
\\server3\OVOS I EO\SYOBSHTENYQ 2020\PYRVO 

1 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

въздействието върху околната среда 

 

Представеното от Б. Ламбаджиев, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 

„Изграждане на център за иновационен туризъм и релаксация в поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 39493.12.68, с площ 2000 кв.м, земеделска земя, с начин на трайно 

ползване „Нива“ в землището на с. Крапец, общ. Шабла, е с възложител 

„ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД.  

 

Във връзка с представено от Б. Ламбаджиев, уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП) за „Изграждане на център за иновационен туризъм и релаксация в 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39493.12.68, с площ 2000 кв.м, земеделска земя, 

с начин на трайно ползване „Нива“ в землището на с. Крапец, общ. Шабла, 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 изграждане на център за иновационен туризъм и релаксация в 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39493.12.68, с площ 2000 кв.м, земеделска земя, с 

начин на трайно ползване „Нива“ в землището на с. Крапец, общ. Шабла, с възложител 

„ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД. 

В предвидения за изграждане център за иновационен туризъм и релаксация ще се 

провеждат курсове по йога, медитация, творчество, отглеждане на пчели и други, като 

база ще се използва наличната овощна градина. Сезонната база ще включва дървени 

бунгала и постройки. При проектирането и изграждането на комплекса ще бъдат 

използвани само естествени материали – дърво и текстил. Бунгалата ще бъдат монтират 

върху дървени основи. 

Капацитет на базата – площ 200 м², за около 20 – 30 гости, предимно туристи от 

Европа. 

Възложителят предвижда да водоснабди и електрозахрани имота, и да постави 

изгребна тоалетна с обем 20 м³, за която ще бъдат използвани ензими препарати за 

третиране на отпадъците. 

Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в т. 12, буква „в” ваканционни 

селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности 

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.   

 

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 в границите на ЗЗ от 

мрежата “Натура 2000”. Най-близките ЗЗ са: 

 - BG0002050 „Дуранкулашко езеро“, за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед №258/16.03.2010 г. (обн. ДВ, бр. 28/2010 г.), изменена съгласно Заповед № РД 

№ 695/25.08.2020 г. /обн. ДВ, бр. 81/15.09.2020 г./ на министъра на околната среда и 

водите; 

- BG0000154 „Езеро Дуранкулак“, за опазване на природните местообитания и 

дивата флора и фауна, включена в списък на защитените зони, приет с РМС № 

802/04.12.2007 г. 

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 Шабла и кмета на с. Крапец, 

община Шабла   

  

                                                                                   (отговорено от РИОСВ на 10.11.2020 г.) 


