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Представено от община Каварна, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 
„Изменение на проект за закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци“ в ПИ 
35064.50.175, начин на трайно ползване-депо за битови отпадъци /сметище/, в землището на 
гр. Каварна, общ. Каварна, с възложител община Каварна.

Във връзка с представено от община Каварна, уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) за Изменение на проект за закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци“ в 
ПИ 35064.50.175, начин на трайно ползване-депо за битови отпадъци /сметище/, в землището 
на гр. Каварна, общ. Каварна, 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:

I. 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 представената информация и документация постъпила в РИОСВ-Варна, се 
установи следното: 

1. За ИП „закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци гр. Каварна“, в ПИ № 
35064.50.70, начин на трайно ползване-депо за битови отпадъци /сметище/, с площ 10074 
кв.м, в землището на гр. Каварна, общ. Каварна, с възложител община Каварна, е 
издадено Решение № ВН 19-ОС/2012г. за преценяване на вероятната степен на 
отрицателно въздействие.  
2. Гореописаното изменение на проекта за закриване и рекултивация на депо за 
неопасни отпадъци гр. Каварна, в ПИ 35064.50.175 /стар ПИ 35064.50.70/, е свързано с 
липса на подходящи материали за направа на горен изолационен екран и промяна на 
категорията на обекта. Съгласно чл. 154, ал. 2, т. 8 от ЗУТ, промяната се явява 
съществено отклонение от одобрения и съгласуван с Решение № ВН 19-ОС/2012г. на 
директора на РИОСВ-Варна, инвестиционен проект за съоръжения и инсталации за 
третиране на отпадъци. 

  След преглед на представената информация, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за 
ОВОС, във връзка с чл. 40, ал. 2 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), 
Ви уведомявам, че ИП попада в обхвата на т. 11, буква „б“ инсталации и депа за 
обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно 
чл. 93, ал. 1, т. 2 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на 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. На основание на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
ОВОС, гореописаното ИП е необходимо да бъде обявено на интернет страницата Ви 
(ако имате такава) и/или на обществено достъпно място. 

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 приложение № 6 до компетентния орган, към което прилага 
един екземпляр от информацията по приложение № 2 на хартиен и електронен носител 
/който да съдържа цялата налична и приложена документация към процедурата/; 

     Към искането да се приложат: 
-  Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 500 лв., 
съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ 
(приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.),  преведена по банков път: IBAN: BG17 SOMB 
9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при Общинска банка АД. Основание: по преписка 
с вх. № 2720/2019г. 

    Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да бъде 
представена следната информация: 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес 
компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:  
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 осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като поставя 
съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-малко 14 дни за достъпа 
до информацията и за изразяване на становища от заинтересовани лица; 

Община Каварна от своя страна осигурява обществен достъп до информацията за най-
малко 14 дни, като поставя съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на 
обществено достъпно място за достъпа до информацията и за изразяване на становища 
от заинтересувани лица; 

  в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок община Каварна, изпраща на 
РИОСВ-Варна, резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването 
му по образец съгласно приложение № 7. 

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, попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”: 
 ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002051 „Калиакра“, обявена със обявена със 

Заповед № РД-559/21.08.2009 г., изм. и доп. със Заповед № РД-97/06.02.2014г. 
(ДВ бр.15/2014 г.) и Заповед № РД-818/12.12.2017г. (ДВ бр.100/15.12.2017 г.) и 
трите на всички на министъра на околната среда и водите; 

 ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 
BG0000573 „Комплекс Калиакра“, обявена със Заповед № РД 815/12.12.2017г. 
/обн. ДВ, бр. 100/2017г./. 

За изменение на проекта за закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци гр. 
Каварна, свързано с липса на подходящи материали за направа на горен изолационен екран, е 
извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 2, във връзка с ал. 3 от 
Наредбата за ОС, при която се констатира, че описаната промяна на предвидените дейности 
не противоречат на режима на ЗЗ BG0002051 „Калиакра“ и ЗЗ BG0000573 „Комплекс 
Калиакра“, определени със заповедите за обявяването и изменението им.  
         Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони ще 
бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС. 

                                                                                    (отговорено от РИОСВ на 31.05.2019г.) 


