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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 Долни чифлик, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) е за изграждане на крайбрежна зона за отдих ,,Шкорпиловци,, 
находяща се в УПИ I -4,5,,за озеленяване, рекреационни дейности и спорт,, кв. 2, по 
плана на КК Шкорпиловци, Община Долни чифлик /ПИ с идентификатор 83404.232.7/.  

Във връзка с представеното уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 
изграждане на крайбрежна зона за отдих ,,Шкорпиловци,, находяща се в УПИ I -4,5,,за 
озеленяване, рекреационни дейности и спорт,, кв. 2, по плана на КК Шкорпиловци, 
Община Долни чифлик /ПИ с идентификатор 83404.232.7/, 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 крайбрежна зона за отдих ,,Шкорпиловци,, 
находяща се в УПИ I -4,5,,за озеленяване, рекреационни дейности и спорт,, кв. 2, по 
плана на КК Шкорпиловци, Община Долни чифлик /ПИ с идентификатор 83404.232.7/, 
с възложител: Община Долни чифлик. 

С настоящото ИП се предвиждат мероприятия по благоустрояване и естетизация 
на крайбрежната зона, с които обликът й ще придобие по съвременен, приятен и 
атрактивен вид.  

Парцелът, определен за парк е с дължина около 200 м, ширина от 8 м до 18 м и 
площ 1909 м². 

В парка ще бъдат обособени зони за Стрийт фитнес, за игри, за рекреация и 
отдих и изгледна площадка с бинокъл. Функционалното решение е подчинено на 
изискванията за създаване на хармонична и достъпна среда за спорт, игри, рекреация и 
почивка. 

Проектът решава плановата композиция и новото функционално решение, 
рисунъкът на настилките, обзавеждането на площадките, детайлите, връзката между 
нововнесена и съществуваща растителност. Влизането в парка ще се осъществява през 
8 свободни входа от улицата. Основната настилка ще бъде от жълти декоративни плочи 
с мин. размери 40/40/5см и напръскана на места с декоративни плочи с морски мотиви. 
Предвидена е и настилка паве вълна-зелена. Изгледната площадка с бинокъл ще бъде 
покрита с настилка Дърволекс.                        

За територията предмет на ИП е изработен ПУП-ПРЗ и е издадено Решение № 
ВА-8/ЕО/2019 г. на директора на РИОСВ-Варна, за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка (ЕО) на проект за „Подробен устройствен план 
/ПУП/ план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 83404.232.4 и 
83404.232.5 по КК на с. Шкорпиловци за УПИ I-4,5-озеленяване и рекреационни 
дейности и спорт и УПИ II 4,5-за озеленяване и детска площадка в кв. 2 и се въвежда 
устройствена зона Ок в съответствие с ОУП на община Долни чифлик по плана на кк 
Шкорпиловци и улица о.т. 1а до о.т. 2а”, с характер „да не се извършва ЕО“. 

Със Заповед №РД-611/01.03.2019 г. на кмета на община Долни чифлик е 
одобрен „Подробен устройствен план /ПУП/ план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за 
ПИ с идентификатори 83404.232.4 и 83404.232.5 по КК на с. Шкорпиловци за УПИ I-
4,5 „за озеленяване и рекреационни дейности и спорт“ и УПИ II-4,5 „за озеленяване и 
детска площадка“, кв. 2 и улица о.т. 1а до о.т. 2а”. 
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Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в т. 12, буква „д” паркове със 
специално предназначение 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. 

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

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за 
ОВОС, възложителят на инвестиционно предложение обявява своето предложение на 
интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или 
по друг подходящ начин. 

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията 
по чл. 93, ал. 1 от 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.60 от 7 Юли 2020 г.) 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. 

   Към искането да се приложи: 
- 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. № 08-01-8597/2021 г.  
 

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 ЗЗ от 
мрежата “Натура 2000”: 

 BG0002044 „Камчийска планина“, одобрена със Заповед № 132/10.02.2012 г. 
изм. и доп. със Заповед № РД-77/28.01.2013 г. (ДВ бр.10/2013 г.) на министъра на 
околната среда и водите, за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, 
т. 3 и 4 от ЗБР; 

 BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-354/31.03.2021 г. (обн. ДВ, бр. 
58/2021 г.), на министъра на околната среда и водите. 

ИП предвижда изграждане на крайбрежна зона за отдих, което 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 защитените зони. 

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

                                                                       

 (отговорено от РИОСВ на 10.01.2022 г.) 


