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Представено от „БИО БАДЕМИ“ ЕООД, гр. Каварна уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП) за: 

- Ремонт и модернизация на вече изградена система за капково напояване, в ПИ 

35064.46.5, 35064.113.93, 35064.113.90, землище гр. Каварна;  

- Поставяне на два преместваеми фургона с обща квадратура от 30 кв.м за управление 

на всички системи; 

- Монтиране на фотоволтаична централа с максимална мощност 15 kW върху покрива 

на фургоните; 

- Изграждане на предприятие за преработка и съхранение на селскостопанска 

продукция от бадемови насаждения, в поземлен имот № 35064.501.4324 (УПИ III, кв. 52), 

урбанизирана територия, с НТП „За складова база“ по КККР н а гр. Каварна, обл. Добрич; 

- За да се оптимизира отглеждането на бадемите и тяхната последваща преработка ще 

се закупи техника. 

 

Инвестиционното предложение е свързано с: 

1. Ремонт и модернизация на вече изградена система за капково напояване, в ПИ 

35064.46.5, 35064.113.93, 35064.113.90, землище гр. Каварна, включваща:  

- Подмяна на магистрални тръбопроводи и подмяна на помпена, дърпаща от резервоар 

и бутаща към капкообразователи; 

- Инсталиране на смарт система за анализ на почва, поливане и торавнасяне; 

- Система за структуриране на вода; 

- Поставяне на допълнителен резервоар; 

- Изграждане на смарт система за управление на слънчеви панели и генератор. 

2. Поставяне на два преместваеми фургона с обща квадратура от 30 кв.м за 

управление на всички системи. 

3. Монтиране на фотоволтаична централа, с максимална мощност 15 kW върху 

покрива на фургони. 

4. Изграждане на предприятие за преработка и съхранение на селскостопанска 

продукция от бадемови насаждения, в поземлен имот № 35064.501.4324 (УПИ III, кв. 52), с 

площ 6197 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За складова база“ по КККР на гр. 

Каварна, обл. Добрич. Капацитетът на преработка ще е около 250 кг/ч.   

При проектиране на сградата са направени следните промени: 

- Освен съхранение на продукцията в плюсови камери ще се закупи и инсталира 

оборудване за преработка на бадеми. 

- Застроената площ се променя от 535.13 кв.м на 1000 кв.м. 

- Чрез оборудването ще се извършват следните процеси: чупене, отделяне на черупка 

от ядка, сортиране по големина на бадеми, сушене, бланширане на бадеми, печене на 

бадема и пакетиране на готова продукция.  

5. За да се оптимизира отглеждането на бадеми и тяхната последваща преработка ще 

се закупи следната техника: 

- Трактор - 1 бр.  

- Прикачна пръскачка - 1 бр.   

- Торовнасящ продълбочител - 1 бр. 

- Балировачка за клони - 1 бр. 

- Брана с отклоняваща се секция - 1 бр. 

- Чадър за прибиране на реколта - 1 бр. 

- Дрон - 1 бр., 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 разширение/изменение на обект попада в обхвата на точка 7, буква 

“Б“ от Приложение № 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи 

на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. 

Във връзка с чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е 

директорът на РИОСВ-Варна. 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 

Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС ИП подлежи и на 

преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на 

опазване на защитените зони (ЗЗ), чрез процедурата по ОВОС, по реда ЗООС, във връзка с 
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чл. 4 от същата наредба.  

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, но ПИ 35064.46.5, 35064.113.93, 

35064.113.90, в землището на гр. Каварна попадат в границите на защитена зона от 

Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ - ЗЗ за опазване на дивите птици 

“Калиакра” с код BG0002051, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от 

ЗБР, обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009г. с изм. и доп. със Заповед № РД-

97/06.02.2014г. и Заповед № РД-818/12.12.2017г., всички заповеди на министъра на 

околната среда и водите. 

Предвид разписаните в чл. 7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена 

проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 от същата наредба, 

при която се установи, че предвидените с ИП дейности са допустими, спрямо режимите на 

ЗЗ за опазване на дивите птици “Калиакра” с код BG0002051, определен със заповедта за 

обявяване и допълването й.  

 

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Каварна и до главния архитект на 

Община Каварна.  

                                                                                      

                                                                              (отговорено от РИОСВ на 18.05.2021г.) 


