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Представено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 

уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Регионално прединвестиционно 
проучване (РПИП) за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, 
възложител: Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

 
Във връзка с представено от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Регионално 
прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия на „Водоснабдяване и 
канализация Добрич“ АД, възложител: Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството 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):  
Във връзка с гореизложеното, заявеното ИП и предвиждащите в него обекти и дейности 

попада в т. 11, буква „в” пречиствателни станции за отпадъчни води от Приложение № 2 на 
ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС.  

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна на 
основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  
        Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които за 
инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се извършва 
преценка: 

1. по искане на възложителя; 
2. при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното 

разнообразие; 
   3. в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 
 

 
ІІ. 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 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, 
приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ИП подлежи и на оценка за 
съвместимостта със ЗЗ чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на 
ОВОС.  

Част от трасето на отвеждащ колектор от ПСОВ „Албена“ попада в границите на ЗМ 
„Блатно кокиче“ /от т.1 до т.20 от представените координатни точки/, обявена със Заповед № 
РД-554/10.06.1982г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерски съвет, 
като буферна зона на поддържан резерват „Балтата“ и прекатегоризирана в „защитена 
местност“ със Заповед № РД-750/10.11.2009г. на министъра на ОСВ. Със Заповед № РД-
1126/29.10.2004 г. на  министъра на околната среда и водите, е утвърден План за управление 
на поддържан резерват „Балтата“ и буферната му зона /прекатегоризирана в защитена 
местност „Блатно кокиче“/. Реализацията на отвеждащия колектор не противоречи на 
режимите на ЗМ „Блатно кокиче“. В останалата си част териториите предмет на ИП, не 
попадат в границите на защитени територии /ЗТ/ по смисъла на Закона за защитените 
територии.  

Агломерация Каварна 
ПСОВ Каварна попада изцяло в защитена зона за опазване на дивите птици BG0002051 

“Калиакра”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното 
разнообразие /ДВ, бр. 77/ 2002 г. с изм. и доп./ , Заповед № РД-559/21.08.2009 г. с изм. и доп 
със Заповед № РД-97/06.02.2014 г. и изм. и доп със Заповед № РД – 818/12.12.2017 г. и трите 
на министъра на околната среда и водите и защитена зона за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 “Комплекс Калиакра”, определена 
съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон обявена със Заповед № РД-815/12.08.2017 г. на 
министъра на околната среда и водите. 

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от 
Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията за реконструкция и модернизация на 
ПСОВ Каварна не противоречат на режима на защитена зона за опазване на дивите птици 
BG0002051 “Калиакра”, определени със заповедите за обявяване и защитена зона за опазване 
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на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 “Комплекс Калиакра” 
определени със заповедите за обявяване. 
        Агломерация Албена 

ПСОВ Албена попада изцяло в защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 
“Батова”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие 
/ДВ, бр. 77/ 2002 г. с изм. и доп./ обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със 
Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. и трите  на министъра на 
околната среда и водите. 

Сухоземната част на трасе на колектор след ПСОВ Албена попада изцяло в ЗЗ „Батова“ 
BG0002082 за опазване на дивите птици и частично в ЗЗ „Долината на река Батова“ 
BG0000102 опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

Трасето на дълбоководното заустване в акваторията на Черно море след ПСОВ Албена 
попада частично  в ЗЗ „Батова“ BG0002082 за опазване на дивите птици. 

 При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от 
Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията за „Модернизация и реконструкция на 
ПСОВ Албена“, както и „Изграждане на дълбоководно заустване след ПСОВ Албена“ не 
противоречат на режима на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 “Батова”, 
определена със заповедите за обявяване. 

Извършването на проверка за допустимост за защитена зона за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна е неприложимо, поради липса на заповеди за 
обявяването им. 

Трасе на дълбоководно заустване след ПСОВ Балчик частично попада в границите на 
защитена зона за опазване на дивите птици BG0002097 „Белите скали“ със Заповед № РД-
353/03.05.2012 г. и Заповед № РД-816/12.12.2017 г. и двете  на министъра на околната среда и 
водите и ЗЗ „Комплекс Калиакра“ BG0000573 опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна. 

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от 
Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията за реализация на трасе за дълбоководно 
заустване след ПСОВ Балчик не противоречат на режима на защитена зона за опазване на 
дивите птици BG0002097 „Белите скали“ и ЗЗ „Комплекс Калиакра“ BG0000573 опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна определени със заповедите за обявяване. 

Агломерация Добрич 
ИП, които засягат Агломерация Добрич не попадат в границите на защитени зони. Най-

близко разположени са ЗЗ „Суха река“ BG0000107 опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна и ЗЗ „Чаиря“ BG0002085 за опазване на дивите птици. 
 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони ще 
бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС. 

ІV. По отношение на изискванията на Закона за водите 
 

         Предвид изискванията на чл. 4 „а” от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), е 
извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в 
действащите Планове за управление на риска от наводнения /ПУРН/ и Планове за управление 
на речните басейни /ПУРБ/ на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и 
„Черноморски район“ /БДДР и БДЧР/ по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите. 
        БДДР изразява мотивирано становище с изх. №2620/05.04.2018 г. /копие от  което 
предоставям за съобразяване/, че ИП е допустимо:  

- при условие, че предвидените дейности в ИП не противоречат и не 
нарушават планираните забранителни и ограничителни мерки, определени в 
ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район. 

- Спрямо мерките за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятни 
последици, определени в ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район. 

       БДЧР мотивирано изразява становище с изх. №05-09-32/2/05.04.2018 г. /копие от  което 
предоставям за съобразяване/, че ИП е допустимо съгласно ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-
2021 г. в Черноморски район. 

 
Копие на писмото е изпратено до кметовете на община Балчик, кметство С. Кранево, 

община Балчик, община Добрич – град, община Добричка, община Каварна, кметство с. Селце  
                                                                                      (отговорено от РИОСВ на 17.04.2018г.) 


