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            Представено от М. Михайлов, уведомление за инвестиционно предложение (ИП): за 
засаждане на малини и поливане от река Батовска“ в поземлени имоти №№53120.49.13 с площ 
9,000 дка, 53120.49.14 с площ 9,000 дка, 53120.47.4 с площ 3,072 дка, 53120.49.10 с площ 
16,929 дка, всички с начин на трайно ползване – ниви, трайно предназначение на територията 
– земеделска, в землището на с. Оброчище, община Балчик 
           Представеното уведомление с вх. №2880/8/20.04.202018г., 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 обхвата на т. 1, буква „в” -  мелиоративни 
дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи от 
Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и същото подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 

 
І. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС: 
 

        Описаното ИП попада в обхвата на т. 1, буква „в” -  мелиоративни дейности в селското 
стопанство, включително напояване и пресушаване на земи от Приложение № 2 към чл. 93, 
ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 

    Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна, 
съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  

    За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят на 
ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Уведомяване на кметовете на общ. Балчик и с. Оброчище, общ. Балчик и засегнатото 
население за цялостното намерение, съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2  от  Наредбата за 
ОВОС, с информация, съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 3 от същата наредба.  

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията по чл. 
93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за таксите, които 
се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39 от 
2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.) и внася писмено искане по образец съгласно 
до компетентния орган, към което прилага един екземпляр от информацията; 

 
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното 
разнообразие: 
 

            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.  
            Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. Най-
близко разположената е ЗЗ BG0000106 „Хърсовска река”  за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 
1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие. 
            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 Балчик, и с. Оброчище, общ. 

Балчик 
 
 
 
 

/отговорено от РИОСВ на 27.04.2018 г./ 


