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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

СЪКРАЩЕНИЕ ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ 
БДЧР Басейнова дирекция „Черноморски район“ с център Варна 
БКТП Бетонен комплектен трансформаторен пост 
ЕО Екологична оценка 
ЗЗТ Закон за защитените територии 
ЗООС Закон за опазване на околната среда 
ЗУТ Закон за устройство на територията 
ЗУЧК Закон за устройство на Черноморското крайбрежие 
ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 
Кинт Коефициент на интензивност на застрояване 
КК Кадастрална карта 
КОО Комплексно обществено обслужване 
МПС Моторно превозно средство 
Наредба за ЕО Наредба за условията и реда за извършване н екологична оценка на 

планове и програми 
НСИ Национален статистически институт 
НСМОС Национална система за мониторинг на околната среда 
НТП Начин на трайно ползване 
ОУП Общ устройствен план 
ПЕВП Полиетилен висока плътност 
ПИ Поземлен имот 
ПУП-ПРЗ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 
ПУРБ План за управление на речните басейни 
ПУРН План за управление на риска от наводнения 
РДГ Регионална дирекция по горите 
РЗИ Регионална здравна инспекция 
РЗПРН Район със значителен потенциален риск от наводнения 
РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води 
СН, СрН Средно напрежение 
ТП „ДГС“ Териториално поделение „Държавно горско стопанство“ 
УПИ Урегулиран поземлен имот 
PVC Поливинилхлорид  
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ВЪВЕДЕНИЕ 
„ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ е възложител на ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатор 67800.35.139 по КК на град Созопол, община Созопол, който се изготвя с цел 

обособяване на нов УПИ от имота с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности“ 

и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.135 по КК на град Созопол, който се изготвя с 

цел обособяване на 2 нови УПИ с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности“ и 

„за КОО“. 

В изпълнение на нормативната уредба по околна среда (и в частност – глава шеста на 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Възложителят е уведомил компетентния орган 

по околна среда – директорът на Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) -

Бургас и за двата проекта на ПУП-ПРЗ е проведена указаната процедура по преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО). В резултат, от директора на 

РИОСВ-Бургас е постановено Решение № БС-13-ЕО/25.02.2022 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на EО, с характер „да се извърши ЕО“ (решението е 

достъпно на интернет страницата на РИОСВ-Бургас, на адрес: 

http://riosvbs.com/Files/%D0%91%D0%A1-13-%D0%95%D0%9E(25.02.2022).pdf).  

С решението е изискано и изготвянето на доклад за оценка за съвместимост (като 

приложение към доклада за екологична оценка) с предмета и целите на опазване на защитена 

зона BG0002977 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици и близко разположената защитена 

зона BG0000146 „Плаж Градина-Златна рибка“ за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна.  

Настоящото Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за ЕО на 

двата ПУП-ПРЗ съобразно разпоредбите на чл.19а от Наредбата за ЕО, при отразяване на 

изискванията към обхвата на екологичната оценка, поставени в т.I на Решение № БС-13-

ЕО/25.02.2022 г. 

Съгласно чл. 19а, т.1, 2 и 3 от Наредбата за ЕО Заданието се предоставя за консултации 

на: 

• РИОСВ - Бургас; 

• Регионална здравна инспекция -Бургас; 

• Басейнова дирекция „Черноморски район“, с център Варна (БДЧР); 

• „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас; 

• „Електроразпределение Юг“ ЕАД; 

• Регионална дирекция по горите (РДГ)-Бургас; 
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• Териториално поделение „Държавно горско стопанство Бургас“ (ТП ДГС); 

• Населението на община Созопол, чрез Община Созопол. 

Съгласно чл. 19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), през различните фази на 

подготовка на ПУП-ПРЗ и ЕО, Възложителят – „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, 

провежда консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които има 

вероятност да бъдат засегнати от плановете, по схема, която е изготвена като отделен 

документ и се предоставя за консултации на компетентния орган по околна среда (директора 

на РИОСВ-Бургас), заедно със Заданието за определяне на обхвата на доклада за ЕО. 

Получените в резултат на консултациите по Заданието становища ще бъдат съобразени 

при изготвяне на Доклада ЕО, като начинът им на отразяване и мотивите за това ще бъдат 

описани в подробна справка, част от доклада. 
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1. ОПИСАНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО И ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПУП-ПРЗ И 

ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

1.1. Териториален обхват на ПУП-ПРЗ и характеристика на имотите 

Устройствените планове – ПУП-ПРЗ се разработват в териториален обхват, както 

следва: 

• ПУП-ПРЗ се разработва за ПИ с идентификатор 67800.35.139 по КК на град 

Созопол, община Созопол и  

• ПУП-ПРЗ се разработва за ПИ с идентификатор 67800.35.135 по КК на град 

Созопол, община Созопол. 

Имотите са собственост на възложителя, съседни са и се намират в землището на 

местност „Света Марина“, гр. Созопол, община Созопол, като точното им местоположение 

е показано на Фигури 1.1-1 и 1.1-2:  

 
Фигура 1.1-1 Местоположение на ПИ с идентификатор 67800.35.139 

ПИ № 67800.35.139 е с площ 5 365 кв.м., вид територия: горска и начин на трайно 

ползване (НТП): Друг вид дървопроизводителна гора. Имотът представлява смесена 

иглолистна широколистна култура със състав: черен бор 50%, благун 20%, бряст 20% и 

клен 10%, и попада в подотдели 418:н и 418:11 по инвентаризацията на горските територии 

в обхвата на ТП „ДГС-Бургас“ от 2014 г. (съгласно становища на РДГ-Бургас с изх.№ 

РДГ03-5903/10.08.2021 г. и на ТП „ДГС Бургас“ с рег.№ СГ-09-5/1/18.05.2021 г.). 

Границите и съседите на имота са както следва: 

• на север-северозапад – граничи с ПИ с идентификатор 67800.35.33 – 

общинска частна собственост, вид на територията: урбанизирана, с НТП: За 
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местен път, северно от който се намира съществуващото ваканционно селище 

„Санта Марина“; 

• на изток – граничи с ПИ с идентификатор 67800.35.140 – общинска публична 

собственост, вид на територията: урбанизирана и с НТП: Обществен 

извънселищен парк, горски парк; 

• на югоизток – граничи с ПИ с идентификатор 67800.35.141 – общинска 

публична собственост, вид територия: урбанизирана, с НТП: За курортен 

хотел, почивен дом и с ПИ с идентификатор 67800.35.101 – частна 

собственост, вид на територията: урбанизирана, с НТП: За курортен хотел, 

почивен дом (имотът е застроен); 

• на юг и югозапад – граничи с ПИ с идентификатор 67800.35.49 – частна 

собственост, вид на територията: урбанизирана, с НТП: За курортен хотел, 

почивен дом, с ПИ с идентификатор 67800.35.175 – частна собственост, вид 

на територията: урбанизирана, с НТП: За второстепенна улица, южно от 

който са разположени имоти – горска територия и с ПИ с идентификатор 

67800.35.97, държавна частна собственост, вид на територията: горска, с 

НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път; 

• на северозапад граничи с ПИ с идентификатор 67800.35.135, който е предмет 

на отделен ПУП-ПРЗ и на настоящата ЕО. 

 
Фигура 1.1-2 Местоположение на ПИ с идентификатор 67800.35.135 

ПИ № 67800.35.135 е с площ 6 572 кв.м., вид територия: горска и начин на трайно 

ползване (НТП): Друг вид дървопроизводителна гора. Имотът представлява смесена 
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иглолистна широколистна култура със състав: черен бор 50%, благун 20%, бряст 20% и 

клен 10%, и попада в подотдели 418:н, 418:11, 418:21 и 418:23 (подотдели „21“ и „23“ са 

дворно място) по инвентаризацията на горските територии в обхвата на ТП „ДГС-Бургас“ 

от 2014 г. (съгласно становища на РДГ-Бургас с изх.№ РДГ03-5903/10.08.2021 г. и на ТП 

„ДГС Бургас“ с рег.№ СГ-09-6/1/18.05.2021 г.). 

Границите и съседите на имота са както следва: 

• на север – граничи с ПИ с идентификатор 67800.35.74 – държавна публична 

собственост, вид територия: територия на транспорта, с НТП: За местен път; 

• на североизток и изток – граничи с ПИ с идентификатор 67800.35.33 – 

общинска частна собственост, вид на територията: урбанизирана, с НТП: За 

местен път, северно от който се намира съществуващото ваканционно селище 

„Санта Марина“; 

• на югоизток и юг – граничи с ПИ с идентификатор 67800.35.139 – предмет на 

ПУП-ПРЗ на настоящата ЕО; с ПИ с идентификатор 67800.35.49 – частна 

собственост, вид на територията: урбанизирана, с НТП: За курортен хотел, 

почивен дом; с ПИ № 67800.35.96 – държавна публична собственост, вид 

територия: горска, с НТП: За курортен хотел, почивен дом (в имота има 

извършено застрояване); с ПИ с идентификатор 67800.35.175 – частна 

собственост, вид на територията: урбанизирана, с НТП: За второстепенна 

улица и с ПИ с идентификатор 67800.35.97- държавна частна собственост, 

вид на територията: горска, с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен 

път; 

• на запад – граничи с ПИ с идентификатор 67800.35.51 – частна собственост, 

вид територия: урбанизирана, с НТП: За друг курортно-рекреационен обект 

и 67800.35.108 – частна собственост, вид територия: горска, с НТП: Друг вид 

дървопроизводителна гора. 

1.2. Основание за изготвяне на ПУП-ПРЗ 

Двата имота, предмет на ПУП-ПРЗ, попадат в охранителна зона „Б“ по Закона за 

устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), като предвижданията им са в 

съответствие с действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Созопол. 

Допустимостта на промяната на предназначението на земята по реда на чл.73, 

ал.1, т.3 и т.4 от Закона за горите и за двата имота е потвърдена и от РДГ-Бургас с 
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цитираното по-горе становище на дирекцията, като е уточнено че съгласно чл.76 от същия 

Закон не се изисква предварително съгласуване за промяната.  

В обхвата на имотите няма пясъчни дюни, което е потвърдено със становища на 

РИОСВ-Бургас. 

Изработването на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 67800.35.139 е 

разрешено с Решение № 502 на ОбС – Созопол, взето на заседание, проведено на 27.10.2021 

г.  

Изработването на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 67800.35.135 е 

разрешено с Решение № 503 на ОбС – Созопол, взето на заседание, проведено на 27.10.2021 

г.  

1.3. Основни цели и предвиждания на ПУП-ПРЗ 

Целта на изготвяне на двата ПУП-ПРЗ e промяна на предназначението на двата 

имота, урегулирането и последващото им застрояване и ползване в съответствие с 

предвижданията на действащия ОУП на община Созопол.  

1). ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.139 по КК на град Созопол, община 

Созопол се изготвя с цел обособяване на нов УПИ XXXIII-35.139 с отреждане „за сгради за 

курорт и допълващи дейности“ с площ 4 468 кв.м., при спазване на следните параметри на 

застрояване: 

• Плътност на застрояване 30%; 

• Кинт мак. =1,0; 

• Кота корниз Н мак. =10,00 метра (3+Тет); 

• Мин. озел. площ 50%, като ½ от нея ще бъде отредена за дървесна 

растителност. 

В новообразувания УПИ е предвидено ново свободно застрояване – разгъната 

застроена площ 4468 кв.м., показано с ограничителни линии (Фигура 1.3-1): 
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Фигура 1.3-1 Проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.139 

Новообразуваният УПИ XXXIII-35.139 е ъглов, с излаз на улична регулация на 

север, изток и юг – обслужващи улици с о.т. 1-2-3-4-5 и о.т. 21-22-23-24-25-26. За улици се 

отнемат 897 кв.м. от имота при процент на редукция 16,72% съгласно чл.16 от ЗУТ, като по 

този начин ПУП-ПРЗ запазва съществуващите улични регулации, съобразява плана за 

улична регулация и одобрените подробни устройствени планове в съседство.  

За захранване на новообразувания УПИ се предвижда изграждане на уличен 

водопровод от тръби ПЕВП (полиетилен висока плътност), който ще се захрани от 

проектен уличен водопровод ПЕВП Ф90. След изграждането на водопровода за имота ще се 

проектира сградно водопроводно отклонение от ПЕВП тръби, в т.ч. спирателен кран и 

водомерна шахта. Определянето на оразмерителното водно количество за питейни нужди и 

подробните данни за водопроводните елементи ще се определят в следващата фаза на 

проектиране.  

За осигуряване на пожарна безопасност ще бъдат разположени пожарни хидранти 

с номинален диаметър не по-малък от DN80 мм, на разстояние не повече от 150 м един от 

друг. Точното местоположение на хидрантите, както и определянето на оразмерителното 

водно количество за противопожарни нужди ще се уточнят в следваща фаза на проектиране. 
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Заустването на отпадъчните води от имота ще бъде в проектна битово-фекална 

канализация от тръби PVC Ф315 чрез площадкова канализация и сградно водопроводно 

отклонение. В следващата фаза на проектиране ще се определят оразмерителните водни 

количества и съответните диаметри, коти и дълбочини на площадковата канализация и 

сградните канализационни отклонения.  

За изготвената техническа документация (описаните ВиК схеми) е налично 

съгласувателно становище на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, Бургас с изх.№ ТД-

3043-А/02.12.2021 г. 

За електроснабдяване на бъдещите сгради в новообразуваното УПИ е изчислена 

необходима мощност от 130 kW (общ битов товар), която съгласно становище на 

„Електрозахранване Юг“ ЕАД – КЕЦ „Приморско“ с изх.№ 60121/22.12.2021 г. може да се 

осигури от точка на присъединяване към електроразпределителната мрежа табло ниско 

напрежение на БКТП „София“, извод СН „КОРМОРАН“, подстанция „Созопол“. С 

последващо становище на електроразпределително дружество с изх.№ 5060/28.01.2022 г. е 

съгласуван проекта на ПУП-ПРЗ. Свързването ще стане с оразмерен кабел ниско 

напрежение, който ще захрани новопредвидено за имота електромерно табло, монтирано 

на фундамент на границата на имота. На следващ етап – работно проектиране ще бъде 

изготвен проект за външно електрозахранване. 

Получено е становище на БТК ЕАД /VIVACOM/ офис Бургас с рег. индекс 95-ф-

54/13.12.2021 г., съгласно което проектът на ПУП-ПРЗ не засяга електронна 

съобщителна мрежа, собственост на дружеството.  

2). ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.135 по КК на град Созопол се 

изготвя с цел обособяване на 2 нови самостоятелни УПИ с отреждане в новообразуван УПИ 

XXXI-35.135 „за сгради за курорт и допълващи дейности“ с площ 6 271 кв.м. и в 

новообразуван УПИ XXXII-35.135 „КОО“ с площ 162 кв.м. при спазване на следните 

параметри на застрояване: 

• Плътност на застрояване 30%; 

• Кинт мак. =1,0; 

• Кота корниз Н мак. =10,00 метра (3+Тет); 

• Мин. озел. площ 50%, като ½ от нея ще бъде отредена за дървесна 

растителност. 
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В двата новообразувани УПИ е предвидено ново свободно застрояване – разгъната 

застроена площ 6271 кв.м., показано с ограничителни линии (Фигура 1.3-2).  

Новообразуваният УПИ XXXI-35.135 е с излаз на улична регулация на североизток 

– обслужваща улица с о.т. 1-2-3-4-5 и улична регулация от югозапад с о.т. 27-28-29-30-31-

32-33. Новообразуваният УПИ XXXII-35.135 е с излаз на улична регулация на юг – 

обслужваща улица с о.т. 27-28-29-30-31-32-33. За улици се отнемат 139 кв.м. от имота при 

процент на редукция 2% съгласно чл.16 от ЗУТ. , като по този начин ПУП-ПРЗ запазва 

съществуващите улични регулации, съобразява плана за улична регулация и одобрените 

подробни устройствени планове в съседство.  

 

Фигура 1.3-2 Проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.135 

През имота преминава съществуващ водопровод стомана Ф76, чието точно 

местоположение ще се установи в следваща фаза на проектиране. Разстоянията от 

фундаментите на бъдещите сгради до водопровода ще бъдат не по-малки от 5 м. За 

захранване на новообразуваните УПИ се предвижда изграждане на уличен водопровод от 

тръби ПЕВП, който ще се захрани от проектен уличен водопровод ПЕВП Ф90. След 

изграждането на водопровода за имота ще се проектира сградно водопроводно 

отклонение от ПЕВП тръби, в т.ч. спирателен кран и водомерна шахта. Определянето на 
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оразмерителното водно количество за питейни нужди и подробните данни за 

водопроводните елементи ще се определят в следващата фаза на проектиране.  

За осигуряване на пожарна безопасност ще бъдат разположени пожарни хидранти 

с номинален диаметър не по-малък от DN80 мм, на разстояние не повече от 150 м един от 

друг. Точното местоположение на хидрантите, както и определянето на оразмерителното 

водно количество за противопожарни нужди ще се уточнят в следваща фаза на проектиране. 

Заустването на отпадъчните води от имота ще бъде в проектна битово-фекална 

канализация от тръби PVC Ф315 чрез площадкова канализация и сградно водопроводно 

отклонение. Не се предвижда заустване на отпадъчни води във водни обекти. В следващата 

фаза на проектиране ще се определят оразмерителните водни количества и съответните 

диаметри, коти и дълбочини на площадковата канализация и сградните канализационни 

отклонения.  

За изготвената техническа документация (описаните ВиК схеми) е налично 

съгласувателно становище на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, Бургас с изх.№ ТД-

3042-А/02.12.2021 г. 

За електроснабдяване на бъдещите сгради в новообразуваното УПИ е изчислена 

необходима мощност от 160 kW (общ битов товар), която съгласно становище на 

„Електрозахранване Юг“ ЕАД – КЕЦ „Приморско“ с изх.№ 59703/21.12.2021 г. може да се 

осигури от точка на присъединяване към електроразпределителната мрежа табло ниско 

напрежение на трафопост „Марина 2-0“, извод СрН „КОРМОРАН“, подстанция „Созопол“. 

С последващо становище на електроразпределително дружество с изх.№ 5061/28.01.2022 г. 

е съгласуван проекта на ПУП-ПРЗ. Свързването ще стане с оразмерен кабел ниско 

напрежение, който ще захрани новопредвидено за имота електромерно табло, монтирано 

на фундамент на границата на имота. На следващ етап – работно проектиране ще бъде 

изготвен проект за външно електрозахранване. 

Получено е становище на БТК ЕАД /VIVACOM/ офис Бургас с рег. индекс 95-ф-

55/13.12.2021 г., съгласно което проектът на ПУП-ПРЗ не засяга електронна 

съобщителна мрежа, собственост на дружеството.  

1.4. Връзка с други съотносими планове, програми и стратегии 

Двата устройствени плана имат връзка с други съотносими планове, програми и 

стратегии, както следва: 
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• ОУП на община Созопол:  

Двата ПУП-ПРЗ са в йерархична подчиненост на ОУП на община Созопол – 

имотите, предмет на плановете попадат в устройствена зона за курорт и допълващи 

дейности – Ок4(8), с възможна смяна предназначението на поземлени имоти в горска 

територия, за изграждане на сгради за отдих и курорт, при параметри на застрояване: Пл. 

застр. Мак. – 30%, Н мак – 10.00 м, Кинт – мак. – 1,0 и Озел мин – 50% (съгласно становища 

на Община Созопол с изх.№ № УТ-4014-54-1/31.05.2021 г. и УТ-4014-53-1/31.05.2021 г.). 

Местоположението на имотите на извадка от схемата на ОУП на община Созопол е 

показано на следващата фигура:  

 

Фигура 1.4-1 Извадка от ОУП на община Созопол с посочено местоположение на 

имотите на двата ПУП-ПРЗ 

• Съседни планове за улична регулация и одобрени ПУП-ПРЗ: 

Съгласно условията в разрешенията за изработване, съобразени в изготвените 

проекти двата ПУП-ПРЗ съобразяват както одобрените планове за улична регулация, така 

и одобрените ПУП-ПРЗ в съседство, като не влизат в противоречие с тях.  

• План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска 

от наводнения (ПУРН) в Черноморски район за периода 2016-2021 г.: 

Двата ПУП-ПРЗ не влизат в противоречие с действащите ПУРБ и ПУРН в 

Черноморски район за периода 2016-2021 г.  

• План за интегрирано развитие на община Созопол 2021-2027 г.: 
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Съгласно плана, туризмът е основен икономически сектор в общината, като основно 

е развит летният морски туризъм. Последните години, и конкретно в периода 2015-2019 г. 

броят на реализираните нощувки на територията на общината бележи ръст от 38%, като 

нараства и броят на леглата за настаняване. Посочена е необходимост от диверсификация, 

създаването на силен бранд, повишаване на конкурентоспособността и разрешаването на 

предизвикателствата, свързани с общата и специализирана туристическа инфраструктура.  

Като мярка 1.2.1 в плана е формулирана Развитието на синя икономика (икономика, 

свързана с морето), към която като първа група проекти са идентифицирани проектите за 

повишаване на качеството и добавената стойност на предлаганите туристически услуги. 

Двата ПУП-ПРЗ са в съответствие с посочената мярка, тъй като с изградените обекти в 

новообразуваните УПИ ще се предоставят туристически услуги с високо качество, в т.ч. на 

околната среда (предвидено е максимално запазване на съществуващата дървесна 

растителност в имотите при висок процент на озеленяване на новообразуваните УПИ, 

нискоетажно свободно застрояване, при осигуряване на необходимата основна и 

съпътстваща инфраструктура).  

2. АСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПУП-ПРЗ  

2.1. Текущо състояние на околната среда 

Текущото състояние на околната среда в района на двата имота, предмет на 

ПУП-ПРЗ, ще бъде разгледано, анализирано и оценено в Доклада за ЕО по отношение на 

всеки компонент и фактор на средата, в т.ч. по отношение на населението и човешкото 

здраве – здравно-хигиенните аспекти. За целта на Заданието е представена само 

основна/резюмирана информация за състоянието на околната среда. 

2.1.1. Климатична характеристика и изменение на климата 

Според климатичното райониране на България, територията на Община Созопол се 

причислява към Континентално-Средиземноморската климатична област и конкретно към 

нейния район Странджанско Черноморие. Най-характерните белези на климата в района 

са топлото лято и меката зима, сравнително малка годишна амплитуда, есенно-зимен 

максимум на валежите и липса на устойчива снежна покривка. Созополският климат е 

умереноконтинентален, със сравнително топли, но ветровити зими. Средните температури 

през януари и юли са съответно 3°С и 23.6°С, а средногодишната температура е 13.3°С. 



ЗАДАНИЕ за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на  
„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.139 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел 

обособяване на нов УПИ от имота с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности“ и ПУП-ПРЗ 
за ПИ с идентификатор 67800.35.135 по КК на град Созопол, с цел обособяване на 2 нови УПИ с 

отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности“ и „за КОО“ 
 

 
ул. „Иван Богоров“ срещу №46,    |   ТЕЛ.: +359 899 914 040    |    E-mail: office@multi-ecoconsult.com    |    WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 
8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 16/28 

 

 

Максимумът на валежите е през есента и зимата. През лятото, в месеца се случва да 

вали едва 5-7 дни, което определя благоприятни условия за почивка на морето. 

Много важен елемент на природния потенциал на района е слънчевото греене. 

Действителната му продължителност е от 2100 до 2200 часа годишно. Максималната му 

продължителност е през юли и август. Още през май две трети от часовете между 9-10 часа 

и 14-15 часа са слънчеви.  

Средният брой на дните с мъгли в рамките на една календарна година рядко 

надвишава 18-20. По-голямата част от тях са в периода януари-април. 

През м.май времето вече е напълно благоприятно за туризъм и отдих, тъй като 

средномесечните температури вече достигат 15-16°С при наличие на малка облачност и 

слабо ветровито време. 

През лятото слънчевите дни за до ¾ от денонощията за месеците юли и август и до 

65% през септември. Температурата на морската вода по крайбрежието достига 23-25°С. 

Между 6% и 19% от денонощията на юли се отличават с висока температура и висока 

влажност, което се отразява неблагоприятно на човешкия организъм. 

Средната скорост на вятъра се изменя в границите от 2 до 3.5 m/сек. Най-високите 

средни скорости на вятъра се наблюдават през есента и зимата, а най-ниски през лятото. 

Черно море и въздушните преноси от Средиземно море са основните му формиращи 

фактори. Преобладават зимните северозападни и югозападни ветрове и то с почти двойно 

по-голяма скорост от средната за страната. Това превръща района в неизползваем за 

рекреационни дейности през студеното полугодие. През топлото полугодие (април-

септември) преобладават източните ветрове, свързани с дневния морски бриз. Влиянието 

му се усеща в ивица до 40 km суша, т.е. в почти цялата територия на общината. Макар и с 

по-слабо климатично влияние, нощният бриз (от сушата към морето) е сред характерните 

климатични фактори. Средната му скорост (1-2 m/s) е значително под тази на дневния бриз 

(3-6 m/s). 

Като цяло климатът е особено благоприятен за курортни дейности.  

По отношение на изменението на климата бъдещите тенденции на двата главни 

параметъра (температура и валежи) са изследвани в България (Jacob, Horanyi, 2009) за 

периода 2021-2050 г. и са сравнени с референтния период 1961-1990 г. Основната промяна 

е температурната, която е доста значителна: за 2021-2050 г. се очаква увеличение както на 
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годишните, така и на сезонните средни температури. В страната се очаква годишната средна 

температура да се повиши с приблизително 1.4-1.5°С, а най-голямото затопляне се очаква 

да бъде през есенния сезон - с 1.9°С. По отношение на годишните валежи се очакват 

сравнително малки промени за периода 2021-2050 г. В същото време се очакват значителни 

разлики във валежните количества през различните сезони. Докато през пролетта и лятото 

намалението на валежите е очевидно, през зимата се очаква тяхното. 

Предвид изложеното по-горе, климатичните промени в България през лятото (по-

специално повишаването на температурите на въздуха и намаляването на облачните и 

валежни дни) биха създали предпоставки за значително удължаване на туристическия сезон 

– първоначално, както показват изследванията в посока пролет, но впоследствие (тъй като 

се очаква температурата през есента да се повиши повече, отколкото през пролетта) и в 

посока на есенните месеци. 

Повишаването на температурите през върховия туристически летен сезон би могло 

да доведе до дискомфорт в някои части на страната, но по-специално по Черноморието се 

очаква това повишаване да не е толкова високо и прогнозите са условията от идеални да се 

трансформират в отлични и много добри. 

2.1.2. Качество на атмосферния въздух 

Качеството на атмосферния въздух, съответно нивата на концентрациите на 

замърсяващите вещества в приземния слой на атмосферата в даден район, е в зависимост 

от редица фактори, оказващи влияние върху разсейването или задържането на 

замърсителите в атмосферния въздух, като местоположение, интензивност, честота, 

продължителност и височина на емисиите, както и от метеорологичните фактори като 

посока и скорост на вятъра, валежи, условия за температурни инверсии и други. 

Основните източници на емисии в приземния атмосферен слой най-често могат да 

са от секторите промишленост, битово отопление и транспорт.  

На територията на община Созопол и в частност в гр. Созопол няма действащи 

големи промишлени източници на замърсяване на атмосферния въздух. 

На територията на общината няма изградена и функционираща автоматична 

измервателна станция за контрол на качеството на въздуха като част от Националната 

система за мониторинг на околната среда (НСМОС), подсистема „Качество на атмосферния 

въздух“. 
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При липсата на постоянен пункт за мониторинг, контрол върху качеството на 

качеството на въздуха може да се осъществява, чрез измервания от мобилната лаборатория 

на ИАОС.  

В Общината не се извършват редовни измервания на качеството на атмосферния 

въздух от страна на МОСВ, тъй като на територията й няма големи промишлени 

предприятия – замърсители на въздуха и не се предполага наднормено замърсяване на 

въздуха, свързано с дейността на тези промишлени предприятия или други съществени 

източници на емисии. 

Друг възможен източник на замърсяване на въздуха са транспортните средства. 

Транспортът при определени условия и в частност за пътищата с по-интензивно движение, 

може да оказва по-съществено влияние върху качеството на въздуха по отношение на 

замърсяването с азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и в по-малка степен 

някои други специфични замърсители. В района на двата ПУП-ПРЗ, основната пътна 

отсечка, която е свързана с емисии в атмосферния въздух е републикански път II-99 - 

второкласен път, част от републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по 

територията на Бургаска област. Това е основната пътна връзка за гр. Созопол. Тази пътна 

отсечка е с ясно изразена сезонна интензивност на движение на моторните превозни 

средства и независимо от значително по-голямото натоварване през летните месеци, като 

цяло не предполага съществено влияние върху качеството на въздуха, което да доведе до 

превишения на утвърдените норми. 

2.1.3. Земни недра 

Град Созопол и неговите околности се изграждат от скалния масив на горнокредни 

скали – алкални трахити – разливи и силове. За имотите, предмет на ПУП-ПРЗ скалната 

основа е представена от андезити. 

Земната основа е здрава и практически без деформации. Единствен проблем може 

да възникне от неправилно оформяне на откритите откоси, с неотчитане на степента на 

изветряне, напуканост и евентуално локално тектонско нарушение. 

2.1.4. Води 

Водните тела в района на двата имота, предмет на ПУП-ПРЗ, принадлежат към 

Черноморски воден басейн с административно управление на водите от БДЧР. 

Имотите попадат в речния басейн на Южнобургаските реки, като повърхностните 

води са като цяло с ограничен дебит и подчертана сезонност. 
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Имотите попадат в обхвата на подземно водно тяло „Пукнатинни води в K2t cn-st-

Бургаска вулканична южно от Бургас“ с код BG2G00000K2035, което е определено в добро 

количествено и химично състояние. За него са поставени цели за запазване на добро 

количествено и химично състояние. 

По отношение на зоните за защита на водите съгласно чл.119а, ал.1 на Закона за 

водите:  

Имотите и предвидените дейности попадат в пояс 3 на санитарно-охранителна зона 

Б-20, Б-88 и мининерално находище Съдиево.  

Подземно водно тяло с код BG2G00000K2035 е определено като зона за защита на 

питейните води, съгласно чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите, с код 

BG2DGW00000K2035.  

Имотите попадат в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи 

– чувствителна зона съгласно чл.119а, ал.1, т.3 от Закона за водите.  

Имотите попадат в защитена зона „Бакърлъка“ с код BG0002077, т.е. в зона по 

чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, в която поддържането или подобряването на 

състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване. 

ПУП-ПРЗ не попадат в обхвата на зони за отдих и водни спортове, в зони за 

стопански ценни видове риби и в уязвими зони. 

Имотите граничат с район със значителен потенциален риск от наводнения 

(РЗПРН) BG2_APSFR_BS_08 – Черно море-Созопол съгласно ПУРН 2016-2021 г. 

За точно определяне на водните тела – повърхностни и подземни в обхвата на 

имотите, предмет на ПУП-ПРЗ, в т.ч. зоните за защита на водите и РЗПРН, както и с цел 

съобразяване на налични действащи ограничения и мерки, свързани с тях, е изискана 

информация от БДЧР по реда на Закона за достъп до обществена информация (с писмо с 

вх.№ ДИ-13/30.03.2022 г.). Получената информация ще бъде съобразена в доклада за ЕО. 

2.1.5. Почви и земеползване 

Почвите в района на ПУП-ПРЗ попадат в Средиземноморската почвена област, 

Балканско-Средиземноморска почвена подобласт, Странджански пояс – Среднопланински. 

Характерни са канелените горски почви, като конкретно в имотите, предмет на ПУП-ПРЗ 

почвата е канелена излужена, песъчливо-глинеста, средно каменлива, уплътнена, средно 

дълбока, върху андезит, свежа, среднобогата. 

Почвите са в добро екологично състояние по отношение на запасеност с биогенни 

елементи/органично вещество, оценена чрез измерени концентрации на общ азот, 
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органичен въглерод и общ фосфор, а съотношението C/N показва благоприятни условия за 

разграждане/минерализиране на органичното вещество. Не са установени замърсявания с 

тежки метали и металоиди 

По отношение на земеползването, към момента и двата имота представляват горски 

територии, като този вид земи са преобладаващи в община Созопол (съгласно ОУП). 

Промяната на предназначението им е допустима съгласно действащия ОУП и Закона за 

горите.  

2.1.6. Ландшафт 

Съгласно Ландшафтното райониране по Петров, 1997 г. имотите, предмет на ПУП-

ПРЗ попадат в Междупланинската зонална област на южнобългарските низини и ниски 

планини, XXIV- Странджанска подобласт.  

Въпреки че двата имота като вид територия са горски, те не се отнасят към изцяло 

естествените ландшафти, предвид че са в съседство с урбанизирани територии и изградена 

инфраструктура, или ландшафтът е с определена степен на антропогенно повлияване.  

2.1.7. Биологично разнообразие 

Растителност 

Съгласно геоботаническото райониране на Р. България, землището на гр. Созопол, в 

това число и имотите, в които ще се реализират предвижданията на двата устройствени 

плана са в геоботаническия район Южно крайбрежие на Западнокрайбрежния Черноморски 

окръг от Евскинската провинция на Европейската широколистна горска област (Бондев, 

1997), а по възприетото флористично райониране във Флора на България (т.І-Х, 1962-1995) 

в района на Южното Черноморско крайбрежие – Черноморски район от Тракийската 

подпровинция на Македонотракийската провинция. 

В имотите, предмет на ПУП-ПРЗ, съгласно таксационните характеристики, са 

налични представители на дървесните видове черен бор-50%, благун-20%, бряст-20% и 

клен-10%, с единични екземпляри мъждрян, клен и драка.  

Животински свят 

Според биогеографското райониране на България (Груев 1998), землището на гр. 

Созопол попада в южната половина на Черноморския зоогеографски район и 

Южнобългарския биогеографски район. 
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Районът е характерен със смесено присъствие на фаунистични елементи, понтийски 

видове, характерни за Черноморското ни крайбрежие и средиземноморски видове, които в 

тази част на страната са преобладаващи.  

Разпространението на животинските видове е свързано и с особеностите на релефа, 

който обуславя различни растителни пояси, обитавани от различни фаунистични 

комплекси. 

В границите на двата имота не са установени местообитания на животински видове, 

в т.ч. гнезда. 

2.1.8. Защитени зони и защитени територии 

Двата имота попадат в защитена зона по Закона за биологичното разнообразие 

(Натура 2000 място) – защитена зона „Бакърлъка“ с код BG0002077 за опазване на дивите 

птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и 

водите, изменена със Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за 

обявяване № РД-563/22.07.2014 г. Съгласно Решение № БС-13-ЕО–25.02.2022 г. на 

директора на РИОСВ-Бургас ПУП-ПРЗ са допустими спрямо режима на дейностите в 

защитената зона.  

Площта на двата ПУП-ПРЗ граничи със защитена зона „Плаж Градина-Златна 

рибка“ с код BG0000146 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна.  

Имотите не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии. 

Съгласно изискванията на цитираното по-горе решение на директора на РИОСВ-

Бургас на следващия етап от процедурата по ЕО ще бъде изготвен Доклад за оценка за 

съвместимост (като приложение към Доклада за ЕО) с предмета и целите на опазване на 

защитена зона BG0002977 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици и близко 

разположената защитена зона BG0000146 „Плаж Градина-Златна рибка“ за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

2.1.9. Културно наследство 

На територията на двата имота, предмет на ПУП-ПРЗ не са установени и 

регистрирани обекти на културното, архитектурно, историческо и археологическо 

наследство нито се забелязват следи от такива. 
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2.1.10. Материални активи 

Като дълготраен актив в границите на имотите към момента може да се посочи 

единствено земята – горска територия, която към момента не носи ползи на собственика ѝ. 

2.1.11. Вредни физични фактори 

В района на двата имота, предмет на ПУП-ПРЗ, няма значими източници на шум – 

основен е транспортния трафик по близките пътища. Няма данни за превишения на нормите 

за шум.  

В района няма източници на вибрации, лъчения и радиации. 

2.1.12. Отпадъци 

Към момента на територията на имотите, предмет на ПУП-ПРЗ, не се извършват 

дейности, свързани с генериране, съхранение или третиране на отпадъци. 

2.1.13. Опасни химични вещества и риск от големи аварии 

На територията на имотите не се съхраняват и употребяват опасни химични 

вещества.  

На територията на община Созопол няма предприятия и обекти, класифицирани с 

висок и нисък рисков потенциал от възникване на голяма авария (попадащи в обхвата на 

Раздел I към глава седма на Закона за опазване на околната среда), съответно не 

съществува риск от големи аварии с опасни вещества. 

2.1.14. Здравно-хигиенни аспекти на средата 

Районът на двата имота е изключително подходящ за развитие на курортни 

дейности, като с ПУП-ПРЗ се предлага именно такова развитие на територията, при 

ограничени параметри на застрояване и повишени изисквания към озеленяването на 

новообразуваните УПИ.  

Имотите не попадат в близост до промишлени зони и производствени предприятия, 

разположени са в район с добри показатели на средата и не предполагат риск за човешкото 

здраве – напротив – предлагат отлични условия за почивка и рекреация.  

2.2. Евентуално развитие на околната среда без прилагането на ПУП-ПРЗ 

Въз основа на подробната характеристика на аспектите на околната среда в т. 

2.1, която ще бъде направена в Доклада за ЕО, в т.2.2. ще бъде направен анализ на 

евентуално развитие на аспектите на околната среда, в т.ч. по отношение на човешкото 

здраве, без прилагането на двата ПУП-ПРЗ. По този начин ще бъде оценено 
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въздействието на „нулевата алтернатива“, т.е. отказ от реализиране на двата 

устройствени плана. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО 

ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ 

Въз основа на характеристиката на аспектите на околната среда към момента 

(която ще бъде направена в т. 2 на ДЕО), както и на предвижданията на двата ПУП-ПРЗ, 

в тази точка ще бъде обърнато внимание на онези територии, които ще са най-

значително засегнати от устройствените планове. Ще бъдат подробно разгледани 

чувствителни територии, като защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, 

защитените територии, съгласно ЗЗТ, населени места и други обекти, подлежащи на 

здравна защита, санитарно-охранителни зони около водоизточници, зони за защита на 

водите, и др. 

4. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНО НА 

РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПУП-ПРЗ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАЙОНИ С ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ, КАТО 

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ  

В точката ще бъдат описани съществуващите екологични проблеми в района на 

имотите, предмет на двата ПУП-ПРЗ, установени на различно ниво. Ще бъде направен 

анализ на връзката между екологичните проблеми и предвижданията на двата ПУП-ПРЗ, 

съответно – изводи дали двата плана водят до подобряване на екологичната обстановка, 

или до влошаване и задълбочаване на съществуващи екологични проблеми и/или възникване 

на нови такива. 

5. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И 

МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПУП-ПРЗ, И 

НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ 

СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗГОТВЯНЕТО 

НА ПУП-ПРЗ 

В тази точка ще бъде направен анализ на стратегиите, плановете и програмите, 

които поставят цели по опазване на околната среда на национално и международно 

(европейско) равнище, които имат отношение към конкретните ПУП-ПРЗ, като въз 

основа на анализа, ще бъдат направени изводи за начина и степента, в които тези цели и 

екологични съображения са взети предвид в двата ПУП-ПРЗ. 
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6. ВЕРОЯТНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ 

В тази точка на доклада за ЕО ще бъде направена оценка на очакваните 

въздействия на двата ПУП-ПРЗ, и конкретно – устройствените предвиждания за 

развитие на териториите в обхвата на плановете, върху околната среда и човешкото 

здраве, като се ползва структурата, по която са описани аспектите на околната среда и 

човешкото здраве в т. 2 на настоящото задание. 

При оценката на вероятните значителни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве ще се вземе предвид характерът за взаимодействието и синергията 

между различните въздействия, а именно: вторични, кумулативни, едновременни, 

краткосрочни, средносрочни, дългосрочни, постоянни и временни, положителни и 

отрицателни последици. 

7. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-

ПЪЛНО КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПУП-ПРЗ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

На база на резултатите от извършените в предходната точка анализи и оценки на 

предполагаемото въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на на 

осъществяването на предвижданията на двата ПУП-ПРЗ, ще бъдат предложени мерки 

за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на 

неблагоприятните последствия от прилагането на плановете върху околната среда и 

човешкото здраве. 

Мерките ще бъдат мотивирани, в т.ч. и по отношение на очакваните резултати 

от прилагането им. Същите ще бъдат представени като: 

- мерки за отразяване в проектите на ПУП-ПРЗ; 

- мерки за изпълнение при прилагане на ПУП-ПРЗ. 

При предлагането на мерките ще бъдат съобразени и получените резултати от 

консултациите по Заданието за обхват и съдържание и по Доклада за ЕО.  

 
8. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ, МЕТОДИ ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
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ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ЗА ТОВА 

ИНФОРМАЦИЯ 

В точката ще бъде направено описание на мотивите, в т.ч. от гледна точка на 

опазване на околната среда и човешкото здраве, които са довели до избора на 

предпочетената алтернатива за реализирането на двата ПУП-ПРЗ.  

Основни методически документи, които ще бъдат ползвани за изготвяне на 

Доклада за ЕО са указания и методики за извършване на стратегическа екологична оценка, 

публикувани на интернет страницата на Комисията и на интернет страницата на 

Министерство на околната среда и водите: 

• Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 г.; 

• Ръководство на Европейската комисия за прилагането на Директива 2001/42/ЕС 

относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната 

среда; 

• Ръководство за интегриране на изменението на климата и биоразнообразието в 

стратегическата екологична оценка (Guidance on Integrating Climate Change and 

Biodiversity into Strategic Environmental Assessment), 2013 г., публикувано на 

интернет страницата на Европейската комисия; 

• Ресурсно ръководство за подпомагане прилагането на Протокола за стратегическа 

екологична оценка, 2011 – Икономическа комисия за европа-Организация на 

обединените нации. 

За изготвянето на Доклада за ЕО ще бъде приложен следният методологичен 

подход:  

1) Запознаване на колектива експерти с проектите на ПУП-ПРЗ и техните 

предвиждания, предоставената друга документация от Възложителя, становищата по 

заданието за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за ЕО; 

2) Идентифициране и анализ на свързаните с проектите на ПУП-ПРЗ други планове, 

стратегии и програми; 

3) Събиране, анализ и обработка на литературни източници и информация, както и 

данни от обходи на място за съществуващото състояние на околната среда в района на 

ПУП-ПРЗ по компоненти и фактори; 

4) Анализ на развитието на околната среда в случай на неприлагане на ПУП-ПРЗ 

(оценка на въздействието на т. нар. „нулева алтернатива“); 

5) Анализ на вероятното значително засягане на територии с ПУП-ПРЗ; 
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6) Събиране, обработване и анализ на информация за съществуващите екологични 

проблеми на национално ниво и връзката им с ПУП-ПРЗ, в т.ч. възможно развитие на тези 

проблеми с и без реализирането на устройствените планове; 

7) Анализ на степента, в която проектите на ПУП-ПРЗ съобразяват относимите цели 

и мерки за опазване на околната среда, включени/идентифицирани в документи - планове, 

стратегии и програми на национално и международно ниво; 

8) Анализ и оценка на въздействието на ПУП-ПРЗ върху околната среда и човешкото 

здраве; 

9) Предлагане на мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на 

въздействията, както и на мерки по наблюдение и контрол на въздействието на ПУП-ПРЗ 

при изпълнението им; 

10) Мотивиран избор на най-подходящата алтернатива за ПУП-ПРЗ по отношение 

на въздействие върху околната среда и здравето на хората; 

11) Изготвяне на мотивирано заключение за реализирането на двата ПУП-ПРЗ при 

съобразяване на становищата, постъпили в резултат на консултациите.  

Основни нормативни актове, които ще бъдат съобразени при изготвяне на доклада 

за ЕО са: 

• Закон за устройство на територията и подзаконовата нормативна база към 

него; 

• Закон за устройство на Черноморското крайбрежие; 

• Закон за опазване на околната среда; 

• Закон за биологичното разнообразие; 

• Закон за управление на отпадъците; 

• Закон за чистотата на атмосферния въздух; 

• Закон за ограничаване изменението на климата; 

• Закон за водите; 

• Закон за защита на растенията; 

• Закон за почвите; 

• Закон за защита от шума в околната среда; 

• Закон за защитените територии; 

• Закон за опазване на земеделските земи и Правилник за прилагането му; 

• Закон за културното наследство; 

• Закон за защита при бедствия; 
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• Закон за горите; 

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

• Закон за здравето; 

• Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 

и програми; 

• Наредба 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; 

• Други подзаконови нормативни актове в областта на биологичното 

разнообразие, отпадъците, въздуха, водите, почвите, шума и др. 

Като източници на информация ще бъдат използвани: 

• Статистически данни, доклади и бюлетини на МЗ, РЗИ, БДЧР, МОСВ, 

РИОСВ, НСИ и ИАОС; 

• Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда (най-

актуалният към момента на изготвяне на ДЕО), ИАОС; 

• Регионални доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ-Бургас;  

• Литературни източници на информация за компонентите и факторите на 

околната среда (климатични фактори, геология, хидрология, ландшафт, растителност, 

животински свят и др.). 

Ще бъдат разгледани и трудности (при наличие на такива), в т.ч. техническите 

недостатъци и липсата на ноу-хау при набавянето на информация. 

9. НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА 

ПРИЛАГАНЕТО НА ПУП-ПРЗ 

Съобразно резултатите и изводите от прогнозите за въздействие върху околната 

среда и човешкото здраве в резултат на прилагането на двата ПУП-ПРЗ, ще бъдат 

препоръчани мерки, въз основа на които да се извършва наблюдението и контролът на 

въздействието върху околната среда и човешкото здраве в резултат на прилагането на 

плановете. Мерките ще съдържат измерими индикатори, по чиято стойност ще се 

определя наличието или липсата на значително въздействие върху околната среда и 

човешкото здраве при прилагането на ПУП-ПРЗ. 
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА 

Въз основа на резултатите от прогнозите, които ще бъдат направени в Доклада 

за ЕО, както и получените становища по време на процедурата по ЕО, екипът от 

експерти ще направи своето мотивирано заключение относно предполагаемото 

значително въздействие на двата ПУП-ПРЗ върху околната среда и човешкото здраве. 

11.СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ 

В точката ще бъдат описани всички получени в хода на процедурата по екологична 

оценка становища, както и начина им на отразяване в Доклада за екологична оценка и 

мотивите за това. 

12. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА 

Като отделно приложение към Доклада за екологична оценка ще бъде изготвено 

нетехническо резюме, в което ще бъде представена съкратена информация по основните 

раздели на Доклада за екологична оценка, несъдържаща технически термини, при спазване 

на разпоредбата на чл.17, ал.3 от Наредбата за ЕО. 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

Освен нормативно изискващото се нетехническо резюме, и изискания с Решение 

БС-13-ЕО/25.02.2022 г. доклад за оценка на съвместимост, които се изготвят и 

представят като отделни/самостоятелни приложение, под формата на приложения към 

Доклада за ЕО ще бъдат предоставени и копия на становищата, получени в резултат на 

консултациите в рамките на процедурата по ЕО и други приложения, при необходимост. 
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