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Представено от „Дан Солар“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 
"Изграждане на къмпинг за каравани, кемпери, палатки, бунгала и облагородяване на 
съществуваща инфраструктура"  в ПИ с идентификатор № 07257.31.187, площ 333 567 кв.м, 
вид на територията – територия на транспорта, НТП – за друг вид застрояване, стар номер 
000187, землище на с. Българево, общ. Каварна, област Добрич, с възложител: „Дан Солар“ 
ЕООД.

Във връзка с представено от „Дан Солар“ ЕООД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за "Изграждане на къмпинг за каравани, кемпери, палатки, бунгала и 
облагородяване на съществуваща инфраструктура"  в ПИ с идентификатор № 07257.31.187, 
площ 333 567 кв.м, вид на територията – територия на транспорта, НТП – за друг вид 
застрояване, стар номер 000187, землище на с. Българево, общ. Каварна, област Добрич, с 
възложител: „Дан Солар“ ЕООД, 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 на изискванията на българската нормативна уредба по ЕО: 

       Подробните устройствени планове подадат в позицията на т. 9.1 от Приложение № 2 на 
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 
(Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.). Във връзка с това и разпоредбата на чл. 
85, ал. 2 от ЗООС, ако се предвижда ПУП или изменения на ПУП /независимо от 
становището на главния архитект на община Каварна и описаните дейности и изграждане 
на обекти и разрушаване на сграда/ за развитие на настоящото ИП, на основание чл. 2, ал. 2, т. 
1 от Наредбата за ЕО подлежат на преценяване необходимостта от ЕО. 
        Ако за осъществяване на инвестиционното намерение се налага най-напред да бъде 
изменен ОУП, то на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО изменението на ОУП също 
е предмет на преценяване на необходимостта от екологична оценка.  
        Съгласно изискванията на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за ИП, включено в приложение № 
1 или № 2 на същия закон, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по 
чл. 85, ал. 1 и 2, компетентният орган по околна среда може по искане на възложителя или по 
своя преценка да допусне извършването само на една от оценките по глава шеста.  
         От друга страна обаче съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗООС, екологичната оценка се извършва 
независимо от ОВОС. 
         На основание чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за издаване на решение 
за преценяване необходимостта от ЕО е директора на РИОСВ-Варна.   
         Във връзка с това и описаните по-горе правни и фактически основания, и неприложена 
документация по реда на ЗУТ към настоящия момент е допуснато разглеждане на процедура 
само по ОВОС, независимо от екологичната оценка.                      Уведомявам, Ви че на 
следващ етап от инвестиционния процес за всеки ПУП, предмет на ИП е необходимо да бъде 
уведомена РИОСВ за определяне процедура по преценяване на необходимостта от екологична 
оценка и/или липсата на такава. 

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

Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-Варна, се 
установи следното:  

ИП предвижда "Изграждане на къмпинг за каравани, кемпери, палатки, бунгала и 
облагородяване на съществуваща инфраструктура"  в ПИ с идентификатор № 07257.31.187, 
площ 333 567 кв.м, вид на територията – територия на транспорта, НТП – за друг вид 
застрояване, стар номер 000187, землище на с. Българево, общ. Каварна, област Добрич, с 
възложител: „Дан Солар“ ЕООД.  

Съгласно допълнително представената информация от възложителя се предвижда 
обособяване на зони: 

-    Вход/изход с рецепция с медицински пункт и охрана, каса паркинг и информация в 
северната част на къмпинга. 

-    Вход/изход с рецепция и охрана, паркинг и информация в източната част на къмпинга. 
-    До входа малък ресторант с възможност за използване на паркинга за външни 

посетители. 
- Зона за концерти и други културни мероприятия на открито. 
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- Зона за търговски обекти към зоната за културни мероприятия. 
-  Зона за спорт – 2 броя игрища за тенис корт, 2 броя игрища за волейбол, 1 брой 

игрище за мини футбол и баскетбол, 4 броя тенис маси, зона за басейни на открито – 
голям детски с атракции и зона за детски игри – пързалки, катерушки, люлки и др. 

-  Зона за палатки – 2 броя за около 600 палатки. 
-  Зона за кемпери – кратковременен престой. Това са места с голямо текучество на 

пребиваващи. За наемане на места за кратък период от време /не за цял месец/ - 
около 80 броя. 

-  Зона за кемпери и каравани за дълъг престой – 320 броя. 
-  Зона за бунгала и леки поставяеми обекти - 700 броя.  
-  Зона за обществено обслужване с душове, тоалетни и обществена пералня – 3 броя. 
-  Търговски обекти – 2 броя. 
-  Кафе аперативи, ресторанти, бирария – 3 броя. 
-  Зона за палене на огън с беседки, маси и пейки за сядане – 8 броя. 

        В целия имот ще се обособят вътрешни улици с тротоари, като използваните настилки се 
предвижда да бъдат – макадам, павета и др. 
        В имота съществуват 7 сгради като една от тях ще се премахне, а останалите ще се 
преустроят, реконструират и укрепят за да се използват по новото им предназначение. 
       Сградите и съоръженията ще се използват само през летния сезон. 
       От имота за достигане до водата ще се изгради масивна стълба, като тя няма да засяга 
чужди имоти. 
       Възложителят предвижда израждането на 2 броя септични изгребни ями и два броя 
локални пречиствателни станции с безоточни резервоари към тях. 
        Показателите на пречистване ще отговарят на всички нормативни изисквания, за да бъде 
допустимо пречистените битово-фекални води да се използват за поливане /поддържане на 
зелените площи/, оросяване против запрашаване и измиване на площадки, пътища, тротоари и 
др. Локалните ПСОВ ще бъдат вкопани в земята и пречистването ще бъде механично и 
биологично с обеззаразяване н третиране на утайките. 
       Дъждовните води ще попиват на терена. Не се предвижда заустване на отпадъчни води в 
повърхностен воден обект. 

       Съгласно изложената информация касаеща ИП бе изискана и получена по служебен път 
от институции и организации следната информация и становища: 

1.   По компетентност бе изискана информация от „Проучване и добив на нефт и газ“АД 
относно допустимостта на инвестиционно предложение (ИП) спрямо концесия за 
добив на природен газ от находище „Българево“ предвид това, че имота предмет на 
ИП попада в концесионната площ, предоставена с Решение № 540 на МС от 30.07.2003 
г. за добив на природен газ – подземно богатство по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за 
подземните богатства, от находище „Българево“, общ. Каварна, обл. Добрич. От 
„Проучване и добив на нефт и газ“АД бе получено писмо /изх. №53-00-167/06.03.2019 
г./ съгласно, което в имота предмет на настоящото ИП попада експлоатационен газов 
сондаж Е-1, който е в режим на непрекъсната експлоатация и сондаж К -19, за който 
съществува сервитутна линия със сервитутни права в имота предмет на ИП. 

2.   Също така бе изискана по служебен път с писмо от министъра на транспорта, 
информационните технологии съобщения и министъра на отбраната информация дали 
антенни мачти, които подадат в имота предмет на ИП попадат в материалните активи 
на министерствата или се стопанисват от друг възложител, както и съществуват ли 
ограничения за тях предвид бъдещите ИП. 

3.  От министерство на отбраната е получен отговор /изх. №04-07-6/15.03.2019 г./  
съгласно, който имота не засяга комуникационни съоръжения тяхна собственост. От 
МТИТС не е получен отговор към настоящия момент. 

4.   От БДЧР Варна с /изх. №05-09-212/А1/25.03.2019 г./ е получено писмо, че не може да 
се изрази становище за допустимост спрямо ПУРБ, и че ИП не попада в определен 
район със значителен потенциален риск от наводнения. 

5.   От главния архитект на Община Каварна е изискано становище за предвижданията на 
ИП касаят ли строителни, ремонтни и възстановителни дейности, за които би следвало 
да се издаде ПУП-ПРЗ, виза за проектиране и др. нормативно изискващи се документи 
по реда на ЗУТ. В получения отговор /изх. №РД - 27-8-001/09.04.2019 г./ от негова 
страна се прави заключение за липса на строителни дейности, ремонтни такива, 
монтаж или поставяне на обекти и съоръжения. Също така се прави извод, че 
бъдещото ИП не е „строеж“ по реда на ЗУТ, и че ще бъдат спазени изискванията на 
Заповед № РД-815 от 12 декември 2017 г. на министъра на околната среда и водите. 

            В становището не се коментират предвижданията на възложителя за строителство на 
стълби по ската, както и засягане за тази цел на имот 07257.28.537. Също така не се коментира 
разрушаването на сгради, промяната на функционалното им значение за целта на ИП и 
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утъпкване на територията от големия поток пребиваващите МПС, изграждането на септични 
ями и 2 броя ЛПСОВ. 

6. При извършена справка в Регистъра на защитените природни обекти в териториалния 
обхват на РИОСВ-Варна, и наличната към момента цифрова информационна система за 
защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, се установи, че поземленият 
имот попада изцяло в границите на: 

- ЗЗ “Комплекс Калиакра”, с код BG 0000573, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 
от ЗБР,  приета с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет, обявена със 
Заповед № РД-815 от 12 декември 2017 г. на министъра на околната среда и водите  

- ЗЗ  “Калиакра”, с код BG 0002051, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4, обявена 
със Заповед  № РД-559/21.08.2009 г., изм. и доп. със Заповед № РД-97/06.02.2014 г. и 
Заповед № РД - 818/12.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите. 

   ИП частично попада в границите на територията определена с координатен регистър на 
разпространение на природно местообитание 62С0* „Понто-Сарматски степи“, съгласно 
приложението неразделна част от Заповед № РД-815 от 12 декември 2017 г. на министъра на 
околната среда и водите. 

   В тази връзка бе изискано становище по компетентност от дирекция „НСЗП“ към 
МОСВ. В свое писмо заместник министъра на околната среда и водите /изх. №05-08-
956/10.05.2019 г./ отговаря, че ИП не влиза в противоречие с режимите на двете защитени 
зони, определени със заповедите за обявяването им и е допустимо. 

          Във връзка с гореизложеното и събраната по служебен път информация, заявеното ИП 
попада в т. 12, буква „г” постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани от  
Приложение № 2 на ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 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. 

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

1. 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 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. №26-00-1899/А17/10.05.2019 г.  

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да бъде 
описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно разгледани 
следните въпроси : 

 Подробна характеристика на съпътстващите обекти в имотите; 
 Дейности, които се предвиждат, капацитет; 
 Предвиждания за пътни връзки и други инфраструктурни обекти; 
 Да бъдат разгледани ограниченията съгласно становище на „Проучване и добив на нефт 

и газ“АД и предвижданията в тези части на имота касаещи ИП. 
 Да бъде представена подробна информация за изграждането на стълби от имота към 

плажната ивица на брега на Черно море – конкретно местоположение на всички 
предвиждания за стълби, вида съоръжения и начините на свързване и закрепване. 
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 Разстояние, на което се намират най-близко разположените обекти, подлежащи на 
здравна защита по смисъла на параграф 1, т. 3 от ДР на Наредбата за ОВОС.

 Предвид очаквания голям поток от автомобили да се извърши задълбочен анализ и да 
се докаже, че емисиите на прахообразни вещества във въздуха подлежащи на 
нормиране, изпускани в атмосферата не водят до превишаване на допустимите норми 
за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух. Анализа трябва да бъде 
извършен по утвърдени методики и в него се извърши оценка, че при най-
неблагоприятни метеорологични условия няма да се допусне неорганизирано изпускане 
от площадката. 

 Налична растителност в границите на имота и анализ на въздействието върху типове 
природни местообитания и видове предмет на опазване в защитените зони. 

 По компонент „води“ – в преценката да се извърши задълбочен анализ анализ и бъде 
направена прогноза за необходимите количества вода за питейни, битови и 
противопожарни нужди и източниците на водоснабдяване, прогнози за формираните 
отпадъчни води и алтернативи за тяхното пречистване и доказателства и оценка за 
използването на отпадъчните води за поливане. 

 анализа в преценката следва да се базира на информация за екологичните изисквания, 
които трябва да бъдат съблюдавани при реализацията на ИП. Необходимо да се 
включат всички спомагателни или поддържащи дейности свързани с основната дейност 
на ИП и с бъдещите предвиждания.   

 да се извърши анализ на кумулативното въздействие по компоненти и фактори - 
Оценката на въздействията следва да се направи на база характеристиките на ИП, 
предвижданията с него; 
Да  се направени анализ на кумулативното въздействие с отчитане на сегашното 
състояние на територията с всички минали процедури по реда на ЗООС и ЗБР и 
съпоставка с одобрените и въведени в експлоатация по реда на ЗУТ, както и с бъдещите 
предвиждания. Анализът следва да бъде съсредоточен върху територията на общината 
на база преминали процедури с бъдещи предвиждания и кумулативното въздействие 
върху околната среда по компоненти. Да бъдат отчетени въздействията с 
предвижданията в ИП и възможността конкретната територията да поеме бъдещото 
натоварване. 

 Подходът за извършване на оценката на кумулативното въздействие, следва да се 
основава на обща методологическа рамка, а именно оценка на потенциалните 
кумулативни въздействия на съществуващи, одобрени или в процес на одобряване 
и/или разработване обекти върху компонентите/фактори на околната среда като бъдат 
анализирани:  

 Ефектите с натрупване – общият ефект от различни въздействия върху всеки 
отделен компонент/фактор на околната среда;  

 Ефектите с наслагване:  
- натрупване на еднакви въздействия, което води до ново значително 
въздействие; 
- натрупване на различни въздействия, което води до ново значително 
въздействие; 

 Ефектите във времето – оценка на възможни въздействия, които възникват в 
различните етапи на реализация на обектите (строителство, експлоатация и 
извеждане от експлоатация) и които водят до ново значително въздействие. 

 Оценката на кумулативното въздействие и значимостта следва да бъде 
извършена и при отчитане на степента на въздействие върху 
компонентите/факторите на околната среда. 

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 
интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:  

- 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 
заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 
електронен носител на с. Българево, общ. Каварна и общ. Каварна. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 с. 
Българево, общ. Каварна и общ. Каварна: 

 осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, 
като поставят съобщение на интернет страниците си (ако имат 
такава) и на общественодостъпно място за достъпа до информацията 
и за изразяване на становища от заинтересувани лица; 

 в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат на 
съответния компетентен орган резултатите от обществения достъп, в 
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т.ч. по начина на осигуряването му по образец съгласно приложение 
№ 7. 

ІІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично 
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.  
            При извършена справка в Регистъра на защитените природни обекти в териториалния 
обхват на РИОСВ-Варна, и наличната към момента цифрова информационна система за 
защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, се установи, че поземленият имот 
попада изцяло в границите на: 

- ЗЗ “Комплекс Калиакра”, с код BG 0000573, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 
от ЗБР,  приета с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет, обявена със 
Заповед № РД-815 от 12 декември 2017 г. на министъра на околната среда и водите  

- ЗЗ  “Калиакра”, с код BG 0002051, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4, обявена 
със Заповед  № РД-559/21.08.2009 г., изм. и доп. със Заповед № РД-97/06.02.2014 г. и 
Заповед № РД - 818/12.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите. 

   ИП частично попада в границите на територията определена с координатен регистър на 
разпространение на природно местообитание 62С0* „Понто-Сарматски степи“, съгласно 
приложението неразделна част от Заповед № РД-815 от 12 декември 2017 г. на министъра на 
околната среда и водите. 

   Съгласно т. 5.7 от Заповед № РД № 815/12.12.2017 г. (ДВ бр. 100/15.12.2017 г.) на 
министъра на околната среда и водите за обявяване на ЗЗ BG0000573 „Комплекс Калиакра“, в 
границите на защитената зона се забранява: „издаване на разрешения за строеж и всякакво 
строителство на територията, определена с координатен регистър на разпространението 
на природно местообитание 62C0 * Понто-Сарматски степи, както и иницииране, 
провеждане или продължаване на процедури по реда на ЗООС, ЗБР, Закона за горите, Закона 
за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, 
Закона за устройство на територията и съответните подзаконови нормативни актове, 
които са предпоставка за реализация на строителство“. 

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от 
Наредбата за ОС и съгласно писмо заместник министъра на околната среда и водите /изх. 
№05-08-956/10.05.2019 г./ ИП не влиза в противоречие с режимите на двете защитени зони, 
определени със заповедите за обявяването им и е допустимо. 
        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 кметa на Община Каварна  и село Българево, община 
Каварна 

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 28.05.2019г.) 


