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Представено от „Крайморски градини - 2015“ ЕООД, уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП): за „Създаване и отглеждане на трайни насаждения-
десертни лозя, опорна конструкция, мрежа против градушки, система за капково 
напояване, ограда, включително и изграждане на складова база за съхранение и 
пакетиране на произведената продукция и селскостопанския инвентар“  на площ,  заемаща 
168 дка от 286.2 дка от ПИ 07257.46.603 с НТП – нива, находящ се в землището на с. 
Българево, общ. Каварна 

Представеното уведомление с вх. № 2 6 - 0 0 - 4 4 7 8 / 4 / 2 8 . 1 1 . 2 0 6 г., за 
гореописаното ИП, се приема като информиране на компетентния орган по околна среда 
по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС; ДВ. бр. 
91/2002 г., изм. и доп.) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
ОВОС (Наредбата за ОВОС; ДВ. бр. 25/2003г., изм. и доп.). 

Така заявеното предложение, попада в точка 1, буква „В“ от списъка на 
категориите и дейностите в Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС и същото 
подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС).  

Компетентен орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС е директорът на РИОСВ – Варна.  

І По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС); 

 За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС като 
възложител на ИП е необходимо да предприемете следните действия: 
1. Да извършите писмено уведомяване на кметовете на община Каварна, и с. Българево, 
общ. Каварна, както и на засегнатото население, с информация по чл. 4, ал. 3 от 
Наредбата за ОВОС за ИП в неговата цялост. 
2. Да внесете в РИОСВ-Варна, писмено искане за преценяване необходимостта от ОВОС 
по образец съгласно Приложение № 6 до компетентния орган по чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
към което е необходимо да приложите един екземпляр от информацията по Приложение 
№ 2, придружено с подробна информация на хартиен и електронен носител /който трябва 
да съдържа и сканирани копия на всички документи, придружаващи информацията за ИП 
по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС (картен материал - скици, схеми, планове, други; 
документи за право на възложител – нотариални актове, договори, други)/ и информация 
относно обществения интерес към ИП, който е проявен по реда на чл. 6, ал. 9 от 
Наредбата за ОВОС.  

2. Към искането да се приложат: 
 обяснителна записка за методите и технологията на предвидения начин за 

капково напояване; 
 да се опише източника за водоснабдяване и необходимото количество вода 

(годишно) за напояване. 
 доказателства за датата и начина на извършено писмено уведомяване на 

кметовете на община Каварна,   и с. Българево, общ. Каварна и на засегнатото население, 
съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, с информация, съобразена с изискванията на 
чл. 4, ал. 3 от същата наредба.  

 документ за платена такса в размер на 500 лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от 
Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (приета с ПМС 136/2011г., с 
изм. и доп.), преведена по банков път: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; BIC: 
SOMBBGSF, при Общинска банка АД, основание: по преписки с вх. № 4478/ 2017 г. 

 
ІІ. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 

интерес към инвестиционното предложение е необходимо: 
1. Вие като възложител да осигурите обществен достъп до информацията по 

Приложение № 2, като поставите съобщение на интернет страницата си и/или по друг 
начин за най-малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от 
заинтересуваните лица.  

2. Не по-късно от едновременното внасяне на искането за преценяване в РИОСВ-
Варна, да предоставите на община Каварна и с. Българево, общ. Каварна информацията за 
ИП по Приложение № 2 на хартиен и електронен носител, които съгласно разпоредбата на 
чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, трябва да осигурят обществен достъп до 
предоставената информацията за най-малко 14 дни.  

В срок до 3 дни след изтичане на 14 дневния срок община Каварна,   и с. Българево, 
общ. Каварна имат задължението да изпратят служебно в РИОСВ-Варна, резултатите от 
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обществения достъп, в т.ч. за начина на осигуряването му по образец съгласно 
Приложение № 7.  

III. По отношение на 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 ИП, попада изцяло  в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 
2000”: ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002051 „Калиакра”, определена съгласно чл. 6, 
ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.) 
обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009 г., изм. и доп. със Заповед № РД-97/06.02.2014 
г. на министъра на околната среда и водите и в ЗЗ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра”, определена 
съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2  от ЗБР.  

След направена справка в наличната към момента в РИОСВ-Варна цифрова 
информационната система за защитени зони “Натура 2000”, вкл. модели за 
разпространение на природни местообитания в   ПИ № 07257.46.603, с площ 286275 кв.м, 
начин на трайно ползване  „нива“ в землището на с. Българево, общ. Каварна е установено 
приоритетно за опазване природно местообитание 62СО* „Понто-сарматски степи“.  

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 
от Наредбата за ОС въз основа на представената от възложителя документация и 
предоставената към писмо с изх. № РД-05-23/ 09.02.2017 г. от Областна дирекция 
“Земеделие“ – Добрич, документация и информация касаеща промяната в НТП на имот 
№ 07257.46.603  (стар идентификатор 07257.241.242) по ККР на с. Българево, общ. 
Каварна  се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение  не 
противоречи на режима на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002051 
„Калиакра”, определен със заповедта за обявяването й. Извършването на проверка за 
допустимост за защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра” е неприложимо, поради липса на 
заповед за обявяването й.  

 
Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона 

ще бъде извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от 
ОВОС.  

 
 
Копие на писмото е изпратено до кметовете на община Каварна, и с. Българево, 

общ. Каварна 
 
 
 
 

/отговорено от РИОСВ на 18.04.2017 г./ 


