Представено от Димов, гр. Добрич, уведомление за инвестиционно предложение (ИП)
за „Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води“ в землището на с.
Българево, общ. Каварна.
Във връзка с представено от Димов, уведомление за ИП за „Изграждане на водовземно
съоръжение – тръбен кладенец ЗП „ДИМОВ-БЪЛГАРЕВО“ в поземлени имоти с
идентификатори №№ 07257.22.43 и 07257.22.45, земеделска територия, с начин на трайно
ползване „овощна градина“ с обща площ от 23.001 дка, землище с. Българево, общ.
Каварна, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС),
РИОСВ - Варна, информира за следното:
І. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната
среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС):
ИП попада в обхвата на точка 2 „Г“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл.
93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на
ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС.
Във връзка с чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е
директорът на РИОСВ-Варна.
На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно
допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 20162021г. Съгласно изразено от Басейнова дирекция „Черноморски район“ становище,
намерението е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН.
ІІ. По отношение изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР):
Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС ИП подлежи и на преценка
за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на
защитените зони (ЗЗ), чрез процедурата по ОВОС, по реда ЗООС, във връзка с чл. 4 от
същата наредба.
Територията предмет на настоящото ИП, попада в границите на ЗЗ BG0002051
„Калиакра” за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т.
3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009г. (Обн. ДВ бр. 69/2009г.) с изм. и доп.
със Заповед № РД-97/06.02.2014г. на Министъра на околната среда и водите.
При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 2, във връзка с
ал. 3 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените в ИП дейности не
противоречат на режима на ЗЗ BG0002051 „Калиакра” за опазване на дивите птици,
определен със заповедта за обявяване и заповедта за допълването й.
Копие на писмото е изпратено до кметовете на община Каварна и с. Българево, общ.
Каварна, и на гл. арх. на община Каварна.

(отговорено от РИОСВ на 29.11.2017г.)

1

