Представено от “Дълбока БГ” ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение
(ИП): за изграждане на укрепителни съоръжения в поземлен имот 07257.28.618 и, в
землището на с. Българево, общ. Каварна.
Представеното уведомление с В х . № 2 6 - 0 0 - 5 8 6 5 / 3 3 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 8 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.).
Заявеното ИП включва дейност по точка 10, буква „м” 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.
Компетентен орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС е директорът на РИОСВ – Варна.
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от
разнообразие:

Закона за биологичното

Територията на ИП попада изцяло в границите на две защитени зони от мрежата
“Натура 2000”: BG0002051 “Калиакра”, определена за опазване на дивите птици, и
BG0000573 „Комплекс Калиакра”, определена за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна.
На основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 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, ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп) ИП подлежи на оценка за
съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.
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.
Проверката за допустимост за ЗЗ BG0000573 „Комплекс Калиакра” е неприложима,
поради липса на заповед за обявяване.
Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони
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 28.03.2018 г./
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