Представено от Г. Карагеоргиев, П. Карагеоргиева, П. Петков, В. Петкова-Илиева, гр. Варна,
уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на временен открит
паркинг за моторни превозни средства (МПС)“ в гр. Балчик
Във връзка с представено от Г. Карагеоргиев, П. Карагеоргиева, П. Петков, В. ПетковаИлиева уведомление за ИП „Изграждане на временен открит паркинг за МПС“ в поземлен
имот с идентификатор 02508.7.143 (номер по предходен план: 000243) и поземлен имот №
000244, с обща площ от 2650 кв.м, по плана на к.з. „Двореца“, гр. Балчик, 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 за „Изграждане на временен открит паркинг за МПС“ в посочения имот попада в
обхвата на точка 10, буква “б” от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на
ЗООС.
Във връзка с чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът
на РИОСВ-Варна.
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР):
На основание чл. 31, ал. 1 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 ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на
Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите защитени зони (ЗЗ) от
Европейската екологична мрежа “Натура 2000”.
Най-близко разположената е ЗЗ BG0002061 „Балчик” за опазване на дивите птици,
определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД130/10.02.2012г. на Министъра на околната среда и водите.
Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Балчик, и главния архитект на Община
Балчик.
(отговорено от РИОСВ на 22.03.2018г.)
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