморско, 

се приемат от 

проектантския 

колектив и 

експертите по ЕО ще 

съдействат за тяхното 

правилно отразяване.  
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Приморско. Не е включена и част от 

информацията за регистрирани 

археологически недвижими културни 

ценности от базата данни на АИС 

„Археологическа карта на България“. 

4.  В текстовете, отнасящи се до КИН прави 

впечатление използването на некоректни по 

смисъла на ЗКН термини („паметници на 

културата“) и остарели абревиатури 

(„НИПК“). 

Във връзка с гореизложеното, и за да е 

коректен Докладът за ЕО е необходимо 

следното: 

      Да се прецизира списъка на 

археологическите недвижими културни 

ценности чрез включване и на данните от 

АИС „Археологическа карта на България“. 

Да бъде извършен анализ на обобщената 

информация с оглед избягване на дублиране 

или пропускане на обекти. Прецизираният 

списък да бъде отразен на опорен план на 

обектите на културно-историческото 

наследство на територията на общината. 

Да бъдат коригирани горецитираните 

некоректни формулировки в съответствие с 

терминологията на ЗКН. 

4.  Областна управа - Бургас 
Становище Изх. 08-00-

838/26.08.2016 г., към 

вх.№06-00-159/26.08.2016 г.  

Във връзка с постъпило в Областна 

управа писмо с вх. №06-00-159/26.08.2016 

г., за консултации по изготвен Доклад за 

Екологична оценка на план/програма на 

Изменението на Общ устройствен план на 

община Приморско, становището на 

Областна управа Бургас е както следва: 

Представения доклад за ЕО, като 

екологична част от проекта за Изменение на 

ОУП на Община Приморско е изготвен при 

спазване на действащото в страната 

законодателство, като е съобразен и с 

Община 

Приморско  и 

експертите по ЕО  

и  Проектантският 

колектив приемат 

Становището 

В полученото 

становище на са 

дадени препоръки и 

бележки, относно 

ДЕО.    
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международните актове. Доклада е изготвен 

след задълбочен анализ на съответните 

аспекти на текущото състояние на околната 

среда. 

Анализирани са компоненти на 

околната среда и включените в тях 

територии, които има вероятност да бъдат 

значително засегнати или повлияни от 

реализацията на проекта за изменение на 

ОУП на община Приморско в така 

предложения му вариант, както и 

евентуалното им развитие без прилагането 

на плана. 

Определени са съществуващите 

екологични проблеми, имащи отношение 

към плана. Анализирани са факторите, 

оказващи влияние върху околната среда и 

евентуално развитие без прилагане на 

плана. 

В доклада за Екологичната оценка на 

ИОУП на Община Приморско са 

характеризирани източниците на 

въздействие върху околната среда за 

територии и обекти, които могат 

значително да бъдат засегнати, 

включително отнасящи се до райони с 

особено екологично значение, като бъдат 

предвидени мерки за предотвратяване, 

намаляване и възможно най-пълно 

отстраняване на неблагоприятните 

последствия върху околната среда от 

прилагането на плана. 

Извършена е оценка е цел прогнозиране 

на възможните значителни въздействия и 

очакваното развитие върху компонентите 

на околната среда от реализацията на 

предварителния проект за изменение на 

ОУП на община Приморско. 
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С цел постепенно и постоянно 

подобряване на качеството на отделните 

компоненти на околната среда на 

територията на община Приморско са 

предвидени мерки за предотвратяване, 

намаляване и възможно най-пълно 

компенсиране на неблагоприятните 

последствия върху околната среда от 

прилагането на плана. 

Областна управа изразява положително 

становище относно качеството на 

изготвения Доклад за екологична оценка на 

план/ програма: „Изменение на общия 

устройствен план на община Приморско“, 

като подкрепям изразеното в доклада 

предложение на експертния колектив 

изготвил ЕО като част от ежегодния доклад 

за изпълнението на Общия устройствен 

план по реда на чл. 127, ал. 9 на ЗУТ бъде 

включван отчетът за изпълнението на 

мерките за наблюдение и контрол за 

въздействието на проекта за изменение на 

ОУП върху околната среда. 

5.  РИОСВ-Бургас Писмо с Изх. №ПД-2012 (1)/ 

25.08.2016 г. 

РИОСВ-Бургас приема така представения 

ДЕО, и заложените мерки, като изразява 

следните забележки: 

1. В картите приложени към ОУП не са 

отразени границите на всички защитени 

територии по смисъла на Закона за 

защитените територии и следва да се 

отразят. Липсва отразяване на:   

 ЗМ „Мурватска река“ в землището 

на с. Веселие; 

 ЗМ „Блато Стамополу“ в землището 

на гр. Приморско; 

 ПЗ „Пясъчни дюни между гр. 

Приморско и м. Перла“; 

 ПЗ „Пясъчни дюни в района на 

Община 

Приморско  и 

експертите по ЕО  

приемат 

направените   

забележки.  

Проектантския 

колектив също 

приема направени 

към него 

забележки, като те 

са отразени в 

проекта. 

В доклада за ЕО  и 

Взети са под 

внимание 

препоръките и 

предложенията 

направени по 

съответни точки от 

писмото на МОСВ. 

Те се приемат и са 

отразени в доклада и 

нетехническото 

резюме. 

Забележките 

направени по 

отношение на 

проекта за ИОУП на 
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ММЦ“. 

2. Границата на ЗМ „Беглик таш - 

Ропотамо“ не е отразена коректно в 

картите. Границата на ЗМ „Беглик таш - 

Ропотамо“ следва да се отрази съгласно 

Заповед № РД-105/05.02.2013 г. на 

Министъра на околната среда и водите 

(ДВ, бр.19/2013 г.).; 

3.  Границата на резерват „Ропотамо“ не е 

отразена правилно при устието на р. 

Ропотамо- липсва щриховката за 

резерват върху пясъчните дюни. Следва 

да се коригира.; 

4. В т. 11. „Описание на необходимите 

мерки във връзка с наблюдението и 

контрола по време на прилагането на 

предварителния проект за ОУП на 

Община Приморско“ в мярката 

„Спазване режимите и дейностите 

заложени в Плановете за управление за 

териториите, които са със специфичен 

статут (защитени територии съгласно 

ЗЗТ, ЗБР и Закон за културното 

наследство) в границите па Общината, в 

съседство на които ще се извършват 

строителни дейности“ в „Индикатори“ 

след думите „Превантивен и оперативен 

контрол по спазване ...“ да се добави „... 

Закона за защитените територии, 

режимите, определени със заповедите за 

обявяване ...." 

 

 

нетехническото 

резюме са 

направени и  

отразени 

съответните 

корекции, във 

връзка с 

направените 

бележки и 

предложения. 

 

община Приморско и 

обяснителната 

записка към него  на 

община Приморско, 

се приемат от 

проектантския 

колектив и 

експертите по ЕО ще 

съдействат за тяхното 

правилно отразяване.  

6.  

Министерство на 

земеделието и храните - 

София КД, Изпълнителна 

агенция по горите (ИАГ)- 

София, Регионална 

Писмо с Изх. № 3313/ 19.08.2016 г.  

       Регионална дирекция по горите – 

Бургас, дава положително становище на 

постъпилия доклад по Екологична оценка. 

По отношение на горските територии е 

поставено условие, проекта за ИОУП да 

Община 

Приморско  и 

експертите по ЕО  

и  Проектантският 

колектив приемат 

В полученото 

становище са дадени 

препоръки и 

бележки, относно 

проекта за ИОУП, 
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дирекция по горите - Бургас бъде съобразен с режима на Горскосто-

панските планове на:  

 Дирекция „ДУСОГ”- гр. Приморско; 

 ТП „ДГС Царево”; 

 ТП „ДГС Ново Паничарево”; 

 ТП „ДЛС Ропотамо”. 

и становището на ИАГ - София, изпратено 

до Министерство на регионалното развитие 

и благоустройство с писмо № ИАГ-

3868/01.02.2012 г. наИАГ - София. 

Всички планирани промени в статута и 

категоризацията на горите и земите от 

горския фонд, следва да се извършва по 

реда на действащия Закон за горите. 

Становището които ще бъдат 

спазени.  

7.  
Регионална дирекция по 

горите - Бургас 
Писмо с Изх.№528/26.08.2016 г. 

В полученото становище, са посочени 

забележки основно по проекта за ИОУП на 

община Приморско, както следва:  

По така предложените изменения в 

ОУП на Община Приморско и в частност 

Промените относими за землището на гр. 

Китен - отд. 19, букви: „Д” и „Г” от ГСП иа 

ТП „ДГС Царево”, видно от представеният 

към настоящото писмо картов материал 

ясно се вижда, че е засегната територия, 

представляваща държавен горски фонд. 

С оглед на гореизложеното не приемам 

изготвения проект на изменение на ОУП на 

Община Приморско, който обхваща горски 

територии държавна собственост. 

По Доклада за екологична оценка не 

са посочени конкретни забележки.  

 

Община 

Приморско  и 

експертите по ЕО  

и  Проектантският 

колектив приемат 

Становището 

В полученото 

становище са дадени 

препоръки и 

бележки, относно 

проекта за ИОУП, 

които ще бъдат 

спазени. Проведени 

са разговори и 

консултации  с 

представители на 

ИАГ, Регионална 

дирекция по горите – 

Бургас, от страна на 

Община Приморско и 

са направени 

уточнения и е 

постигнато съгласие 

относно проблемните 

точки в писмото – 

касаещи конкретните 

подотдели. 

8.  Становище на Зорница 

Велинова Стратиева, 
       Без изходящ № В Становището е направено средното 

заключение: В заключение предлагаме 

Становището на г-

жа Зорница 

Основните мотиви за 

неприемането на 
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експерт от „Прозрачни 

планини”, Гражданско 

участие за устойчиви 

планини. 

 

ДЕО и ДОСВ да бъде върнат за допълване 

и преработване или изцяло да отпаднат 

зоните предвидени за застрояване 

попадащи в защитените зони и обекта на 

Рамсарската конвенция. Считаме, че 

предварителния проект за изменение на 

ОУП на община Приморско трябва да бъде 

представен за обществени консултации 

когато в него са приложени всички мерки 

от ДЕО и ДОС защото разминаването 

между текстовете и графиката прави 

абсолютно неясни предложените мерки. 

 

Стратиева е 

постъпило в 30-

дневния срок за 

провеждане на 

консултации по 

Доклада за 

екологична оценка 

Община 

Приморско  и 

експертите по ЕО  

и  Проектантският 

колектив  не 

приемат 

Становището. В 

приложение към 

справка е изготвен 

отговор от  

експертите, 

изготвили Доклада 

за ОСВ,  във 

връзка с 

направените от г-

жа Стратиева 

заключения, 

препоръки и 

забележки. 

 

становището е, че 

направените 

заключения, 

препоръки и 

забележки са 

представени по 

некоректен начин и 

са направени 

заключения които 

необосновани. 

Друг мотив е 

следния, че Доклада 

за ОСВ е бил 

предоставен за 

обществен и 

публичен достъп за 

периода 27.10.2015 г. 

– 27.11.2015 г., като в 

посочения законов 

срок не са постъпили 

жалби. Подробно 

мотивите са посочени 

в отговора на 

становището, даден в 

приложение към 

справката.  

9.  
Българска фондация 

„Биоразнообразие” Становище  с Изх.№58/31.08.2016 г. 

В Становището е направено средното 

заключение: Предлага се ДЕО и ДОСВ да 

бъде върнат за допълване и преработване 

или изцяло да отпаднат зоните предвидени 

за застрояване попадащи в защитените 

зони и обекта на Рамсарската конвенция. 

Считаме, че предварителния проект за 

изменение на ОУП на община Приморско 

трябва да бъде представен за обществени 

консултации когато в него са приложени 

всички мерки от ДЕО и ДОС защото 

Становището на г-

жа Зорница 

Стратиева е 

постъпило в 30-

дневния срок за 

провеждане на 

консултации по 

Доклада за 

екологична оценка 

Община 

Приморско  и 

Основните мотиви за 

неприемането на 

становището е, че 

направените 

заключения, 

препоръки и 

забележки са 

представени по 

некоректен начин и 

са направени 

заключения които 
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разминаването между текстовете и 

графиката прави абсолютно неясни 

предложените мерки. 

Необходимо е да се подчертае, че 

заключението в Становището на Българска 

фондация „Биоразнообразие”, както и 

текста му и  идентично с това направено от 

г-жа Зорница Стратиева. 

 

експертите по ЕО  

и  Проектантският 

колектив  не 

приемат 

Становището. В 

приложение към 

справка е изготвен 

отговор от  

експертите, 

изготвили Доклада 

за ОСВ,  във 

връзка с 

направените от г-

жа Стратиева 

заключения, 

препоръки и 

забележки. 

 

необосновани. 

Друг мотив е 

следния, че Доклада 

за ОСВ е бил 

предоставен за 

обществен и 

публичен достъп за 

периода 27.10.2015 г. 

– 27.11.2015 г., като в 

посочения законов 

срок не са постъпили 

жалби. Подробно 

мотивите са посочени 

в отговора на 

становището, даден в 

приложение към 

справката.  

10.  Становище от гл.ас. Д-р 

Димитър Беров, 

Институт по 

Биоразнообразие и 

екосистемни изследвания, 

БАН 

 

Дата на получаване на Становището 

30.08.2016 г. 

В становището от гл.ас. Д-р Димитър 

Беров, са направени следните препоръки, 

относно доклада за ЕО, както следва: 

При запознаване със съдържанието на 

екологичната оценка на проекта за 

изменение на ОУП на община Приморско, в 

частта му с описание на защитените зони с 

морска територия на територията на 

общината, (т. 2.6.3.3),. както и в оценката на 

Степен на въздействия върху типовете 

природни местообитания - предмет на 

опазване на защитените зони (т.6.5.4.2.1), 

установени са  някои съществени пропуски 

по отношение на присъствието и оценка на 

въздействието върху основни за тази зона 

морски местообитания. 

 В т. 2.6.3.3 от ЕО е записано 

следното; „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове“, от описаните в 

Община 

Приморско  и 

експертите по ЕО  

и  Проектантският 

колектив приемат 

Становището 

Мотивите за 

приемане на 

становището са 

следните: 

В него са дадени 

препоръки и 

бележки, които ще 

бъдат спазени и 

отразени. Те са 

обосновани и 

коректни, с цитирани 

научни факти и  

доказателства. 
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стандартния формуляр за зоната хабитати- 

от описаните в стандартния формуляр за 

зоната хабитати. не са установени природни 

местообитания: 1170 Съобщества с кафяви, 

червени и зелени водорасли по скалисти 

морски дъна (Рифове), и 1110 Постоянно 

покрити от морска вода пясъчни и тинести 

плитчини.“ 

Бидейки пряко ангажиран е 

проучванията на тези основни за 

българското Черноморие местообитания, и 

работейки пряко в детайлното проучване на 

Натура зона BG0001001, двете 

местообитания са широко срещани в 

акваторията на защитената зона. 

Информация за тяхното присъствие в 

зоната е налична както в стандартния 

формуляр на зоната, публикуван на 

официалната страница на Натура 2000 

екологичната мрежа на страната ни, така и 

в множество научни публикации правени от 

екипа на Лабораторията по Морска 

Екология към Института по 

Биоразнообразие н Екосистемни 

изследвания към БАН, където работя и аз. в 

публикации на Института по Океанология 

на БАН, както и в ежегодните доклади за 

екологичното състояние ни крайбрежните 

морски тела, публикувани от Басейнова 

Дирекция - Черноморски регион.  

Дългогодишните изследвания на 

екологичното състояние в същата зона, 

провеждано от нашите екипи, е установило, 

че именно в тази зона от крайбрежието ни, 

тези две основни местообитания се намират 

в най-благоприятно екологично състояние 

оценено като добро* и .много добро* по 

критериите на Рамковата Директива за 
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Водите. 

Отсъствието на информация за тези 

местообитания е видим и в т, 6.5.4.2.1, 

където липсва оценка на евентуалното 

въздействие върху тези местообитания от 

предложеното развитие на територията 

Община Приморско, Пряко, дългосрочно 

и силно негативно въздействие върху 

състоянието на тези две основни 

Черноморски природни местообитания 

оказват процесите, свързани със 

засилване на натиска върху морските 

екосистеми от повишеният вток на 

биогенни вещества от непречистени 

отпадни води. екологичен проблем, който 

е посочен че съществува и към момента 

на територията на общината и 

прилежащите към нея морски водни тела 

(стр, 99, Таблица 47). 

В заключение, искам да Ви обърна 

внимание че пред бреговете на Община 

Приморско се намират последните 

сравнително запазени и естествени 

морски екосистеми, където могат да 

бъдат видени типичните за Черно море 

видове морски растения, безгръбначни и 

риби. В световен мащаб, най-голям успех 

имат именно тези туристически зони, 

които имат на територията си ценни 

морски екосистеми, включени в защитени 

морски територии, които да привличат 

туристи. Влошаването на качествата на 

водите в акваторията на Черно море пред 

брега на общината, и в екологичното 

състояние на дънните местообитания на 

територията на Натура зоната Ропотамо, 

ще има силно негативни въздействия и 

върху тези отрасли. 
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11.  

Становище на „Държавно 

ловно стопанство 

Ропотамо” 

Вх. №60-00-28/24.08.2016 г. 

В полученото становище, са посочени  

забележки основно по проекта за ИОУП на 

община Приморско, както следва:  

Проектът на изменение на ОУП в 

частта, касаеща земеделските и горските 

територии в землището на гр. Приморско - 

м. „Ченгер“, н. „Плаката" и в близост до з. 

„Мириус“ са с важно значение за 

стопанисването на дивеча. 

Относно проектираните територии с 

допустима промяна на предназначението в 

тезиместности изразяваме ОТРИЦАТЕЛНО 

становище.  

В тези местности се намира База за 

интензивно стопанисване на дивеча 

„Перла“ (БИСД), попадаща в 

териториалния обхват на ТП „ДЛС 

Ропотамо“ и е с площ 1216.4 ha. В нея са 

трайно установени популации на 

благороден елен, елен лопатар и муфлон. 

БИСД „Перла“ същност представлява 

оградена площ, в която се изграждат 

биотехнически съоръжения за подхранване 

на дивеча, обособяват се зони на 

спокойствието му, засяват се дивечови 

ниви, обработват се дивечови ливади, като 

с тези мероприятия се осигурява 

целогодишно изхранване на дивеча.   

С цел запазване на биологичното 

разнообразие на този вид дивеч по 

ловоустройствен проект на ТП „Ропотамо“ 

са заложени редица мероприятия, които ще 

допринесат за изпълнението на тази цел. 

Считаме, че общия устройствен план 

следва да се съобрази с Ловоустройствения 

план на ТП „ДЛС Ропотамо“, в който 

мероприятията са предвидени и за нас имат 

задължителна сила. Няма как след като 

Община 

Приморско  и 

експертите по ЕО  

и  Проектантският 

колектив приемат 

Становището 

В полученото 

становище са дадени 

препоръки и 

бележки, относно 

проекта за ИОУП, 

които ще бъдат 

спазени. Проведени 

са разговори и 

консултации  с 

представители на 

ДЛС – Ропотамо, от 

страна на Община 

Приморско и са 

направени уточнения 

и е постигнато 

съгласие относно 

проблемните точки в 

писмото – касаещи 

конкретните граници 

на ловното 

стопанство. 
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ловоустройствения план е в действие, 

същия да бъде променян от друг подобен 

план, В случай, че се налага промяна в 

общия устройствен план на община 

Приморско то тя би следвало да настъпи 

след изтичане срока на Ловоустройствения 

проект. 

По Доклада за екологична оценка не са 

посочени конкретни забележки.  

12.  

Писмо от Община 

Приморско до Национален 

археологически институт с 

музей - БАН 

Изх. № 92-00-268/06.10.2016 г. 

  С посоченото писмо са изискани следните 

данни във връзка с отразяването им в 

проекта за ИОУП на община Приморско, 

както следва:  

- Данни от АИС АКБ (археологическата 

карта на България) списък на всички 

археологически обекти на територията 

община Приморско, както и цифрова 

и/или графична информация за техните 

териториални граници и точно 

местоположение; 

- Бъдещи проекти за опазване на 

културното наследство на територията 

на община Приморско в обхват до 2035 

година. 

В срок от 30 дни от получаване на 

настоящото писмо, ако не се получат 

указания и информация от Ваша страна ще 

считаме, че нямате бележки, предложения и 

изисквания към Общ устройствен план на 

община Приморско. 

Община 

Приморско  и 

експертите по ЕО  

и  Проектантският 

колектив приемат 

така изпратеното 

искане до 

Национален 

археологически 

институт с музей – 

БАН. 

Към настоящия 

момент на изготвяне 

на справката все още 

не е получена 

изисканата 

информация.  

При получаването на 

информацията, тя ще 

бъде  отразена в 

Доклада за 

екологична оценка и 

проекта за ИОУП на 

община Приморско 

13.  
Писмо от Община 

Приморско до НИНКН  
Изх. № 04-06-9/06.10.2016 г. 

С посоченото писмо са изискани 

следните данни във връзка с отразяването 

им в проекта за ИОУП на община 

Приморско, както следва: 

Във връзка с изготвяне на проект за 

изменение на Общия устройствен план на 

Община 

Приморско  и 

експертите по ЕО  

и  Проектантският 

колектив приемат 

така изпратеното 

Към настоящия 

момент на изготвяне 

на справката все още 

не е получена 

изисканата 
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Община Приморско и ваше писмо № 0800-

934/25.08.2016г., Ви молим да ни 

представите актуален списък на обектите на 

НИНКН на територията на Община 

Приморско към този момент. 

 

искане до 

НИНКН. 

информация. 

При получаването на 

информацията, тя ще 

бъде  отразена в 

Доклада за 

екологична оценка и 

проекта за ИОУП на 

община Приморско 

 


