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СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

Представеното от Община Долни чифлик, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 

„Реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на сграда в Център за изкуства и 

занаяти, находяща се в УПИ V – за парк, кв. 28 по плана на гр. Долни чифлик, e с възложител: 

Община Долни чифлик.  

 

Във връзка с представено от Община Долни чифлик, уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП) за „Реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на сграда в 

Център за изкуства и занаяти, находяща се в УПИ V – за парк, кв. 28 по плана на гр. Долни 

чифлик, 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): 

Заявеното ИП е за реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на сграда в 

Център за изкуства и занаяти, находяща се в УПИ V – за парк, кв. 28 по плана на гр. Долни 

чифлик, с възложител: Община Долни чифлик. 

Реконструираната сграда ще се състои от фоайе, актова зала, кабинет, склад за инвентар, 

предверие към санитарни възли, два санитарни възела в сградата и два санитарни възела с вход 

от външната страна на сградата. Застроена площ на рекунструираната сграда - 140 кв. м. 

В Центъра за изкуства и занаяти ще се организират кръжоци, за деца на възраст от 4 до 18 

години. 

Предвидени са дейности, както следва: Кръжок по Занаятчийство; Кръжок по Рисуване; 

Кръжок по Ръкоделие; Кръжок по Пеене. 

Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в т. 10, буква „б” за урбанизирано развитие, 

включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение № 2 на ЗООС и т. 

29в, буква „а“ от ДР на същия закон, 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. 

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

На основание чл. 31, ал. 1 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 (ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. 

и доп) инвестиционното предложение подлежи и на оценка за съвместимостта с предмета и 

целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

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

на Закона за защитените територии, не попада и в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. 

Най-близко разположените ЗЗ са:  

 BG0000116 “Камчия” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, 

без заповед за обявяване на министъра на околната среда и водите, определена съгласно 

чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР; 

 BG0002045 “Комплекс Камчия” за опазване на дивите птици, одобрена със Заповед № 

128/10.02.2012 г. (обн. ДВ, бр. 22/2012 г.), на министъра на околната среда и водите, 

определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони ще 

бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС. 

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Долни чифлик. 

                                                                                         (отговорено от РИОСВ на 18.08.2020 г.) 


