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Представено от „ФИНИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) за „Открит добив на подземни богатства в находище „Цареви ливади“, общ. Суворово, 
обл. Варна, след допълнителни геологопроучвателни работи на варовици - подземни богатства 
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ“, с възложител: „ФИНИНВЕСТМЪНТ" ЕООД. 

Във връзка с представено от „ФИНИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Открит добив на подземни богатства в находище „Цареви ливади“, 
общ. Суворово, обл. Варна, след допълнителни геологопроучвателни работи на варовици - 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ“, 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): 

Приемам внесеното уведомление за информиране на компетентния орган по околна 
среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ. бр. 
25/2003г., изм. и доп.).  

Според съдържащата се във Вашето уведомление информация, намерението Ви е за 
„Открит добив на подземни богатства в находище „Цареви ливади“, общ. Суворово, обл. 
Варна, след допълнителни геологопроучвателни работи на варовици - подземни богатства по 
чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ“, с площ  на концесията  153,4 дка, с възложител: 
„ФИНИНВЕСТМЪНТ" ЕООД. 

Инвестиционното предложение е свързано с открит добив на подземни богатства в 
находище „Цареви ливади“, представляващ имот № 000207 (ПИ №70175.117.22), гр. 
Суворово, общ. Суворово, с концесионер „ФИНИНВЕСТМЪНТ" ЕООД на основание решение 
на Министерски съвет №999/27.12.2005 г. за срок от 25 години. 

Във връзка с изложеното, заявеното ИП е разширение и изменение на обект, попадащ в 
точка 2, буква „а“ кариери, открити рудници и добив на торф 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.   
ІІ.  По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР):
Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по 

смисъла на Закона за защитените територии, не попада в границите на ЗЗ от мрежата 
“Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е за опазване на дивите птици BG0002038 
„Провадийско-Роякско плато“, обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012 г., (ДВ; бр. 26/2012 
г.) изм. и доп. със Заповед № РД-73/28.01.2013 г. (ДВ; бр. 10/2013 г.) на Министъра на 
околната среда и водите.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще 
бъде извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от извършване на 
ОВОС.  

ІІІ. По отношение на изискванията на Закона за водите 
Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район” (БДЧР) с изх. №05-09-

345/А4/12.03.2020 г. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН. 
Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните 
екосистеми, при условие че:  

 бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. III от становището 
/Приложение/; 

 не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела. 

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Суворово   

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 19.03.2020 г.) 


