
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите -  Бургас

Р Е Ш Е Н И Е № БС -  131 -  ЕО / / f  , Ю(Ш1  г. 
за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 
2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 
(НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). чл. 37, ал. 3 и ал. 4 
от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от 
НУРИЕОПП с Вх. ПД-1111(2)/10.06.2022 г. и допълнителна информация е вх. ПД- 
1111(8)/20.09.2022 г., както и получени становища от Регионална Здравна Инспекция -  
Бургас (РЗИ-Бургас) е изх. № 10-185-5/06.10.2022 г. и от Басейнова дирекция „Черноморски 
район" (БДЧР) с изх. № 05-10-748(АЗ)/05.10.2022 г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва екологична оценка на план: „Програма за опазване на околната среда 
на Община Камено за периода 2021 -2028 г.“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КАМЕНО

Характеристика на програмата:
Програмата за опазване на околната среда (ПООС) на Община Камено за периода 

2021-2028 г. е разработена на основание чл. 79. ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) и представлява стратегически документ е дългосрочно действие, съобразен с 
методическите указания на Министъра на околната среда и водите, като заложените цели и 
очаквани резултати са в съответствие с Националната стратегия за околна среда. 
Националния план за действие и приложимото секторно законодателство.

Съгласно приоритетите на Националната стратегия за околна среда, опазването на 
околната среда е свързано г прилагането на следните фундаментални принципи: устойчиво 
развитие, предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве, предимство на 
предотвратяването на замърсяването пред последващо отстраняване на вредите, участие па 
обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната 
среда, информираме на гражданите за състоянието на околната среда, замърсителят плаща за 
причинените вреди, съхранение и опазване на екосистемите и присъщото им биологично 
разнообразие, възстановяване и подобряване качеството на околната среда в замърсените и 
увредени райони, интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и 
регионални политики за развитие на икономическите и обществени отношения, достъп до 
правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда.

Основната цел на ПООС на община Камено за периода 2021-2028 г. е да осигури 
устойчиво решаване на екологичните проблеми на територията на общината и да подобри
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състоянието на компонентите на околната среда, като минимизира факторите оказващи 
влияние върху тях.
Генералната стратегическа цел на ПООС на Община Камено е Подобряване и поддържане на 
качеството на живот на населението в общината чрез, осигуряване на благоприятна околна 
среда и запазване природните дадености на региона на основата на устойчиво управление на 
околната среда. За постигане на генералната стратегическа цел на Общината са формулирани 
следните специфични стратегически цели:

1. Подобряване качеството на атмосферния въздух;
1.1. Редуциране замърсяването на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите 

на вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор;
1.2. Усъвършенстване на системата за мониторинг качеството на атмосферния въздух;
1.3. Подобряване на енергийната ефективност и използване на алтернативни 

източници на енергия;
1.4. Информираност на населението, повишаване на екологичната култура.
2. Подобряване на системата за управление на отпадъците
2.1. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци;
2.2. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците;
2.3. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци;
2.4. Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на 

законодателството и политиката в областта;
2.5. Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците;
2.6. Укрепване на административния капацитет за управлението на отпадъците.
3. Съвременен стандарт на живот чрез подобряване на ВиК инфраструктурата
3.1. Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси;
3.2. Запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води.
4. Политика за управление на околната среда, интегрирана в дейностите на 

стопанските отрасли на местно ниво.
4.1, Прилагане на превантивните инструменти за недопускане на замърсяване (ОВОС, 

ЕО. Разрешителни режими и др.);
4.2. Развитие на екологично чисти земеделие и животновъдство.
5. Намаляване шумовото замърсяване
5.1. Намаляване шумовото замърсяване в населените места от стопански обекти;
5.2. Намаляване шумовото замърсяване, предизвикано от транспорта.
6. Опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие
6.1. Съхраняване и опазване на защитените територии и влажните зони.
Заложените цели са базирани върху следните приоритети в областта на околната

среда:
• Подмяна на водопроводните тръби по график и намаляване на загубите и авариите по 

водопроводната мрежа;
• Прилагане на системата за разделното събиране на битовите отпадъци от територията 

на общината и оползотворяване на част от тях;
• Разработване на цялостна концепция за третирането на опасните и неопасните 

отпадъци от територията на общината;
• Непрекъснато повишаване на екологичната култура на населението на община 

Камено и неговото запознаване с нормативната уредба;
• Прозрачно провеждане на екологичните мероприятия и издаване на специализирани 

издания за това;
• Разработване на цялостна концепция за устойчиво земеделие;
• Разработване на проект за намаляване на пустеещите земи.
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ПООС на Община Камено се разработва за териториалния обхват на цялата община, 
обхващайки времевия период 2021 -  2028 г. Урбанистичната структура на Община 
Сунгурларе се състои от общо общо 13 населени места - административен център град 
Камено и 12 села: Винарско, Вратица. Желязово, Константиново, Кръстина. Ливада. Полски 
извор. Русокастро, Свобода. Трояново. Тръстиково. Черни връх.

На територията на Община Камено попада една защитена територия по смисъла на 
Закона за защитените територии (ЗЗТ) -  защитена местност (ЗМ) „Корията -  гора от полски 
бряст“, землище на гр. Камено, обявена със Заповед № РД-420 от 14.11.1995 г. на министъра 
на околната среда и водите, обнародвана в ДВ бр. 105/1995 г.

Раздел „Лечебни растения“ отговаря па изискванията на Закона за лечебните 
растения.

11а територията на община Камено попада част от една защитена зона по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0000271 
..Мандра-Пода" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. 
(ДВ. бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на 
дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр, 
48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

При извършена проверката за допустимост но смисъла на чл. 37. ад . 2 от Наредбата за 
ОС се установи, че Общинска програма за опазване на околната среда на Община Камено ще 
е допустима при съобразяване на произтичащите от нея ППП/И11 със:

-  Закона за защитените територии, режимът на защитената територия, определен със 
заповедта за обявяването й, и План за управление (ако има одобрен);

-  Режимът на защитената зона, определен със заповедта за обявяване и изменението и 
допълнението й, и План за управление (ако има одобрен).
Предложената ПООС на Община Камено за периода 2021-2028 г. попада в обхвата на 

чл. 2, ал. 2, т. 3 от НУРИЕО! 1Г1 и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на 
екологична оценка по реда на цитираната Наредба.

Кметът на общината организира изпълнението на програмата и предоставя на 
общинския съвет информация за изпълнението.

Компетентен орган за произнасяне с Решение е директорът на РИОСВ -  Бургас на 
основание чл. 81, ал. 5 от ЗООС.

Програмата попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС и подлежи на 
процедура но оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на 
защитените зони, която съгласно чл.37. ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие се 
извършва чрез процедурата по екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната 
среда.

МОТИВИ:

1. Като община, попадаща в район, в който качеството на атмосферния въздух подлежи 
на мониторинг - близостта иа рафинерията на Лукойл-Нефтохим Бургас. Община Камено е 
разработила и изпълнява общинска програма по чл. 27 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух (ЗЧАВ), актуализирана за периода 2016-2020 г., която съдържа 
дисперсно моделиране на замърсяването с ФПЧ10 за базовата 2015 г и на чиято база е 
изготвен план за действие, включващ мерки за намаляване емисиите на замърсителите в 
атмосферния въздух. Тази програма, съгласно чл. 27 от ЗЧАВ е неразделна част от 
общинската Програма за опазване на околната среда по смисъла на чл. 79 от ЗООС.

2. В ПООС на община Камено за периода 2021-2028 г. като възможност е заложено 
подобряване състоянието на повърхностните и подземните води чрез доиграждане на 
канализацията на гр. Камено, изграждане и частично разширяване на канализационноте
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мрежи по селата, изграждане на пречиствателни станции и подобряване работата на 
пречиствателните съоръжения в промишлените предприятия.

3. В Г100С са анализирани основните компоненти и фактори на околната среда -  
атмосферен въздух, води, земи и почви, биологично разнообразие, управление на 
отпадъците, шум. Анализите констатират, че факторите влияещи върху околната среда в 
Община Камено са: близостта на рафинерията, обществено -  битови отоплителни източници, 
автотранспорта, частично изградената канализационна мрежа. Поставени са цели по 
приоритетност и са набелязани мерки, които целят намаляване вредното въздействие върху 
околната среда и човешкото здраве.

4. На основание чл.37. ал.З от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната 
степен на отрицателно въздействие, според която “Програма за опазване на околната среда 
на Община Камено за периода 2021 -  2028г.‘\  при спазване на допустимостта на всеки от 
ППП/ИП произтичащи от нея, няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания. популации и местообитания на видове, предмет 
на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000, поради следния мотив:

-  Програмата представлява стратегически документ, чрез който се цели формулиране на 
визията за състоянието на околната среда в Община Камено и управление на околната 
среда за периода 2021 -  2028г. Основната стратегическа цел на Програмата е опазване 
и предотвратяване замърсяването на компонентите на околната среда, запазване на 
стабилните темпове на икономически растеж в Общината, съхраняване на културно -  
историческото наследство и подпомагане развитието на туризма. При евентуално 
косвено или пряко въздействие на отделните ППП/ИП върху защитените зони. то 
следва да е положително. Инструментите за реализиране на специфичните 
стратегически цели и приоритети, следва да не влизат в колизия с предметите на 
опазване в защитените зони.

5. Съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-748(АЗ)/05.10.2022 г., реализацията на 
ПООС за периода 2021-2028 г. на Община Камено, няма вероятност да окаже значително 
въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на забраните и ограниченията, 
свързани с действащата нормативна уредба, както и при съобразяване с действащите планове 
за управление на водите -  ПУРН и ПУРН, вкл. и описаните в писмо с изх. № 05-10- 
748(А 1)/27.06.2022 г.

6. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-185-5/06.10.2022 г., в представената 
информация се съдържат анализи, изводи и мотивирани заключения но отношение на 
степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които е доказано, че 
не се очаква здравен риск при осъществяване на 1ЮОС, при условие, заложено в настоящото 
решение.

7. Реализацията иа програмата не предполага транегранично въздействие, предвид 
местоположението на територията на Община Камено спрямо границите на Република 
България.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За произтичащите от ..Програма за опазване на околната среда на Община Камено за 
периода 2021 -  2028 г.“ планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, 
попадащи в обхвата на Приложения №1 и 2 към ЗООС, да се проведат изискващите се 
процедури no ОВОС и ЕО. За тези инвестиционни предложения, планове и програми или за 
други, както и за проекти, попадащи само под разпоредбите на чл. 31 от Закона за 
биологичното разнообразие (респективно Наредбата за ОС) да се проведат изискващите се 
процедури по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените
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зони. Одобряването на дейностите следва да сс извършва само след положително 
решение/стаиовище по ОВОС7ЕО/ОС или писмо, постановено при условията на чл.2, ал.2 от 
Наредбата за ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с 
условията и мерките, разписани в решението/становището/писмото.

2. Да се спазват мерките и условията, заложени в становище с изх. № 10-185- 
5/06.10.2022 г. на директора на РЗИ-Бургас, копие от което е приложено към 
придружителното писмо за предоставяне на настоящото Решение.

Настоящото решение за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 
изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 
подзаконови нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на 
отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

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

Съгласно чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването .му по 
реда на чл. 133 от Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ- 
Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или съответния 
Административен съд.

ПАВЕЛ МАРИНО
Директор па РИС/

т

Ь( \Ш  \ isnonm

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