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Представено от ОБЩИНА КРУШАРИ, уведомление за инвестиционно намерение (ИН) 
за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обслужващ 
път до местността „Текето“ в землището на с. Александрия, общ. Крушари.

Във връзка с представено от ОБЩИНА КРУШАРИ,  уведомление за изработване на 
ПУП-ПП за обслужващ път от Републикански път III-293 до местността „Текето“ в 
землището на с. Александрия, общ. Крушари, 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: 

Имотите през които ще премине обслужващият път са с обща площ около 710 дка, от тях 
ще се използват около 51 дка, намират се в административните граници на община Крушари 
и попадат изцяло в землището на с. Александрия, общ. Крушари. 

І. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС):  

Заявеното ИН попада в обхвата на точка 10, буква „Д“ от Приложение № 2 от ЗООС, и 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на процедура по преценяване 
необходимостта от извършване на ОВОС. 

Във връзка с чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е 
директорът на РИОСВ-Варна. 

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 ОС ИП подлежи и на преценка 
за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на 
защитените зони (ЗЗ), чрез процедурата по ОВОС, по реда ЗООС, във връзка с чл. 4 от 
същата наредба.  

По-голямата част от територията предмет на ИН, попада в границите на ЗЗ BG0000107 
„Суха 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 ЗБР. 

Част от имотите засягат природно местообитание с код 6210 - Полуестествени сухи 
тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на 
орхидеи). 

Изпратено е писмо е до кмета на Община Крушари и копие до кмета на с. Александрия, общ. 
Крушари, и на главния архитект на Община Крушари.  

                                                                                              (отговорено от РИОСВ на 04.01.2019г.) 


