
С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На основание чл. 17, ал. 1,т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда в РИОСВ-ВАРНА е получено уведомление от „Йонтех 
Инженеринг” ООД за организирана среща за обществено обсъждание на доклад за оценка 
на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за «Предприятие за рециклиране на метали и 
техни съединения от отпадъци с инсталация за третиране на излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване (ИУЕЕО)» в поземлени имоти ПИ № 20482.505.350 и ПИ № 
20482.505.117, промишлена зона - Юг , землище на гр. Девня, община Девня, област Варна, с 
възложител: „Йонтех Инженеринг” ООД, които ще се проведат в:  

в Ритуална зала в гр. Девня, бул. „Съединение” № 78, община Девня - от 14.00 часа на 
22.06.2018 год.  

Докладът за ОВОС е на разположение всеки работен ден на следните места: 

 От 9.00 до 17.00 ч. в сградата на  Община Девня – отдел „Екология” 
 От 09.30 до 12.30 и  13.00 до 17.30 часа в сградата РИОСВ – Варна, ул. „Ян Палах”  №4, 
отдел „ПД” 

Писмени становища могат да се представят в  сградите на местата обявени по-горе, където е 
осигурен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и/или на срещата за 
обществено обсъждане. 

         Обявата е публикувана на интернет адрес http://www.iontech.bg/en/news/2-news
         За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя „Йонтех 
Инженеринг” ООД, лице за контакти : Александър Цеков – 0899885785 



С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 
 
 
 

На основание чл. 17, ал. 1,т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда в РИОСВ-ВАРНА е получено уведомление от „АГРО 
СИП“ ООД за организирани срещи за обществени обсъждания на доклад за оценка на 
въздействието върху околната среда /ОВОС/ за „Възстановяване на дейността на 
съществуващ свинекомплекс“ в П№000099 с начин на трайно ползване „животновъдна 
ферма“, ПИ № 020043 с помпена станция и начин на трайно ползване – водностопанско 
съоръжение и пречиствателно съоръжение – 5 утайника в ПИ № 039027 с начин на трайно 
ползване – утаител, в землището на с. Любен Каравелово, община Аксаково, област Варна, с 
възложител: „АГРО СИП“ ООД, които ще се проведат в:  
 
в залата  на  ОДК – Аксаково, ул. „Слави Дойчев” № 6, община Аксаково - от 14.00 часа на 
12.04.2018 год.  
кметство  село Любен Каравелово, община Аксаково - от 11.00 часа на 12.04.2018 год.  
 
 

Докладът за ОВОС е на разположение всеки работен ден на следните места: 
 
 От 9.00 до 17.00 ч. в сградата на  Община Аксаково – отдел „Екология” 
 От 09.30 до 12.00 и  14.00 до 16.30 часа в сградата РИОСВ – Варна, ул. „Ян Палах”  №4, 
отдел „ПД” 
 От 09.00 до 17 часа кметство  село Любен Каравелово, община Аксаково  
 
Писмени становища могат да се представят в  сградите на местата обявени по-горе, където е 
осигурен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и/или на срещите за 
обществено обсъждане. 
Съобщението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ – Варна на 20.03.2018 г. 
 
         Обявата е публикувана на интернет адрес www.agrosip.come  
         За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя „АГРО СИП“ ООД, 
лице за контакти : Снежана Атанасова – 0899316969 



 
 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
  
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

 
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) стартира процедура по реда на 

чл. 36, ал. 2 и чл. 41, т. 3 и т.2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) за намаляване на 
площта на резерват „Калиакра“ посредством изключване на имоти с номера: 07257.45.506, 
07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519, 07257.33.580 
съгласно Кадастрална карта за землището на село Българево, община Каварна, 
представляващи: морски плаж „Болата“, път, територията между пътя и плаж „Болата“, 
брегоукрепителните съоръжения – диги и буни и асфалтов паркинг. Основание за 
стартиране на процедурата е липсата в посочените имоти на растителни и животински 
видове и природни местообитания -предмет на опазване в резерват „Калиакра“, в това 
число: местообитание на тюлен монах, крайбрежни морски екосистеми, характерна степна 
растителност и животински свят и гнездови ниши на редки и изчезващи видове птици. 
Паралелно с процедурата за намаляване площта на резервата ще бъде проведена и 
процедура за увеличаване на площта на Защитена местност (ЗМ) „Степите“ (бивша 
буферна зона на резерват „Калиакра“) посредством включване в ЗМ на изключените от 
резерват „Калиакра“ имоти с номера 07257.45.506, 07257.45.507, 07257.45.508, 
07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519. 

Включването на изключените от резервата имоти в ЗМ „Степите“ се прави с цел 
недопускане наличието на незащитена площ във вътрешността на резерват „Калиакра“, в 
резултат на евентуално изключване на горепосочените имоти. Включването на имотите в 
ЗМ ще позволи ползването им като морски плаж, като същевременно ще осигури и 
необходимата защита, както върху тях, така и върху резервата. 
На основание чл. 37 от ЗЗТ, МОСВ организира обществено обсъждане на предложението 
на община Каварна за промяна в границата на резерват „Калиакра“ и ЗМ “Степите“ и кани 
всички заинтересовани страни, вкл. държавни институции и органи на местно 
самоуправление. Общественото обсъждане ще се проведе на 12 април 2018 г. от 10.30 ч. в 
Конферентната зала на Регионална инспекция по околна среда и води - Варна, ул. Ян 
Палах № 4, град Варна. 

Документацията по предложението, включваща обосновка, картен материал, 
проект на заповед за намаляване на площта на резерват „Калиакра“ и увеличаване на 
площта на ЗМ „Степите“, както и друга придружаваща информация е налична в община 
Каварна и РИОСВ-Варна, както и на официалната страница на Министерство на околната 
среда и водите, раздел Природа - обществени обсъждания: https:// 
www.moew.government.bg/ 
 

Публикувано на интернет страницата на РИОСВ – Варна на 20.03.2018 г. 



С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 
 
 
 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Варна, е получено писмо от 
„Аякс-1“ ЕООД, гр. Димитровград за организирани срещи за обществено обсъждане на 
доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно 
предложение  „Разширение с достигане на пълния капацитет на свинекомплекс 
“Козлодуйци“ със 7900 места за свине майки,  52000 места за свине за угояване (над 30 кг) и 
40300 броя места за отглеждане на подрастващи прасета (от 8 до 30 кг) в поземлени имоти 
066004, 257001, 000060, 000262, в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка, които ще се 
проведат на 06.02.2018 г., 

- от 10.00 часа, в Пенсионерски клуб, с. Козлодуйци, общ. Добричка, 
- от 12.30 часа, в Пенсионерски клуб, с. Росеново, общ. Добричка, 
- от 15.00 часа, в зала 108, в сградата на Община Добричка, ул. “Независимост” № 

20, гр. Добрич.  
 

Докладът за ОВОС е на разположение от 05.01.2018 г., всеки работен ден, в сградите 
на: Община Добричка, кметствата на с. Козлодуйци и с. Росеново, общ. Добричка и РИОСВ-
Варна.  

 
Писмени становища могат да се представят в  общината, кметствата и РИОСВ-Варна, 

и/или на срещите за обществено обсъждане.  



С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 
 
 
 

На основание чл. 17, ал. 1,т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда в РИОСВ-ВАРНА е получено уведомление от „Бора 
Инвест“ ЕООД, седалище и адрес на управление: ул. „Княз Борис I” № 111, Бизнес Център 
„Димят“, ет. 9, гр. Варна за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за 
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и доклад за оценка за 
съвместимостта /ОС/ на ИП за „изграждане на Пристанище за обществен транспорт с 
регионално значение за насипни и наливни неопасни товари“  в ПИ с № 03719.202.2, с площ 
10 015 кв. м, ПИ с № 03719.202.3, с площ 9 994 кв. м и ПИ с № 03719.202.44 (имотът е 
образуван от имот 03719.202.37), с площ 2 902 кв.м, находящи се в местност „Манастира”, в 
землището на град Белослав, която ще се проведе в заседателната зала на  община Белослав  
- от 13.00 часа на 26.01.2018 год.  
 

Докладът за ОВОС е на разположение всеки работен ден на следните места: 
 
 От 9.00 до 17.00 ч. в сградата на  Община Белослав – отдел „Екология” 
 От 09.30 до 12.00 и  14.00 до 16.30 часа в сградата РИОСВ – Варна, ул. „Ян Палах”  №4, 
отдел „ПД” 
 От 09.00 до 17 часа на адрес ул. „Княз Борис I” № 111, Бизнес Център „Димят“, ет. 9, гр. 
Варна . 

Писмени становища могат да се представят в  сградите на местата обявени по-горе, 
където е осигурен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и/или на срещите 
за обществено обсъждане. 
 
         Обявата е публикувана във вестник „Черно море”, брой 246, 22.12.2017 год.  
         За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя „Бора Инвест“ 
ЕООД, лице за контакти : Мирослава Стефанова – 0882 797 060 



ОБЯВА  
за срещи за обществено обсъждане  

от  
“РУСГЕОКОМ БГ” ЕАД, 1407 гр.София, ул. „Филип Кутев" №5. ет.6, офис 607  

Тел/факс: +359 2 865 1 199, е-mail: info@rasgeocom.coin 
 

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околна среда “РУСГЕОКОМ БГ” ЕАД 
уведомява заинтересуваните физически и юридически лица, че са организирани следните срещи за обществено обсъждане на доклада 
за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на  инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище 
“Спасово”, с площ 219 кв. км, в блок “Добрич”, включващо четири участъка: “Рогозина”, “Чернооково”, “Калина” и “Рогозина изток” 
за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич”: 

 
1. На 16.10.2017 г. от 17.00 часа в читалището на с. Рогозина на адрес - с. Рогозина, община Генерал Тошево, ул. „12-

та" № 3. 
2. На 17.10.2017 г. от 17.00 часа в кметството на с. Черноооково на адрес - с. Черноооково, община Генерал Тошево, 

ул. 4-та № 22. 
3. На 18.10.2017 г. от 10.00 часа в читалището на с. Калина на адрес - с. Калина, община Генерал Тошево, ул. 1-ва № 7, 

съвместно за заинтересованите от с.Калина и с. Великово. 
4. На 18.10.2017 г. от 17.00 часа в читалището на с. Преселенци на адрес - с. Преселенци, община Генерал Тошево, ул. 

„2-ра" №  15, съвместно за заинтересованите от с. Преселенци и с. Горица 
5. На 23.10.2017 г. от 10.00 часа в читалището на с. Василево на адрес - с. Василево, община Генерал Тошево, ул. „1-

ва" № 7, съвместно за заинтересованите от с.Василево, с. Балканци и с.Средина 
6. На 23.10.2017 г. от 17.00 часа в читалището на с. Спасово на адрес - с. Спасово, община Генерал Тошево, ул. „1-ва" 

№ 24, съвместно за заинтересованите от с. Спасово, с. Сърнино, с. Сираково, с. Вичево и с. Александър Стамболийски. 
7. На 24.10.2017 г. от 10.00 часа в читалището на с. Люляково на адрес - с. Люляково, община Генерал Тошево, ул. „1-

ва" № 13, съвместно за заинтересованите от с.Люляково и с.Писарово 
8. На 24.10.2017 г. от 17.00 часа в читалището на с. Кардам на адрес - с. Кардам, община Генерал Тошево, ул. 

„Червеноармейска" № 5. 
9. На 28.10.2017 г. от 10.00 часа в голямата зала в общинската администрация на гр. Генерал Тошево, на адрес - гр. 

Генерал Тошево, община Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов" № 5. 
 
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т. ч. доклада за оценка на степента на въздействие, са на разположение на 

заинтересованите лица всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в общинска администрация на гр. Генерал Тошево и кметствата на с. 
Кардам, с. Люляково, с. Писарово, с. Вичово, с. Преселенци, с. Горица, с. Василево, с. Калина, с. Средина, с. Балканци, с. 



Великово, с. Сираково, с. Сърнино, с. Александър Стамболийски, с. Спасово, с. Рогозина, с. Чернооково, общ. Генерал Тошево, 
в РИОСВ-Варна, ст. 301, и  офиса на “РУСГЕОКОМ БГ” ЕАД, 1407 гр.София, ул. „Филип Кутев" №5. ет.6, офис 607.  

 
Докладът за ОВОС и приложенията към него са достъпни и на интернет страницата на РИОСВ-Варна, на адрес: htp//www.riosv-

varna.org. 
 
Писмени становища могат да се представят в центъра за работа с граждани на първи етаж в сградата на Община Генерал 

Тошево и на срещите за обществено обсъждане. 
 
За заинтересованите от селата Великово, Горица, Балканци, Средина, Сърнино, Сираково, Вичево, Ал. Стамболийски и 

Писарово ще бъде осигурен транспорт пред кметствата. 
 
За контакти от страна възложителя: инж. Валери Йонов, тел. 0899111707 

 



ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.97, ал.4, във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда, 

„БУЛСТОУН“ ООД, гр. Варна, кв. „Вл. Варненчик”, бл. 407, вх. 17 ет. 1 ап. 301 

УВЕДОМЯВА
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира срещи за обществено 
обсъждане на доклад за оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички 
приложения към него за инвестиционно предложение: 

„Кариера за скално-облицовъчни материали от находище Коларци”  
в землището на с. Брестница, общ. Тервел, обл. Добрич

Възложител: „БУЛСТОУН“ ООД

Срещите за обществени обсъждания ще се проведат както следва:

1. Община Тервел –21.08.2017 г. от 11:00 часа в сградата на община Тервел, гр. Тервел, ул. 
"Св.Св.Кирил и Методий" № 8; 

2. Кметство Коларци – 21.08.2017 г. от 14:00 часа в залата намираща се в сградата на 
кметство Коларци, с. Коларци, общ. Тервел, ул. "Шеста", № 26. 

Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички приложения към него (в 
т.ч. ДОСВ), са обществено достъпни в работни дни на следните места:  

Регионалната инспекция по околната среда и водите, гр. Варна, 9000, ул. “Ян Палах” 4 
Община Тервел, гр. Тервел, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" № 8 
Кметство Коларци, с. Коларци, общ. Тервел, ул. "Шеста" № 26 
Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен 
и на интернет страницата на РИОСВ - Варна на адрес: http://www.riosv-varna.org/?p=507 

Писмени становища могат да се предоставят в РИОСВ Варна, на местата, където е осигурен 
достъп до Доклада по ОВОС и приложенията към него, или по време на срещите за обществено 
обсъждане. 

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: 
 Христо Стойчев  -  тел. 052/903535, е-mail: hstoychev@bulstone.com 




