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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 И. Митева, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 

„Изграждане на Магазин за хранителни и битови стоки тип „ЛИДЛ“, в УПИ XXXI – за 

стопанска дейност, кв. 6, по плана на гр. Провадия, СПЗ III етап, с възложител: "ЛИДЛ 

БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД.  

 

Във връзка с представено от И. Митева, уведомление за инвестиционно предложение 

(ИП) за „Изграждане на Магазин за хранителни и битови стоки тип „ЛИДЛ“, в УПИ 

XXXI – за стопанска дейност, кв. 6, по плана на гр. Провадия, СПЗ III етап, 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 Магазин за хранителни и битови стоки тип 

„ЛИДЛ“, в УПИ XXXI – за стопанска дейност, кв. 6, по плана на гр. Провадия, СПЗ III 

етап, с възложител: "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД. 

Към настоящият момент в имота функционира супермаркет ЛИДЛ от 2011 г, 

чиято сграда е построена през 2008 г. от друга фирма.  

ИП е свързано с  разрушаване  на старата сграда и изграждане на нова сграда в 

същия имот, по новите строителни задания на ЛИДЛ. Предвижда се новата сграда да 

бъде с по-оптимални площи, с цел по-пълноценно развитие на дейността си. 

Предвидената нова сграда на магазин ЛИДЛ ще се разположи, както и 

предходната в югозападната част на имота, в границите на линиите на застрояване по 

ПУП. Входа и изхода към паркинга остава същият – еди източен към булеварда. 

Паркингът ще бъде общо 113 паркоместа, като 6 от тях са достъпни за клиенти с 

двигателни затруднения, те са разположени в непосредствена близост до главният вход 

на магазина. 

Магазинът ще представлява едноетажна масивна сграда, без подземни и 

подпокрични помещения. Сградата е с относителна кота 0.00=34,60, входът е от 

североизток през виндфанг. Търговската зала ще е с площ 1328 кв. м, където ще са 

разположени хладилни витрини и стелажи за стоки, зони за движение и касови апарати, 

съгласно проект за технологично оборудване. Търговската зала ще е директно свързана 

с пекарна и ще има директен достъп към санитарен възел за посетители, както и към 

обслужващите зони за дневен и нощен прием на стоки. В административно-битовата 

зона ще има съблекални и тоалетни за персонала, помещения за сървър, за 

видеонаблюдение, работен кабинет, и стая за персонал с вход от търговската зала. 

По време на разрушаването на старата сграда и на строителството на новата се 

очаква да се образуват строителни отпадъци, които ще бъдат третирани съгласно План 

за управление на строителните отпадъци. 

Имотът е водоснабден и електрозахранен, ще се използват съществуващите 

канализационни и водопроводни отклонения за нуждите на магазина. 

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 на основание. чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон подлежи на 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.   
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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, но попада в границите на защитена 

зона (ЗЗ) от мрежата “Натура 2000” за опазване на дивите птици BG0002038 

„Провадийско-роякско плато”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от закона за 

биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.) и обявена със Заповед № 

РД-134/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-73/28.01.2013 г. на министъра на 

околната среда и водите. 

Предвижданията на ИП не противоречат на режимите на ЗЗ за опазване на дивите 

птици BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”, ИП е допустимо по реда на чл. 12, ал. 

2 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. 

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 кмета на Община Провадия. 

                                                                                      

 (отговорено от РИОСВ на 23.11.2020 г.) 


