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Закон за опазване на земеделските земи 
Чл. 24 (5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Решението за промяна на предназначението на 
земеделската земя губи правно действие, когато:
1. в тримесечен срок от съобщаването по реда на чл. 24а не е заплатена таксата по чл. 
30, или
2. в тригодишен срок от влизането в сила на решението за промяна на 
предназначението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта, или
3. в 6-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на 
предназначението изграждането на обекта не е започнало.
§ 27. (3) Когато към влизането в сила на този закон решението за промяна 
предназначението на земеделска земя не е отменено по чл. 35 с влязъл в сила 
административен акт или с акт на съда, то запазва действието си в следните срокове:
1. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г., в сила от 24.05.2011 г.) до изтичане на тригодишен срок 
от влизането в сила на този закон - когато процедурата за отчуждаване на земята за 
държавни или общински нужди не е започнала, или
2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г., в сила от 24.05.2011 г.) до изтичане на 6-годишен срок от 
влизането в сила на този закон - когато изграждането на обекта не е започнало.















• Унищожаване на крайбрежната ивица в участъка от Черноморец до гр. Созопол следствие 

от неправомерно плътно застрояване. Въздействието върху фауната обитаваща ЗТ и ЗЗ може да бъде 
значително, ако бъдат допуснати ИП от изменението на ОУП в съседство. Като най – силно повлияни 
могат да бъдат класифицирани следните територии – цялата територия на ЗЗ „Плаж Градина - Златна 
рибка” (ОУП предвижда застрояване на над 50 – 55% от територията на ЗЗ), Територията, предвидена за 
голф, в близост до ЗТ „Блатото Алепу” и до Андрея баир, Териториите в близост до ЗТ „Алепу”, които се 
водят по начин на трайно ползване земеделски земи – ниви, но в действителност те са се превърнали в 
гори и захрастени пасища, коиот са приоритетни местообитания по отношение на целевата за ЗЗ фауна. 
Планираното строителство и инфраструктурното устройване на този етап от планиране енеобходимо да 
бъде ПРЕУСТАНОВЕНО В ТЕЗИ ТЕРИТОРИИ, ДО ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОИТО ДА 
РЕГЛАМЕНТИРАТ ХАРАКТЕРА НА СТОПАНИСВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ И ДОПУСТИМОСТТА ЗА 
СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ. Липсата на конкретни данни за целевите видове в конкретните 
места налага провеждането на мониторинг, целящ установяването на съвременното състояние на 
целевата фауна, както и съвременното разпространение на защитените и редки видове. Най уязвими 
на шум и антропогенно безпокойство са бозайниците и птиците, а косвено въздействието би повлияли 
и на др, целеви видове, каквито са трите вида костенурки. Тези въздействия са възможни при 
евентуалното реализиране на изменението на ОУП в пълния му вариант;



6.8.3.6. Нарушаване на видовия състав 
ИОУП на община Созопол не предвижда такива мащабни дейности, които 
да предизвикат нарушаване на видовия състав на отделните защитени 
зони. Изключение в това отношение е защитената зона „Ропотамо”, в 
която е включена природната забележителност „Блато Алепу”. Поради 
засилената антропогенна преса, „опаковането” на блатото с вилни зони и 
спадането на водното му ниво, съществува определена опасност от 
редуциране на видовия състав на орнитофауната в него.



* При очертаното значително отрицателно въздействие и кумулативен ефект 
върху природната забележителност “Блато Алепу” – част от защитената зона 
„Ропотамо”, се препоръчва да бъде редуцирана значително площта на 
следните вилни зони, разположени западно и южно от ПЗ „Блато Алепу” с 
голямо консервационно значение:
• Зона за курорт и отдих (Ок2 и Ок1), северозападно ПЗ “Блато Алепу” в 
близост до съществуващо ВС “Дюни” - Зона за курорт и отдих с показатели 
(Ок4, Ок3, Ок2 и Ок1);
• Две обществено обслужващи зони (Оо) едната в местността “Соленките”, а 
другата в местността “Червенака”, граничещи с пътя, свързващ кръстовището 
преди гр. Созопол и Андреа баир”, западно от блато Алепу;
• Предвидена курортна зона северно и западно от нос “Хумата” в местн. 
“Алепу” местн. “Аркутино- (Ок4) и в Андреа баир (Ок1);
• Зона с възможност за смяна за отдих и курорт (Ос) западно от ПЗ “Блато 
Алепу” и новия път “Кръстовище преди гр. Созопол, с. Равадиново – Андреа 
баир” в местности “Бялата пръст” и “Спазма”;









49. Следователно, ако след подходящата проверка на въздействието на 
план или проект върху определена територия, осъществена на основание 
член 6, параграф 3, първо изречение от Директивата за местообитанията, 
националният компетентен орган установи, че този план или проект ще 
доведе до трайна и непоправима загуба на цялото или част от 
приоритетен вид естествено местообитание, целта за запазването на 
което е обусловила определянето на съответната територия като ТЗО, 
следва да се приеме, че подобен план или проект ще има отрицателно 
въздействие върху интегритета на посочената територия.
50. При тези условия споменатият план или проект не би могъл да получи 

одобрение на основание на споменатата разпоредба. При все това при 
такова положение посоченият орган евентуално би могъл да даде 
одобрение на основание член 6, параграф 4 от Директивата за 
местообитанията, стига да са изпълнени закрепените в него условия (вж. 
в този смисъл Решение по дело Waddenvereniging и 
Vogelbeschermingsvereniging, посочено по-горе, точка 60).
дело на съда на ЕС C-258/11















Приложение I на ЗООС
24. Туризъм и отдих:
а) ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии 
с обща площ над 10 дка и съоръжения към тях;
б) ски писти, ски влекове, лифтове с обща дължина над 1000 м и съоръжения 
към тях;
в) спортни или рекреационни комплекси извън урбанизирани територии с 
обща площ над 20 дка
Приложение II на ЗООС
10. Инфраструктурни инвестиционни предложения:
а) за изграждане на индустриални паркове;
б) за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски 
центрове и паркинги;
м) крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, 
които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, 
вълноломи и други защитни морски съоръжения, с изключение на ремонт и 
реконструкция на тези съоръжения;



Закон за биологичното разнообразие 
Чл. 31 (4) За плановете, програмите и инвестиционните предложения, 
попадащи в обхвата на Закона за опазване на околната среда, оценката по ал. 
1 се извършва чрез процедурата по екологична оценка, съответно чрез 
процедурата по оценка на въздействието върху околната среда по реда на 
Закона за опазване на околната среда и при спазване на специалните 
разпоредби на този закон и наредбата по чл. 31а.
(5) Извън случаите по ал. 4, оценката по ал. 1 на планове, програми, проекти 
и инвестиционни предложения се извършва чрез процедура, определена в 
наредбата по чл. 31а.
(6) В случаите по ал. 4 при извършване на задължителна екологична оценка 
или оценка на въздействието върху околната среда, както и при преценяване 
необходимостта от извършване на екологична оценка или от оценка на 
въздействието върху околната среда съгласно Закона за опазване на околната 
среда, когато прецени, че няма вероятност планът, програмата или 
инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно 
въздействие върху защитената зона, компетентният орган взема предвид 
тази преценка при постановяване на съответното решение по глава шеста от 
Закона за опазване на околната среда.



Дело на Съда на ЕС С-177/11
Член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои 
планове и програми върху околната среда трябва да се тълкува в смисъл, че 
задължението за подлагане на определен план на екологична оценка зависи от това 
дали по отношение на този план са налице условията, които налагат подлагането му 
на екологична оценка по смисъла на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 
година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, 
изменена с Директива 2006/105/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година, 
включително условието, че планът може да окаже значително влияние върху 
съответната територия. Проверката, която се извършва, за да се установи дали 
последното условие е изпълнено, задължително се ограничава до това дали въз 
основа на обективни елементи може да се изключи вероятността посоченият план 
или проект да окаже значително влияние върху съответната територия.















Дело на Съда на ЕС С-411/17
ДАДЕНА ОЦЕНКА ВПРОЧЕМ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЧИТА ЗА 
„ПОДХОДЯЩА“ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 3, 
ПЪРВО ИЗРЕЧЕНИЕ ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА 
МЕСТООБИТАНИЯТА, АКО ЛИПСВАТ АКТУАЛИЗИРАНИ 
ДАННИ ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА И ЗАЩИТЕНИТЕ ВИДОВЕ

















Извършената съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за 
местообитанията оценка не може следователно да съдържа пропуски 
и трябва да включва пълни, точни и окончателни констатации и 
изводи, които могат да разсеят всяко разумно съмнение от научна 
гледна точка относно последиците от предвидените строителни работи 
за засегнатата защитена територия.
дело C 521/12

Определен план или проект може да се одобри само при условие, че 
компетентните органи са се уверили, че той няма да засегне отрицателно 
съответната територия. Това е така, когато от научна гледна точка не съществува 
никакво основателно съмнение относно липсата на такива последици (вж. 
Решение от 26 октомври 2006 г. по дело Комисия/Португалия, C-239/04, Recueil, 
стр. I-10183, точка 20). Освен това отсъствието на основателно съмнение от 
научна гледна точка относно липсата на отрицателно засягане на съответната 
територия трябва да е налице към момента на приемане на решението, с което 
се разрешава изпълнението на проекта (вж. Решение по дело 
Комисия/Португалия, посочено по-горе, точка 24).



ОБСТОЯТЕЛСТВОТО ДА НЯМА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 
ИНТЕГРИТЕТА НА ТЕРИТОРИЯ В КАЧЕСТВОТО Ѝ НА ЕСТЕСТВЕНО 
МЕСТООБИТАНИЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 3, ВТОРО 
ИЗРЕЧЕНИЕ ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА, 
ПРЕДПОЛАГА ТЯ ДА ОСТАНЕ В БЛАГОПРИЯТНО СЪСТОЯНИЕ НА 
ЗАПАЗВАНЕ, КОЕТО ОЗНАЧАВА ДА СЕ ЗАПАЗИ УСТОЙЧИВОСТТА НА 
КОНСТИТУТИВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪОТВЕТНАТА 
ТЕРИТОРИЯ, СВЪРЗАНИ С НАЛИЧИЕТО НА ТИП ЕСТЕСТВЕНО 
МЕСТООБИТАНИЕ, ЦЕЛТА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА КОЙТО ОБУСЛАВЯ 
ВКЛЮЧВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА В СПИСЪКА С ТЕРИТОРИИ ОТ 
ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБЩНОСТТА
съединени дела на Съда на ЕС  C-387/15 и C-388/15





Чл. 38. (*) (1) За животинските видове от приложение № 3 се 
забраняват:
1. всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с 
каквито и да е уреди, средства и методи;
2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на 
размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;
3. унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, 
когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване 
на гнезда;
4. увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка 
и струпване по време на миграция;







Член 12, параграф 1, буква г) от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 
1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна трябва да се тълкува в смисъл, че съдържащото се в тази 
разпоредба понятие „места за почивка“ включва и местата за почивка, 
които вече не се използват от някой от защитените животински видове, 
фигуриращи в буква а) от приложение IV към посочената директива, 
какъвто е Cricetus cricetus (обикновеният хомяк), ако съществува 
достатъчно голяма вероятност посоченият вид да се завърне на тези места 
за почивка, което запитващата юрисдикция следва да провери.
дело на Съда на ЕС C-477/19

ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА СТРОГО ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ 
ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 12 И 
СЛЕДВАЩИТЕ ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА СЕ 
ПРИЛАГА СПРЯМО ВСЯКАКВИ „ЕСТЕСТВЕНИ ОБЛАСТИ НА 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ“ НА ТЕЗИ ВИДОВЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТЕ СЕ 
НАМИРАТ В ТЯХНОТО ОБИЧАЙНО МЕСТООБИТАНИЕ, В 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ИЛИ, НАПРОТИВ, В БЛИЗОСТ ДО 
ЧОВЕШКИ СЪОРЪЖЕНИЯ. дело C-88/19







Строителството 
започва януари 
2019 





Сигнал до Б. Борисов, П. Аврамова и Н. Димов 

Съгласно чл. 10 ал. 3 на Закона за устройство на черноморското крайбрежие в 
имота в който се извършва строителството е допустимо строителство със 
следните параметри интензивност на застрояване до 0,5, минимална 
озеленена площ минимум 70 % и височина на застрояването до 7,5.  Обаче 
Вашите подчинени органи, в нарушение на ЗУЧК и на ОУП на община Созопол, 
са допуснали и разрешили в този имот интензивност на застрояването – 1, 
процент на озеленяване 50% и височина на застрояването – 10 м.  Всъщност на 
три метра от плажа те са допуснали строителството на шест етажни сгради.( ЗП 
1200 кв.м. и РЗП 7300 кв.м.).

















КОГАТО ПРЕДИ ДА БЪДЕ ПРИЕТ ДАДЕН „ПЛАН“ ИЛИ 
„ПРОГРАМА“, Е ТРЯБВАЛО ДА СЕ НАПРАВИ ОЦЕНКА НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ МУ/Ѝ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДИРЕКТИВА 2001/42, 
КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ СА ДЛЪЖНИ ДА ПРЕДПРИЕМАТ 
ВСИЧКИ ОБЩИ ИЛИ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ, ЗА ДА ПОПРАВЯТ 
ПРОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ТАКАВА ОЦЕНКА
Дело на Съда на ЕС С-41/11

ПОЛЕЗНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ТАЗИ ДИРЕКТИВА БИ БИЛО 
ЗАСТРАШЕНО, АКО НАЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСУАЛНИ НОРМИ 
МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА 
НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪОБРАЗЯВАНЕ С НЕЙНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ
Дело на Съда на ЕС 399/14



В това отношение от постоянната практика на Съда следва, че 
държавата членка не може да се позовава на положения от 
вътрешния ѝ ред, за да оправдае неспазването на задълженията 
и сроковете, предвидени в правото на Съюза (решение 
Комисия/Белгия, C-421/12, EU:C:2014:2064, т. 43)









С протеста се иска обявяването му за незаконосъобразно, респективно нищожно на две основания:
1.Като издадено при липсваща компетентност на автора му. Директорът Тонка Атанасова със Заповед 

е оправомощила Таня Петрова Манолова да изпълнява правомощията й на Директор, докато тя е била в 
отпуск . Заповедта е издадена, като в същата е посочено правно основание чл.7 от Правилника за 
устройство и дейността на РИОСВ. В правомощията, обаче, визирани в посочения член на Правилника, 
липсва разпоредба, съгласно която, Директорът на РИОСВ да е разполагал с правомощия да 
оправомощи друго лице да изпълнява функциите му по съгласуване на инвестиционни предложения за 
извършване на преценка по ОС и ОВОС. Упълномощеното лице Таня Петрова Манолова, не е следвало 
да изпълнява посочената дейност – по съгласуване на инвестиционни предложения и извършване на 
преценка на ОС и ОВОС.

2.Противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона.
Извършена е неправилна оценка от Таня Манолова, действаща за Директор на РИОСВ-Бургас, че за 

инвестиционното предложение следва да се извърши само процедура по оценка за съвместимост по 
Закона за биологичното разнообразия, вместо задължителна преценка за необходимостта от 
извършване на ОВОС по ЗООС, като са изложени подробни аргументи в тази част, и каквито бяха 
аргументите, изложени в сигнала ми – съпътстващата дейност по укрепване на свлачище, попада в 
приложното поле на т.10м към чл.93 от Глава шеста на ЗООС и подлежи на процедура по преценка на 
необходимостта от извършване на ОВОС.





Благодарим за вниманието!


