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Представено от Фондация “Добруджа природа и хора”, гр. Генерал Тошево, уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП) за “Създаване на ботаническа градина за обществен достъп и 
оранжерия с площ 20 дка, с капково напояване, и с малко заведение за предлагане на напитки”  
 

Във връзка с представено от Фондация “Добруджа природа и хора”, гр. Генерал Тошево 
уведомление за ИП за създаване на ботаническа градина за обществен достъп и оранжерия с площ 
20 дка, с капково напояване, и с малко заведение за предлагане на напитки в поземлен имот 
10032.10.22, с площ 91339 кв. м, в землището на с. Ваклино, общ. Шабла, обл. Добрич, 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 12 “д” със съпътстващи дейности по т. 1 буква “в” и т. 3, буква 
“а” 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..  

Във връзка с чл.93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на 
РИОСВ-Варна. 

 
ІІ. По отношение  изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона 
за защитените територии, но попада изцяло в границите на две защитени зони от мрежата 
“Натура 2000”:  

 ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002050 „Дуранкулашко езеро”, обявена със 
Заповед № РД-258/18.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, и  

 ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000154 
„Езеро Дуранкулак“, включена в списък на защитените зони, приет с Решение на МС 
№ 802/04.12.2007 г., без заповед за обявяване;  

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 39, ал. 2 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 (Наредбата за ОС, обн. ДВ. бр.73/11.09.2007 г., изм. и доп),  се констатира, че 
инвестиционното предложение не противоречи на режима на защитена зона за опазване на дивите 
птици BG0002050 „Дуранкулашко езеро”, определен със заповедта за обявяването й.  

Проверката за допустимост за ЗЗ BG0000154 „Езеро Дуранкулак“ е неприложима, поради 
липса на заповед за обявяване. 

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и 
целите на опазване на защитената зона по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, 
т.1 от Наредба 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, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване 
на ОВОС. 

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Шабла и с. Ваклино, общ. Шабла и 
до главния архитект на община Шабла. 

 
/отговорено от РИОСВ на 23.03.2017 г./ 


