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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 Суворово ИП за „Изграждане на път“, изработване на 
комплексен проект за инвестиционна инициатива, изработване на Подробен 
устройствен план - Парцеларен план за част от полски път ПИ №35376.10.141 и полски 
път ПИ №35376.10.110 в землището на село Калиманци, община Суворово и 
инвестиционен проект за „изграждане на път“ с цел осигуряване на достъп до пътни 
връзки и пътища към обект: “Производствено-складови бази и бази за продукти на 
хранително-вкусовата промишленост” в имоти “Бивше летище”, местност “Летище”, 
възложител: Община Суворово 

Във връзка с представено от Община Суворово ИП за „Изграждане на път“, 
изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, изработване на 
Подробен устройствен план - Парцеларен план за част от полски път ПИ 
№35376.10.141 и полски път ПИ №35376.10.110 в землището на село Калиманци, 
община Суворово и инвестиционен проект за „изграждане на път“ с цел осигуряване на 
достъп до пътни връзки и пътища към обект: “Производствено-складови бази и бази за 
продукти на хранително-вкусовата промишленост” в имоти “Бивше летище”, местност 
“Летище”, възложител: Община Суворово 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 
ОВОС: 
 

Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-
Варна, се установи следното:  
1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „Изграждане на път“, изработване 

на комплексен проект за инвестиционна инициатива, изработване на Подробен 
устройствен план - Парцеларен план за част от полски път ПИ №35376.10.141 и 
полски път ПИ №35376.10.110 в землището на село Калиманци, община Суворово 
и инвестиционен проект за „изграждане на път“ с цел осигуряване на достъп до 
пътни връзки и пътища към обект: “Производствено-складови бази и бази за 
продукти на хранително- вкусовата промишленост” в имоти “Бивше летище”, 
местност “Летище” с възложител община Суворово и инвеститор “Ай Ем Кей 
Нур” ООД. 

2. ИП предвижда за обслужването на имотите се предвиждат полски пътища с 
двупосочно движение по тях. Успоредно на път Ш-2901 се намира полски път ПИ 
35376.10.141, в който се зауства обслужващ полски път ПИ 35376.36.37. Полски 
път 37 към момента не е проведен. 

         Път 37 започва от обслужващ път за летище „Изгрев“ и се зауства към полски път 
141, успореден на републиканския път. Самият път 141 е в обхват от полски път 37 до 
път 110. 
        За полски път ПИ 35376.36.37 с дължина 627 м в проектния габарит са поместени 
следните елементи: 

Платно: 3,00 м 
Стабилизиран банкет: 0,50 м 

        За полски път ПИ 35376.10.141 с дължина 90 м в проектния габарит са поместени 
следните елементи: 
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Платно: 4,50 м 
Стабилизиран банкет: 0,50 м 

           Окоп дясно: 1,50 м (облицован окоп от ПТ 0 до ПТ 2 и необлицован окоп от ПТ 
2 до ПТ 11) 

Конструкцията на настилката е предвидена както следва: 
Плътен асфалтобетон за износващ пласт, Е= 1200 MPa  4 см; 
Неплътен асфалтобетон, Е= 1000 МРа 6 см; 
Основен пласт тр. камък с непрекъсната зърнометрия, Е=350 МРа 50 см; 
Земна основа с мин. Е=30 МРа 
Пътната настилка ще бъде изградена при спазване на следната 

последователност: 
Изтребване на хумусен пласт и земни маси, оформяне на нов габарит и земно 

легло; 
Полагане на пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия с Е=350 МРа; 
Полагане на пласт от неплътен асфалтобетон с Е=1000 МРа; 
Полагане на пласт от плътен асфалтобетон с ПмБ, Е=1200 МРа. 

   Изграждане на стабилизиран банкет. 
3. Настоящото ИП има връзка с издадени: 

-    За Подробни устройствени планове /ПУП/ - Планове за регулация и 
застрояване /ПРЗ/ и Подробни устройствени планове /ПУП/ - Парцеларни 
планове /ПП/ за „Комплекс от складово-производствени сгради, свързани с 
производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, 
както и обекти на хранително-вкусовата промишленост. Стокови тържища за 
непреработена растителна и животинска продукция. Обекти за съхраняване, 
поддържане и ремонт на селскостопанска, техника” в поземлени имоти: ПИ 
35376.110.1, 35376.110.2, 35376.110.27, 35376.110.7 35376.110.8, 35376.110.9, 
35376.110.10, 35376.110.11, 35376.110.12, 35376.110.13 35376.110.14, 
35376.110.15, 35376.110.16, 35376.110.17, 35376.110.18, 35376.110.19 
35376.110.20, 35376.110.21, всички имоти са с начин на трайно ползване - за 
друг вид застрояване и всички са с трайно предназначение на територията - 
урбанизирана, с обща площ 619,961 дка в землището на село Калиманци, 
община Суворово  издадено Становище по екологична оценка № ВА-1/2017 г. 
на директора на РИОСВ-Варна  „за съгласуване“ на ПУП; 

-   За ИП „Изграждане на две водовземни съоръжения“ в поземлен имот с 
идентификатор № 35376.110.27, площ 78,270 дка, вид територия - 
урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид производвтвен, складов 
обект, стар номер - парцел VIII-5.6.26, квартал 33, село Калиманци, община 
Суворово, област Варна е издадено Решение за преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС №ВА 159/ПР/2020 год. на директора на РИОСВ- 
Варна с характер „да не се извършва ОВОС“; 

-    За ИП „Изграждане на силози, резервоари за рафинирано и нерафинирано 
олио, два резервоара за дизелово гориво, един резервоар за хексан и два 
кантара“ към «бъдещо предприятие за производство, съхранение, рафиниране, 
бутилиране на растителни масла и пречиствателна станция» в поземлен имот с 
идентификатор № 35376.110.27, площ 78,270 дка, вид територия - 
урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов 
обект, стар номер - парцел VIII-5.6.26, квартал 33, село Калиманци, община 
Суворово, област Варна е издадено Решение за преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС №ВА 140/ПР/2020 год. на директора на РИОСВ- 
Варна с характер „да не се извършва ОВОС“; 
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-   За ИП изграждане на сондажен кладенец е издадено Решение преценяване 
необходимостта от ОВОС №ВА-37-ПР/2017 год. на директора на РИОСВ- 
Варна с характер „да не се извършва ОВОС“. 

-   За ИП «Предприятие за производство, съхранение, рафиниране, бутилиране на 
растителни масла и пречиствателна станция» в поземлен имот с идентификатор 
№ 35376.110.26, площ 51,007 дка, вид територия - урбанизирана, начин на 
трайно ползване - за друг вид застрояване, стар номер - 000011, село 
Калиманци, община Суворово, област Варна. Предвижданията на възложителя 
е обработка на растителни масла с достигащ максимален капацитет до 595 т на 
денонощие когато инсталацията работи в продължение на не повече до 90 
последователни дни е издадено Решение за преценяване необходимостта от 
оценкана въздействието върху околната среда №ВА-10-ПР/2019год. на 
директора на РИОСВ- Варна с характер „да не се извършва ОВОС“. 

 
 На основание чл 82, ал. 3 от ЗООС за осъществяване на инвестиционното 

предложение, когато трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на 
оценка, спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват в изискващата 
се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или 
2. Ако спомагателните или поддържащите дейности самостоятелно като 
инвестиционни предложения са предмет на ОВОС, всички оценки се съвместяват, 
като се провежда една обединена процедура. 
 
         Настоящото ИП за „изграждане на път“ с цел осигуряване на достъп до пътни 
връзки и пътища към обект: “Производствено-складови бази и бази за продукти на 
хранително- вкусовата промишленост” в имоти “Бивше летище”, местност 
“Летище”, землище на село Калиманци, община Суворово представлява изменение и 
разширение на разрешени обекти и самостоятелно попада в точка  10, буква „д” 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.  
 

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 
предложениeтo 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 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 
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банков път: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при 
Общинска банка АД. Основание: по преписка с вх. №08-01-8416/15.10.2021 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: 

 Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други 
обекти и дейности, които са свързани с настоящото намерение; 

 Да се представят Решения на Поземлена комисия по чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ за 
възстановяване на право на собственост с план за земеразделяне за двата имота 
предмет на ИП; 

 Да се представи подписана Заповед за допуснатия комплексен проект и ПУП-
ПП; 

 Съгласно допуснатия комплексен проект и ПУП-ПП обхвата на изграждане на 
пътя са полски път ПИ №35376.10.141 и полски път ПИ №35376.10.110 в 
землището на село Калиманци, община Суворово, но съгласно обяснителната 
записка и схематичната част към него обхват за изграждане на път са имоти  
№35376.10.141 и №35376.36.37. В тази връзка следва документацията към ПУП 
и допускането да се уеднаквят. 

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  село Калиманци, община Суворово и община 
Суворово. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение 
№ 2 село Калиманци, община Суворово и община Суворово: 

 осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 
14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си 
(ако има 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 компетентния орган резултатите от обществения достъп, в 
т.ч. по начина на осигуряването му по образец съгласно 
приложение № 7. 

4.  Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които 
за инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, 
без да се извършва преценка: 

- по искане на възложителя; 
- при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за 

биологичното разнообразие; 
- в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 

 
 
ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично 
разнообразие: 
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 Имотите предмет на ИП не попадат в защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии. 

     Предвижданията ИП в определния обхват не попадат в границите на ЗЗ от 
мрежата „Натура 2000”. Най-близко разположенена е защитена зона за опазване на 
природните местообитания и дивата флора и фауна ЗЗ “Суха река”, с код BG 0000107, 
определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР. 

      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 
защитената зона ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване 
необходимостта от ОВОС. 
 
 
ІІІ. 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, с предвиждания за изменения на ПУП за 
развитие на настоящото ИП, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО подлежат 
на преценяване необходимостта от ЕО. 
            Ако за осъществяване на инвестиционното намерение се налага най-напред да 
бъде изменен ОУП, то на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО изменението 
на ОУП също е предмет на преценяване на необходимостта от екологична оценка 
/настоящото допускане на ПУП не попада в тази хипотеза тъй като съответства на 
предвижданията на ОУП/.  
            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, 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 за 
допускане на ПУП-ПП за имотите с комплексен проект за инвестиционна инициатива 
за предвиденото инвестиционно предложение касаещо предвижданията на плана, 
предвид, че подлежи на преценяване  на ОВОС,  на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 на 
ЗООС  и във връзка с  чл. 91, ал. 2 от ЗООС допускам разглеждане на процедура по 
преценяване  на ОВОС за Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план 
/ПУП-ПП/ и комплексен проект за инвестиционна инициатива. 
 
 

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Суворово и село Калиманци, 
община Суворово 

                                                             (отговорено от РИОСВ на 27.10.2021 г.) 


