Представено от “Сийуанс” АД, гр. София уведомление за инвестиционно предложение (ИП)
“заздравяване на общински полски път”
Във връзка с представено от “Сийуанс” АД, гр. София, уведомление за ИП за заздравяване
на общински полски път, представляващ поземлен имот 35064.120.6, в землището на гр. 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), Регионална инспекция по
околната среда и водите (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 предвижда изграждане на пътна лента с ширина 4,50 м и два банкета по 0,75 м, при
запазване на съществуващия габарит на полския път като за изграждане на пластовете на
настилките при строителството на обекта ще се подготви земна основа, следвайки надлъжния
профил и подробните напречни профили, отстранявайки най-горния почвен слой с дебелина около
20 см. Полученото земно легло ще се уплътни с вибрационен валяк, след което ще се положи
трошенокаменна пътна настилка 30 см.
ИП е изменение на обект по т. 10 “д” от Приложение № 2 на ЗООС, което предвид неговите
мащаби и местоположение (ИП попада изцяло в границите на защитена зона от мрежата “Натура
2000” BG0002051 “Калиакра”, определена за опазване на дивите птици) има вероятност да окаже
значително въздействие върху околната среда по време на строителството, експлоатацията и
закриването на ИП. Предвид това, заявеното ИП на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС подлежи
на преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(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):
ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”, но попада изцяло в границите на
защитена зона от мрежата “Натура 2000” - BG0002051 “Калиакра”, определена за опазване на
дивите птици.
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от
Наредбата за ОС се установи, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на ЗЗ
BG0002051 “Калиакра”, определен със Заповед № РД-559/21.08.2009 г. (обн. ДВ, бр. 37/2012 г.) за
обявяване и Заповед № РД-97/06.02.2014 г. (обн. ДВ, бр. 15/2014 г.) за допълването й на министъра
на околната среда и водите.
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 кмета на община Каварна и Общински съвет Каварна.
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