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Относно: Заявление за достъп до обществена информация с вх. №          

94-00-38/10.04.2020 г., постъпило в Министерството на регионалното развитие и         

благоустройството (МРРБ) 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАЕВСКА, 

По повод постъпило в МРРБ Вашe заявлениe за достъп до обществена           

информация с вх. № 94-00-38/10.04.2020 г., Ви уведомяваме следното: 

Предвид актуалната обстановка в страната и извънредното положение върху         

цялата територия на Република България, обявено с Решение на Народното събрание, от            

13 март 2020 г., във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19, и Заповед №               

РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на         

противоепидемични мерки на територията на Република България, с която се          

преустановяват всякакъв вид масови мероприятия, МРРБ в качеството на възложител на           

проекта за изменение на общия устройствен план на община Царево (ИОУП) отмени            

провеждането на общественото обсъждане на Доклада за екологична оценка (ДЕО) и на            

проекта на ИОУП на Община Царево, обявено за 13.04.2020 г. Съобщението за отмяна на              

общественото обсъждане е публикувано на интернет страницата на МРРБ, на          

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и на Община Царево. 



 

 

При проведените консултации са постъпили голям брой становища, адресирани         

до МРРБ, МОСВ и Община Царево. Постъпилите становища ще бъдат събрани и            

предадени на изпълнителя, който изработва проекта на ИОУП и Екологичната оценка. 

Във връзка с проведените консултации е постъпило становище от МОСВ по ДЕО            

и проекта на ИОУП, съгласно което проектът на ИОУП на Община Царево, предмет на              

оценка в ДЕО, и проектът на ИОУП, предмет на оценка в Доклада за оценка на степента                

на въздействие (ДОСВ) върху предмета и целите на опазване на защитените зони, който             

е оценен с положителна оценка на качество, съществено се различават по отношение на             

нови устройствени зони и предвиждания, и са изложени конкретни бележки и           

предложения за отстраняване на несъответствията.  

Нормативната уредба по опазване на околната среда и по устройството на           

територията се прилага обвързано, като административните актове по екологичното         

законодателство – Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за            

биологичното разнообразие (ЗБР), се издават на най-ранен етап, задължително         

предхождат и са необходимо условие за издаване на актовете по Закона за устройство на              

територията (ЗУТ) и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) за           

одобряване на устройствените планове. Екологичната оценка е част от устройствения          

план, съгласно чл. 127, ал. 5 от ЗУТ и чл. 19, ал. 5 от ЗУЧК. Съгласно чл. 82, ал. 4 от                     

ЗООС екологичната оценка завършва със становище или решение на компетентния орган           

по чл. 84, ал. 1, съответно влязлото в сила становище или решение е задължително              

условие за последващото одобряване на плана, като органите, отговорни за одобряване и            

прилагане на плана, са задължени да се съобразяват със становището или решението и с              

поставените в тях условия, мерки и ограничения. 

Във връзка с изложеното МРРБ като възложител на проекта на ИОУП на Община             

Царево и на ЕО към него, съответно министърът на регионалното развитие и            

благоустройството, като орган, който е компетентен да одобри проекта на ИОУП на            

Община Царево съгласно чл. 19, ал. 3 от ЗУЧК, стриктно спазват действащата            

нормативна уредба, като одобряването на проекта на ИОУП по ЗУТ и ЗУЧК е поставено              
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в зависимост и може да бъде издадена заповед за одобряване само при наличието на              

влязло в сила положително решение по ЕО, съгласно изискванията на екологичното           

законодателство - ЗООС и ЗБР. 

Всички становища, постъпили в МРРБ във връзка с проведеното обществено          

обсъждане, ще бъдат подробно анализирани и обсъдени, като ще се вземе съответното            

решение, съгласно действащото законодателство.  

 

 

 

БОЯНКА ГЕОРГИЕВА 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА“ 

(На основание Заповед № РД-02-14-953/28.09.2018 г. на 

министърa на регионалното развитие и благоустройството) 

Формат на електронен подпис: .p7s  
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