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Представено от ЕТ “Морски бряг – Атанаска Василева” уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за “Продължаване на добива на пясък от находище Маница“ землището на 
град Варна, община Варна, с възложител:  ЕТ “Морски бряг – Атанаска Василева”

Във връзка с представено от ЕТ “Морски бряг – Атанаска Василева” уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП) за “Продължаване на добива на пясък от находище 
Маница“ землището на град Варна, община Варна, с възложител:  ЕТ “Морски бряг – 
Атанаска Василева”, 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 Специализиран Подробен устройствен план /СПУП/ за 
развитие на настоящото ИП на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО подлежат на 
преценяване необходимостта от ЕО. 
       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 от ЗООС, 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 декларираното 
от ваша страна искане за разглеждане на процедура само по ОВОС, независимо от 
екологичната оценка, ви уведомявам, че на следващ етап от инвестиционния процес за всеки 
СПУП, предмет на ИП следва да бъде проведена процедура по преценяване на 
необходимостта от екологична оценка и/или друга процедура по реда на глава втора от ЗБР. 

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

Приемам представеното с вх. №92-00-1744/А1/30.04.2020 г. уведомление за 
гореописаното ИП като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на 
чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС; ДВ. Бр. 91/2002 г., изм. и доп./ и 
чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС /ДВ, бр.25/2003г., изм. и 
доп./.
         На основание чл. 5, ал.1 от Наредбата за ОВОС  и във  връзка с чл. 40, ал. 2 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 (приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., в сила от 11.09.2007 г.) Ви 
уведомявам че: 

 Според съдържащата се във Вашето уведомление информация, намерението Ви е за 
„Продължаване на добива на пясък от находище Маница“.  

За дейностите има издадени Решение по доклад за ОВОС № 34-4 (55) 1998 г. и Решение № 
ВН 363-ОС/2008 г. Добивът ще се извършва по същата схема - на едно стъпало по разкривка с 
височина до 5,0 m и едно добивно стъпало с височина от 4 до 12 m по цялата дължина на 
находището. Променена е само големината на концесионната площ, като е намалена на 49,8 
дка. 

  За продължане на дейността е сключено Допълнително споразумение №2 от 16.04.2020 
год. на основание § 108, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и чл. 6, т. 6.1 от договора за 
предоставяне на концесия за добив на пясък в находище „Маница“, землище град Варна, 
Община Варна изменен и допълнен с допълнително споразумение №1 от 23 юли 2014 год. и 
Решение №809 на Министерски съвет от 27.12.2019 г. 

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. 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.  

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

1. Да уведоми засегнатото население, съгласно разпоредбата на чл. 4,  ал. 1  от  
Наредбата за ОВОС, с информация, съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 3 от 
същата наредба. 

2. 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 (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.) 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. №92-00-1744/А12/11.08.2020 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 : 
Да бъде представена информация за всички имоти, площ и начин на трайно ползване, 
влизащи в обхвата на ИП. 

- Да бъде дадена конкретика относно местоположението в имоти на отделните 
подобекти и картен материал:  депа за съхранение на отнетия хумусен слой;  депа 
(насипища) – за съхранение на разкривката(откривните маси), част от които в 
последствие ще се оползотворят за рекултивация; Oткрити складове за временно 
съхранение на добитата суровина; Работна площадка – за механизацията, която ще се 
използва за минните и геологопроучвателните работи; необходимост от промишлена 
площадка, за преработка на суровината и др. Вътрешно кариерни пътища;  

- Да бъдат подробно описани всички обекти и подобекти в обхвата на ИП, като се даде 
подробна информация за инсталацията за пресяване и съоръженията /ако има такива/ 
в концесионната площ. 

- Да се опише местоположението на външните депа. 
- Да се конкретизират количествата на запасите – предвид констатираното 

несъответствие между допълнителното споразумение и информацията в 
уведомлението. 

- Да бъдат разгледани алтернативи маршрути за преминаване на техниката, 
периодичност на преминаване на техниката и приблизителен брой камиони и часово 
време за това. 

- Да се опишат начините на водоснабдяване и отвеждане на отпадъчните води и 
алтернативи за тяхното пречистване. Да се конкретизира информацията касаеща 
ползване на вода за оросяване от близки микроязовири. 

- Да се приложи отговора на Министерство на културата свързан с опазване на 
културни паметници. 

- В представената информация коментирате, че зареждането на техниката в кариерата 
ще се извършва от цистерна с гориво, но не конкретизирате на площадката ще бъдат 
ли съхраняване ОХВ и С. Не се съдържа информация какви са реалните максимални 
количества горива, които има вероятност да са налични във всеки един момент на 
площадката както и заключенията от доклада за извършена класификация по чл. 103, 
ал. 1 на ЗООС. На основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи 
аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г. 
с изм. и доп.), във връзка с чл. 4, ал. 3, т. 10 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на ОВОС (ДВ, бр. 12/2016 г.), представете в РИОСВ-Варна, информация 
относно максималните количества горива, които има вероятност да са налични във 
всеки един момент на площадката (в мобилния модул), както и заключенията от 
доклада за извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на Закона за опазване на 
околната среда – ЗООС(ДВ, бр. 91/2002 г. с изм. и доп.). Обръщаме Ви внимание, че 
доклада за класификация се изготвя в съответствие с критериите по Приложение № 3 
на ЗООС и се документира съгласно Приложение № 1 на Наредбата за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях.
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3. 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 Община Варна и район „Приморски“, община Варна. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 
Община Варна и район „Приморски“, община Варна: 

 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 
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.  
          Територията, предмед на ИП, попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000” –  
защитена зона BG0002082 „Батова”, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. изм. и доп. 
със Заповед № 81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. и трите на министъра на 
околната среда и водите. 

  ИП е допустимо по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 
ОС и не противоречи на режима на защитената зона. 

 На основание 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, ДВ. 
бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите 
на опазване на защитените зони (ЗЗ).

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони ще 
бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС. 

ІV. По отношение на изискванията на Закона за водите 

        Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район” (БДЧР) с изх. №05-09-
376/А3/11.08.2020 г. предвидените дейности в обхвата на ИП са: 

- Допустими 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; 
 не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните 
тела. /Приложение/ 

V. По отношение на изискванията на Закона за подземните богатства 

      Съгласно изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 22г, 
ал. 4 и 5 от Закона за подземните богатства, като отделно приложение към информацията за 
преценяване необходимостта от ОВОС да представите План за управление на минните 
отпадъци и Актуализиран цялостен работен проект. 

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Варна и район „Приморски“, община 
Варна 

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 18.09.2020 г.) 


