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Г-ЖА 	ГЕОРГИЕВА  
kM.KMET HA СЕЛО  КАМЕН  БРЯГ, ОБЩ. КАВАРНА  

ГЛАВНИЯ  APXHTEKT HA ОБЩИНА  КАВАРНА  

Относно: Правно  действие  на  Решения  за  преценяване  на  необходимосrга  от  
извършване  на  оценка  на  въздействието  върху  околната  среда  (ОВОС) 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ХРИСТОВ, 
В  РИОСВ-Варна  постьпи  постьпи  уведомление  (вх. Ns 26-00-2647/Аб/18.11.2022г.) 

с  информация  и  документация  за  ИП  касаещо  „Изграждане  и  експлоатация  на  
ветроенергиен  парк  „Камен  бряг" в  землищата  на  селата  Поручик  Чунчево, Хаджи  
Димиrьр, Камен  бряг  и  Св. Никола, община  Каварна  - 33 вяrьрни  генератора  и  ел. 
подстанция, в  имоти  NОNs 57861.16.402, 57861.16.403, 57861.22.394, 57861.22.395, 
5786 1 .22.397, 57861.21.679, 5786 1 .20.427, 77044.23.202, 77044.23.206, 65543.16.126, 
65543.16.129, 65543.18.253, 35746.11.138, 35746.11.137, 35746.12.124, 35746.12.129, 
35746.12.126, 35746.13.167, 35746.13.172, 35746.14.133, 35746.15.169, 35746.18.175, 
35746.17.13, 35746.17.169, 35746.18.177, 35746.17.165, 35746.22.162, 35746.21.224, 
35746.21.217, 35746.21.237, 35746.21.226, 35746.21.229, 35746.23.178, 35746.23.182 и  
35746.24.177, с  възложител : „ЕН  ТИ  ЕНЕРДЖИ" ЕООД, гр. София. 

За  част  от  имотите  (ПИ  с  идентификатори : 35746.13.56, 35746.13.57, 35746.13.58, 
35746.13.63 и  35746.13.64 (стар  идентификатор : 013029), 35746.18.177 и  35746.17.169), в  землището  на  село  Камен  бряг, общ. Каварна, има  издадени  Решения  Ns.Ns 470/ПР/2008г., 
404/ПР/2008г., 359/11У/2009г. и  89/ПР/2007г. за  преценяване  на  необходимосrга  от  
извършване  на  оценка  на  въздействието  върху  околната  среда, с  характер  „да  не  се  извършва  ОВОС". 

По  силата  на  чл. 93, ал. 8 от  Закона  за  опазване  на  околната  среда  — ,,Решение, с  което  е  преценено  да  не  се  извършва  ОВОС, губи  правно  действие, ако  в  срок  5 години  
от  датата  на  издаването  му  не  е  започнало  осъществяването  на  инвестиционното  предложение, което  се  установява  с  проверка  на  контролните  органи  по  околната  среда". 
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При  rьлкуване  на  разпоредбите  на  чл. 93, ал. 8 от  ЗООС  се  прави  разлика  между  
предприети  действия  за  осъществяване  на  ИП  (като  промяна  на  предназначението  на  
земята, изработване  и  одобряване  на  ПУП, и  т.н.) и  започнало  осъществяване  на  ИП. 

За  да  се  приеме, че  осъществяването  на  ИП  е  започнало, следва  в  срока  по  чл. 93, 

ал. 8 от  ЗООС  да  са  започнали  дейности  по  реализацията  на  ИП  на  терен. 
Имайки  предвид  горното  за  установяване  на  правно  действие  на  издадените  от  

директора  на  РИОСВ-Варна, Решения  NsNs 470/ПР/2008г., 404/ПР/2008г., 359/ПР/2009г. 
и  89/ПР/2007г. за  преценяване  на  необходимостта  от  извършване  на  оценка  на  
въздействието  върху  околната  среда, с  карактер  „да  не  се  извършва  ОВОС" следва  да  
съществуват  кумулативни  предпоставки  — проверка  по  документи  и  на  терен. 

На  15.12.2022г. е  извършена  съвместна  проверка  от  експерт  от  Дирекция  
„Превантивна  дейност" към  РИОСВ-Варна, и  главен  експерт  от  отдел  УТИ  при  Община  
Каварна, на  териториите  предмет  на  ИП. 

При  извършената  проверка  на  място  е  констатирано, че  на  територията  на  ПИ  с  
идентификатори : 35746.13.56, 35746.13.57, 35746.13.58, 35746.13.63 и  35746.13.64 (стар  
идентификатор : 013029), 35746.18.177 и  35746.17.169, в  землището  на  село  Камен  бряг, 
общ. Каварна  към  настоящия  момент  няма  предириети  дейности  по  осъществяване  на  
инвестиционни  предложения  за  „Изграждане  на  ветрогенератори ". След  извършен  оглед  
и  проверка  на  терените  е  установено, че  не  се  извършват  строителни  дейности. Имотите  
се  използват  за  земеделски  нужди. Същото  е  удостоверено  с  Констативен  протокол  Ns 

001275 от  15.12.2022г. 
Съгласно  представителя  на  Община  Каварна  за  цитираните  по-горе  имоти  не  са  

издавани  разрешения  за  строеж  и  не  са  започвали  строителни  дейности. 
На  база  на  събраната  към  настоящия  момент  информация, документация  и  

извършената  проверка, няма  предпоставки  за  започнало  осъществяване  на  ИП  за  
„Изграждане  на  ветрогенератири" в  ПИ  с  идентификатори : 35746.13.56, 35746.13.57, 
35746.13.58, 35746.13.63 и  35746.13.64 (нов  ПИ  идентификатор : 35746.13.172), 
35746.18.177 и  35746.17.169, землище  село  Камен  бряг, общ. Каварна, за  които  са  
постановени  Решения  NgNs 470/ПР/2008г., 404/ПР/2008г., 359/ПР/2009г. и  89/ПР/2007г. 
за  преценяване  на  необходимостта  от  извършване  на  оценка  на  въздействието  върху  
околната  среда, с  характер  „да  не  се  извършва  ОВОС". 

В  контекста  на  вситпсо  гореизложено  касаещо  нормативната  уредба  по  околна  
среда  и  разпоредбите  по  ЗООС  за  правните  действия  на  гореописаните  решения, Ви  
информирам, че  Решения  NsNs 470/ПР/2008г., 404/ПР/2008г., 359/11У/2009г. и  
89/ПР/2007г. за  преценяване  на  необкодимосrта  от  извършване  на  оценка  на  
въздействието  върху  околната  среда, с  характер  „да  не  се  извършва  ОВОС" към  
настоящия  момент  са  затубили  правното  си  действне. 

За  всяко  ново  инвестиционно  намерение, като  възложител  имате  задължение  
съгласно  чл. 4, ал. 1 от  Наредбата  за  условията  и  реда  за  извършване  на  ОВОС  да  
информирате  РИОСВ-Варна. 

С  уважение, 

ЕРДЖАН  СЕБА  
Директор  на  Р  
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