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 24.06.2014 г. 

На вниманието на: Г-н Станислав Анастасов 

                               Министър 

                               МОСВ 

Относно: Непостановено решение по предложение за обявяване на защитена местност “Смайлов Чаир – Кумкашла” 

основание чл.36 от ЗЗТ на мястото на заличена природна забележителност “Блатно кокиче в къмпинг “Корал” в 

землището на с. Лозенец, община Царево 

 

Уважаеми г-н Министър , 

ЖАЛБА 

Представляваното от мен сдружение внесе в повереното Ви министерство писмо на 28 май 2013 г. с вх. № 48-00-

598/28.05.2013 г. по гореописаната тема и на основание чл.36 от ЗЗТ с изложени наши аргументи по 

целесъобразност и законосъобразност. 

Заинтересоваността на сдружението ни и днес отново е: 

Запазване и защита на природата и на ландшафта по черноморското крайбрежие на територията на община Царево 

и в частност в м. "Смайлов чаир", в района на морски плаж "Лозенец-Кумкашла", в т. ч. територията на бившия 

къмпинг "Корал" и възстановяване на отменената защитена територия природна забележителност "Блатно кокиче в 

къмпинг Корал".  

 

На основание чл. 36, ал.(2) от ЗЗТ Министерството на околната среда и водите е задължено да се произнесе по 

целесъобразността на предложението ни, в съответствие с критериите, посочени в този закон, в срок един месец от 

внасянето му. Такова произнасяне няма и до този момент от страна на Министерството. 

На основание на чл. 118. ал.(1), (2) от АПК повереното Ви Министерство е задължено да постанови решение по 

внесеното от сдружението ни предложението най-късно до два месеца след неговото постъпване, за което се 

съобщава в 7-дневен срок на подателя. Не сме уведомени за такова нито в съответния срок, нито преди или след 



него. Не сме уведомени и за необходимост от продължаване на срока и решение по нашето предложение не е 

постановено и в законовия 6/шест/ месечен срок. 

Настояваме за незабавно разясняване и писмен отговор от Ваша страна на кой точно етап се намира инициираната 

от нас процедура, съгласно указаните от ЗЗТ стъпки , а именно:  

- Произнасяне от страна на МОСВ за целесъобразност на предложението в едномесечен срок от внасянето 
му; 

- Изготвяне на документация за обявяването на ЗТ от или чрез възлагане от страна на МОСВ. 
- Организиране на процедура за обществено обсъждане при  обявяване на национални и природни паркове, 

на резервати и поддържани резервати; 
- Назначаване на комисия от страна на министъра на околната среда и водите за приемане на 

предложението. Срока за назначаване на комисията е едногодишен за национални и природни 
паркове и 6 месечен за останалите категории. 

- Провеждане на комисията; 
- Произнасяне на министъра на околната среда и водите на базата на протокола на комисията. 

 

Всякакви нормативно определени срокове са напълно изтекли, предвид че е минала повече от година от внасянето 

на нашето предложение, а  непостановяването на решение представлява явно нарушение на горепосочените 

разпоредби.  

Предвид изложеното, моля в предвидения от Закона срок да ни отговорите писмено, на посочените пощенски и и-

мейл – адрес, на поставения въпрос, в противен случай ще счетем , че е налице мълчалив отказ от Ваша страна и 

ще бъдем принудени да сезираме съда с настоящия казус. 

Дълбоко ни тревожи липсата на отношение от поверената Ви институция по един толкова важен казус от 

национално начение за опазване на последните незасегнати природни местности по Черноморието ни, какъвто е 

казусът „ Корал”. 

 

С уважение, 

Лилия Попганчева 

Председател на УС 

ДА ЗАПАЗИМ КОРАЛ 

 


