Р ЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М ин ист ерс тв о на о ко лн а та сред а и в од ите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна
В РИОСВ-Варна e в ход процедура за оценка на въздействието върху околната среда
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”, с възложител : “Русгеоком БГ” ЕАД.
Процедурата е стартирана през април 2014 г. и към момента е на етап обществено
обсъждане на доклада за ОВОС и приложението му - доклад за оценка за степента на
въздействие върху защитените зони от мрежата “Натура 2000”.
РИОСВ е дала ход на процедурата по обсъждане на доклада за ОВОС след като са
получени положителни становища на БДДР-Плевен, БДЧР-Варна, и РЗИ-Добрич, и е
установено, че докладът е изготвен в съответствие със заданието за ОВОС и нормативните
изисквания.
За оценката на доклада и за начина на организиране и провеждане на общественото
обсъждане са уведомени възложителя и кметовете на община Ген. Тошево и на селата:
Кардам, Люляково, Писарово, Вичово, Преселенци, Горица, Василево, Калина, Средина,
Балканци, Великово, Сираково, Сърнино, Александър Стамболийски, Спасово, Рогозина,
Чернооково, Бежаново, общ. Ген. Тошево.
До документацията по ОВОС е осигурен 30-дневен обществен достъп в РИОСВВарна, община Ген. Тошево и кметствата на гореописаните села. Насрочени са девет срещи
за обществено обсъждане на доклада в периода от 16 до 28 октомври 2017 г.
След общественото обсъждане въз основа на резултатите от него, възложителят следва
да изготви становище с преценка за необходимостта от допълване или недопълване на
доклада по ОВОС и приложението му - доклад за оценка за степента на въздействие върху
защитените зони.
До становището ще бъде осигурен обществен достъп от община Генерал Тошево и
засегнатите кметства.
В случай на необходимост от допълване на докладите ще се извърши нова оценка на
тяхното качество. При положителна оценка ще се организира и проведе ново обществено
обсъждане.
Решението по ОВОС (за одобряване или неодобряване) ще се вземе от директора на
РИОСВ-Варна, в 45-дневен срок от датата на последната среща за обществено обсъждане
въз основа на:
- доклада за ОВОС и приложенията му;
- становищата на специализираните лица и органи, изразени в хода на процедурата,
в т. ч. на Басейнова дирекция -Плевен и БД- Варна, и РЗИ-Добрич;
- резултатите от общественото обсъждане, в т. становището на въпросите по тях;
- решението на Експертния екологичен съвет при РИОСВ-Варна.
Проектите на всяка конкретна сондажна площадка и на добивните сондажи в тях, са
предмет на нова следваща процедура за ОВОС.
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