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Настоящият доклад е разработен в рамките на проект LIFE09/NAT/BG/00230 “Опазване на зимуващата 
популация на световно застрашената червеногуша гъска (Branta ruficollis) в България”. Проектът си 
поставя няколко цели, за да постигне подобряване на условията и стабилизиране на зимуващата 
популация на червеногушата гъска в Крайморска Добруджа: 1) Укрепване на рамката за стратегическо 
планиране, за да се намалят до минимум отрицателните въздействия от икономическото развитие 
върху червеногушите гъски, включително и чрез интегриране на мерките за опазване на вида и 
местообитанията му в стратегическото планиране и планирането на бъдещи инфраструктурни 
проекти; 2) Намаляване на негативното влияние върху червеногушата гъска от страна на ловци и 
риболовци; 3) Ангажиране на местни фермери в щадящо за червеногушата гъска управление на 
земеделските земи и 4) Ангажиране на местната общност за намаляване на смъртността и 
безпокойството върху червеногушата гъска и засилване на местната гордост от присъствието на вида в 
района. Целевият район на проекта обхваща основно защитените зони за птици в Крайморска 
Добруджа „Дуранкулашко езеро”, „Шабленски езерен комплекс” и „Калиакра”, както и защитена зона 
„Сребърна”. 

Докладът е разработен като част от дейност С6 „Осигуряване на ефективна стратегическа оценка на 
ключовите планове и програми за развитие чрез осъществяване на пилотна оценка и насърчаване на 
добрите практики”. Информацията в него е събрана в рамките на дейностите на проекта А6 
„Създаване на механизъм за мониторинг и оценка на инвестиционни проекти в контекста на 
препоръките за управление на целевите защитени зони за птици” и А8 „Създаване на карта на 
чувствителните зони в Добруджа за предоставяне на местни насоки за развитие на ветрогенератори 
на сушата”. За осъществяването на дейност 6 е необходимо да бъде изготвен подробен анализ на 
развитието на инвестиционния интерес за всички типове инвестиционни предложения в Приморска 
Добруджа, за да се определи характерът и степента на въздействие на това развитие върху 
зимуващата популация на червеногушата гъска, както и на другите видове птици, обект на опазване 
чрез мрежата Натура 2000. 
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ЦЕЛ НА АНАЛИЗА 

Основната цел на настоящия анализ е да се установи фактическото развитие на различните типове 
инвестиционни проекти в българската част на Приморска Добруджа и последствията от това развитие 
върху защитените зони от Натура 2000 през последните 10 години (2004 – 2014). Анализът също цели, 
доколкото е възможно, да установи причините за съществуващото положение и да предложи 
решения. Реалното фактическо развитие на инвестиционния интерес  в района е важна базова 
информация за измерване на ефективността на предприетите мерки за справяне с проблемите, 
определени в наказателни процедури, и за вземане на адекватни решения за бъдещо планиране в 
района на Приморска Добруджа. 

 

ИСТОРИЯ НА ПРОБЛЕМА 

В началото на 2005 г. като част от ангажиментите свързани с присъединяването към ЕС, България 
отвори пазара на земята за чуждестранни лица, което бе свързано с бум на застрояването на цялото 
Черноморско крайбрежие. В същото време, между 2003 и 2006 г. протече процеса на инвентаризация 
и създаване на екологичната мрежа „Натура 2000”, като защитените зони за птиците бяха приети от 
Националния съвет по биологично разнообразие през септември на 2006 г. и станаха обществено 
достояние. Поради вече разрасналите се икономически интереси, отпорът срещу Натура 2000 бе 
толкова сериозен, че правителството не одобри нито една защитена зона за птици по Черноморското 
крайбрежие, включително защитените зони в Приморска Добруджа. Едва в началото на 2008 г. тези 
защитени зони бяха приети от Министерски съвет, а обявяването им чрез индивидуални заповеди бе 
осъществено едва през 2009 г. и след това.  

Макар и по-бавно отколкото по Южното Черноморие, инвестиционния интерес в Приморска 
Добруджа започва значително да нараства през 2005 г., след отварянето на пазара на земята, като е 
свързан основно с застрояване. Една от първите засегнати територии е бъдещата защитена зона от 
Натура 2000 – „Белите скали”, където се предвиждаше изграждането на мащабен голф комплекс. В 
периода 2004 – 2005 г. бяха проведени обсъждания за бъдещия проект. Основният проблем бе, че 
инвестиционният проект е предвиден да унищожи значителни по площ степни местообитания, които 
са уникални за Черноморското крайбрежие и се срещат само в Приморска Добруджа. Въпреки 
отрицателните становища на неправителствените организации и Българска академия на науките, 
проектът бе одобрен и през 2006 г. започна изграждането му. За няколко години естествените 
местообитания бяха напълно унищожени, а в последствие се активизираха свлачища, които са 
действащи и днес. Рязко се увеличава инвестиционния интерес през 2007 г., когато е отложено 
обявяването на защитените зони в района. Масово са подавани проекти за промяна на 
предназначението на земите за жилищни нужди, ваканционно застрояване и търговско обслужване. 
Това необичайно бързо и мащабно нарастване на инвестиционния интерес до голяма степен се 
дължи на разпространяваното сред хората мнение, че Натура 2000 ще им отнеме земите и че ако те 
бъдат превърнати в урбанизирани територии, няма да бъдат включени в екологичната мрежа.  

Поради отказа на правителството да включи 26 предложени защитени зони за птици в Натура 2000 
през март 2007 г., включително тези в приморска Добруджа, както и поради факта, че в решението на 
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Министерски съвет за одобряване на Натура 2000 в началото на 2007 г. предварително от Натура 2000 
се изключват урбанизираните територии и териториите от върховен обществен интерес, Българското 
дружество за защита на птиците внесе жалба в Европейската комисия края на 2007 г. В нея БДЗП 
изложи аргументите си, че правителството е нарушила европейското природозащитно 
законодателство от една страна като не е обявило достатъчно по брой и площ защитени зони за 
птици, а от друга, че не осигурява адекватна защита за териториите, предложени за включване в 
Натура 2000. БДЗП представя като допълнителна информация факти за разделяне на проекти на части 
и заобикаляне на процедурите по ОВОС и ОС. В резултат на жалбата през 2008 г. Европейската 
комисия образува наказателна процедура срещу България, която малко по-късно през годината 
разделя на две наказателни процедури – едната свързана с недостатъчността на мрежата от защитени 
зони за птици, а другата – за неадекватна защита на защитените зони за птици (наказателна 
процедура 4461/2008). Нередностите, свързани с първата наказателна процедура до голяма степен 
бяха отстраненидо2011 г.,с изключение на пълното обявяване на ОВМ „Калиакра” и ОВМ „Рила” за 
защитени зони от Натура 20001

През февруари 2008 г. БДЗП внесе жалба в Европейската комисия относно неспазване на 
законодателството на ЕС по отношение включването на ОВМ „Калиакра” в Натура 2000 и адекватно 
опазване на защитената зона. Одобряването на ОВМ като ЗЗ „Калиакра” от министерски съвет бе 
отложено с една година и стана едва в края на 2007 г., като само 2/3 от територията бе включена в 
Натура 2000. В жалбата са представени факти, че за целия период от 2004 до 2007 г. включително на 
територията на ОВМ „Калиакра” са регистрирани общо 196 инвестиционни проекта. От тях 176 (т.е. 
90%) са одобрени или инициирани след присъединяването на страната ни към ЕС на 1.1.2007 г., т.е. в 
рамките на по-малко от 1 година, докато съдбата на предложената защитена зона „Калиакра” остава 
неясна. Двадесет от проектите са свързани с изграждане на ветрогенератори, а останалите са основно 
са за жилищно и курортно застрояване. Първоначалните анализи сочат, че ветроенергийните проекти 
заемат 9% от сухоземната територия на ОВМ „Калиакра”и 17% от обявената в края на годината 
редуцирана ЗЗ „Калиакра”. През 2007 г. започва и мащабно разрушаване на понтосарматски степни 
местообитания, поради изграждането на един от одобрените ветропаркове – ВЕП „Калиакра”. През 
март 2008 г. ЕК официално открива наказателна процедура срещу България за неспазване на 
законодателството на ЕС поради горните причини – 2006/4260. В отговор на откритата наказателна 
процедура през 2008 г. е направена подробна инвентаризация на всички проекти на територията на 
ОВМ и на ЗЗ „Калиакра”. Подробният анализ разкрива нови факти. Само до април 2008 г. включително 

. По наказателната процедура, свързана с неадекватна защита на 
защитените зони за птици Комисията все още разследва случая, искайки допълнително информация и 
от Правителството и от жалбоподателя. Основните проблеми засегнати от наказателната процедура са 
свързани с неправилното провеждане на процедурите по оценка за съвместимост с целите на Натура 
2000 или въобще липсата на провеждане на всякакви адекватни процедури, било то по ОС, ОВОС и 
ОС. Тъй като жалбата обхваща случаи от цялата страна, Европейската комисия разглежда определени 
защитени зони като емблематични случаи. Сред разглежданите случаи са тези,свързани с 
инвестиционните предложения в защитените зони „Дуранкулашко езеро”, „Шабленски езерен 
комплекс” и „Белите скали”,окато случаят „Калиакра” се разглежда от отделна наказателна 
процедура. 

                                                           
1 По тази наказателна процедура в края на 2014 г. България получи последно предупреждение от Европейската комисия 
заради непълното включване в Натура 2000 на ОВМ Рила. 
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на територията на ОВМ „Калиакра” са регистрирани 468 инвестиционни проекта с различен характер, 
обхващащи обща площ от 2295,83 ха (21,5% от сухоземната територия на ОВМ, предложена за 
защитена зона). От тях 340 проекта са разположени в защитената зона. От тези проекти 103 са 
инициирани между 2003 и декември 2006 г., а останалите 365 са инициирани след датата на 
присъединяване към ЕС – между януари 2007 и април 2008 г. В следствие реализирането на проекти 
инициирани преди датата на присъединяване  само през първата година от членството в ЕС са 
унищожени местообитания на 5% от сухоземната територия на защитената зона, като прогнозите са 
този процент да нарасне на 11% при реализиране на всички 103 проекта, инициирани преди 2007 г. 
По-голямата част от проектите, инициирани след 2007 г. се намират в одобрената защитена зона, като 
прогнозите са за загуби на местообитания от 20,7% сухоземната територия на защитената зона. Във 
връзка с наказателната процедура през в началото на 2010 г. е изготвена справка до ЕК за 
инвестиционните проекти, попадащи на  територията на ТИО "Комплекс Калиакра" (BG0000573) и 
нови инвестиционни предложения в СЗЗ „Калиакра” (BG0002051), актуална към декември 2009 г. В 
тази справка са описани актуалните към въпросната дата проекти с техните инвеститори и 
установените връзки между различните проекти и инвеститори (приложение 1). През 2010 г. обхватът 
на наказателната процедура бе разширен, обхващайки не само ОВМ и ЗЗ „Калиакра”, но и ТИО 
„Комплекс Калиакра”. По този начин индиректно в обхвата на наказателната процедура се включва и 
ЗЗ „Белите скали”. 

С индивидуална заповед ЗЗ „Калиакра” бе обявена едва през лятото на 2009 г., а цялата територия на 
ОВМ „Калиакра” бе включена в защитената зона едва през есента на 2013 г., когато Европейската 
комисия изпрати обяви, че внася наказателната процедура в Европейския съд. Междувременно, 
когато през лятото на 2012 г. Европейската комисия изпрати последно предупредително писмо с 
посочен 6 месечен срок за справяне с проблемите, бяха направени промени в законодателството, с 
които решенията по преценка че не е необходим ОВОС или ОС вече имат срок на давност. 
Европейският съд откри съдебна процедура срещу България през май 2014 г. по дело с №С-141/14. 
Изслушването по делото се състоя през май 2015 г., а произнасянето на съда се очаква до края на 
2015 г. Факт е, че до момента на слушането по делото в съда, България не предприе исканите от 
Европейската комисия стъпки да премахне допуснатите нарушения, свързани с одобрени или 
реализирани проекти, макар през 2013 да обяви цялата територия на ОВМ като защитена зона 

Спадането на инвестиционния интерес в Приморска Добруджа се наблюдава едва през 2009 г., когато 
се публикуват заповедите да отделните защитени зони, включващи определени режими. След 2009 г. 
инвестиционният интерес намалява, но все още се запазва значителен в сравнение с нивата от преди 
2005 г.  

През юни 2012 г. Европейската комисия изпрати на правителството на Република България последно 
предупреждение по случая „Калиакра”, като постави срок от 3 месеца да бъдат коригирани 
действията, нарушаващи законодателството на ЕС. Тази стъпка от страна на Комисията, подтикна 
правителството да предприеме няколко конкретни действия за справяне с проблема.Освен другите 
стъпки, касаещи конкретно ветроенергийния сектор, бяха приети бяха законови промени в Закона за 
опазване на околната среда и наредбата към него, които позволяват решенията за одобряване на 
проекти без ОВОС или Екологична оценка също да имат срок на валидност, както решенията по 
ОВОС/ЕО, ако не стартира реализацията им в рамките на 5 години. След промяната всички вече взети 
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решения, с които се преценява да не се извършва ОВОС/ЕО следва да преминат през процедура по 
проверка и да се обявят за невалидни онези, които не са стартирали в петгодишен период от 
одобрението им. Самата процедура изисква проверка и констатиране на факта дали изграждането на 
инвестиционното предложение е започнало или не. С тази стъпка правителството очаква да разреши 
проблема с множеството одобрени проекти, които не са реализирани и се класифицират от 
инвеститорите като „проекти-фантоми”. 

Очакваше се тези мерки да поставят развитието в разумни норми, да отстранят натрупалите се с 
годините проблеми и да се прекратят наказателните процедури стартирани от Европейската комисия. 
Но регионалното развитие в района на Приморска Добруджа продължава без досега да е направен 
реален анализ на ефективността на предприетите мерки и доколко изискванията, поставени в 
рамките на наказателните процедури, са на практика изпълнени. Стартиралото през 2007 г. 
разработване на общия устройствен план на община Шабла продължава и до днес. През 2009 г. 
вариант на ОУП бе представен за обществени консултации в хода на процедурата по екологична 
оценка, но след това планът е бил променен, а разработването му – стартирало отначало. В рамките 
на проекта „Сигурни зимовища за червеногушата гъска” БДЗП нееднократно се интересува за 
напредъка последния разработен проект на ОУП на община Шабла и екологичната оценка към него. 
По информация от МОСВ, планът и екологичната оценка към него са върнати за доработване на етап 
оценка на качеството на доклада, поради значителни несъответствия в самия разработен ОУП. 
Въпреки, че община Шабла изрази готовност да предостави на БДЗП проекта за план, тя не го 
направи, нито до края на 2014 г. внесе актуализирана версия на ОУП в МОСВ, за да може да бъде 
завършена започната процедура за изготвяне на нов ОУП. Така общината негласно заяви, че 
предпочита да прилага старата практика на частично изменение на ОУП за всеки отделен проект, без 
да се прави реална оценка на ефектите в екологично и социално-икономическо отношение. Община 
Каварна прилага същия поход от 2004 г. и едва в края на 2013 г. МРРБ откри процедура за изготвяне 
на нов ОУП на общината. Напредък по тази процедура към 2014 г. също няма, но инвестиционен 
интерес, свързан с въздействие върху околната среда и върху Натура 2000 продължава да има в 
Приморска Добруджа.  

Липсата на актуална оценка на инвестиционния интерес в Приморска Добруджа към 2015 г. и на 
въздейстието му върху Натура 2000 и поминъка на местното население, както и липсата на адекватно 
регионално планиране о този момент води до значителен риск от унищожаване на ценните природни 
дадености на района и перспективите на местните хоразаустойчиво и блаоприятно затях развитие. 
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НОРМАТИВНА БАЗА 

Нормативната база, свързана с развитието на различни типове инвестиционни инициативи включва 
законодателството по опазване на околната среда и законодателството, свързано директно с 
териториално-устройственото планиране и развитието на отделните стопански сектори. 

 
Законодателство за околната среда 

Опазването на биологичното разнообразие, и в частност птиците се регламентира чрез националното 
и международното законодателство, като изискванията на съответните законови норми следва да се 
спазват при развитието и на вятърната енергетика. 

Национално законодателство 
Според българското право, правната защита на биоразнообразието и биологичните ресурси обхваща 
законодателството, регламентиращо опазването и ползването им, включително чрез поставяне под 
защита на територии и обекти, регулиране на лова, риболова, ползването на горите и всички 
природни ресурси. Правната защита на биологичното разнообразие и биологичните ресурси се 
основава на следните основни действащи закони, други нормативни актове и стратегически 
документи: 

• Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 
• Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) 
• Закон за защитените територии (ЗЗТ) 
• Закон за горите 
• Закон за лова и опазване на дивеча 
• Закон за рибарството и аквакултурите  
• Закон за водите 
• Закон за опазване на земеделските земи 
• Закон за чистотата на атмосферния въздух 
• Закон за почвите 
• Наредба за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми 
• Наредба за условията и реда на извършване на оценка за въздействието върху околната среда 
• 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 (НУРИОСПППИПЦОСЗЗ) 

• Наредба за условията и реда за разработване на планове за управление на защитените 
територии 

• Наредба за условията и реда за разработване на планове за управление на защитени зони  
• Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие 
• Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие 
• Национален план за действие за опазване на биологичното разнообразие 

Няколко от изброените правни документи са пряко свързани с опазването на птиците и 
местообитанията им като част от биологичното разнообразие. Пряко свързани с регулиране на 
инвестиционния интерес са Закона за опазване на околната среда и наредбите към него, Закона за 
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биоразнообразието и наредбите към него, Законът за защитените територии. Отношение имат също 
законът за горите, законът за опазване на земеделските земи и законът за почвите. 

 

Законодателство, свързано с териториално устройственото планиране и специалните закони, 
свързани с развитието на различните сектори 

Законодателство, свързано с териториално-устройственото планиране, включва Закона за устройство 
на териториите (ЗУТ) със съпътстващите го подзаконови нормативни актове,  и Закона за устройство 
на Черноморското крайбрежие. Законите определящи развитието на отделни сектори и имащи 
отношение към развитието на инвестиционния интерес в Приморска Добруджа са Закона за 
енергетиката, Закона за енергията от  възобновяеми източници, Закон за насърчаване на 
инвестициите, Закон за туризма, Закон за подземните богатства, Закон за подпомагане на 
земеделските производители, Закон за управление на отпадъците. 

 

Международно природозащитно законодателство, интегрирано в националната законодателна 
рамка 

Повече от десет международни конвенции или директиви, приети от 1975 г. насам и четири 
международни програми са от специфично практическо значение за опазване на видовете животни и 
растения, и техните местообитания. В повечето от тях има специална част, в която се отделя внимание 
на опазването на местообитанията на видове чрез подхода, основан на места. В някои от тях е 
залегнала и концепцията за екологичната мрежа, като функционално единна система за опазването 
на едни или други компоненти на биоразнообразието.  

Най-важните и широко прилагани конвенции са: 

• Конвенция за опазването на биологичното разнообразие 
• Конвенция за влажните зони с международно значение 
• Конвенция за защита на мигриращите видове диви животни 
• Споразумение за опазване на Евразийско-Африканските мигриращи водолюбиви птици 

(AEWA) 
• Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания 

(Бернска конвенция) 
 

Законодателство на Европейския съюз 
Законодателството на Европейския съюз включва природозащитно законодателство, насочено към 
опазване на биологичното разнообразие, както и законодателство, свързано с оценка за 
въздействието върху околната среда. Основните директиви, имащи отношение към опазване на 
биологичното разнообразие и изграждането на Натура 2000 са Директива 2009/147/EC за опазване на 
дивите птици и Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и 
фауна. Директивите, пряко свързани с процедурите по одобряване на ветроенергийни проекти са 
Директива 2001/42/EC за стратегическата екологична оценка на планове и програми върху околната 
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среда2 и Директива 85/337/EEC за оценка на въздействието на публични и частни проекти върху 
околната среда, допълнена през 1997 (97/11/EC) и 2003 (2003/35/EC)3

 

. Те следва да бъдат 
транспонирани в националното законодателство, конкретно в Закона за биологичното разнообразие 
и Закона за опазване на околната среда. Законодателството на ЕС е задължително да бъде спазвано 
от всички страни членки на ЕС, включително България. Заради неспазване на законодателството на ЕС, 
включително поради изграждане на ветроенергийни паркове в ОВМ „Калиакра”, Европейската 
комисия съди България в Европейския съд на справедливостта – дело С-141/14. Освен това 
Европейската Комисия стартира през 2008 г. наказателна процедура срещу България (2008/4461) за 
липсата на адекватна защита на защитените зони за птици от Натура 2000. Сред общо 29 защитени 
зони за птици, предмет на наказателната процедура са защитените зони „Дуранкулашко езеро”, 
„Шабленски езерен комплекс” и „Белите скали”. Така на практика всички защитени зони за птици в 
Приморска Добруджа (без ЗЗ „Балчик” и новата ЗЗ „Било”) са обект на наказателни процедури, тъй 
като страната ни не е спазила европейското законодателство. 

Правна защита на териториите в Приморска Добруджа и на червеногушата гъска като ключов за 
района вид 

В Приморска Добруджа има поставени под защита 4 защитени територии (1 поддържан резерват и 3 
защитени местности) съгласно ЗЗТ, 6 защитени зони за птици от Натура 2000 и 4 защитени зони за 
местообитания и видове от Натура 2000 съгласно ЗБР. Кратка справка на статута и режимите на тези 
територии е дадена в таблицата по-долу. 

 
Таблица 1. Режими по заповеди за обявяване на територии под законова защита в Приморска Добруджа 
Територия 
под защита 

Категория Режими по заповед за обявяване 

Дуранкулашко 
езеро 

Рамсарско 
място 

Няма режими; важат изискванията на Рамсарската Конвенция 

 Защитена 
местност 

Забранява се: преследване, убиване и ловене на животните; събиране и унищожаване 
на яйцата на птиците и повреждане на гнездата им; замърсяване на водите; използване 
на пестициди до 500 м от брега на езерото; изрязване и опожаряване на естествената 
растителност; всякакво строителство и разширяване на съществуващи сгради, геоложки 
и други проучвания или дейности, с които се нарушава естествения облик на местността; 
изземването на пясък от ивицата, отделяща езерото и морето; ловуването и стрелянето 
на 100 м от брега на езерото;  влизането в обраслите с водна растителност севера и 
югозападна част на езерото по време на размножителния период на птиците 1.ІІ – 1.Х 

 Защитена зона 
за птици 

Забранява се: премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и 
групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива; залесяването на 
ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни 
насаждения; използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
промяната на предназначението и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, 
поляни, мера, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопанския и 
горския фонд, с изключение на случаите, при които промяната е свързана със: 
изпълнението на дейностите по предоставената с РМС № 524 от 23.VІ.2003 г. концесия 
за добив на природен газ от находище „Дуранкулак“; изграждане на пречиствателни 
станции за питейни и отпадъчни води, на съоръжения за третиране на отпадъци, на 
съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти) на 

                                                           
2 OJ L 197, 21.7.2001, p. 30–37 – http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 
3 OJ L 156, 25.6.2003, p. 17 –  http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 
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Територия 
под защита 

Категория Режими по заповед за обявяване 

техническата инфраструктура; реализиране на други планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения, за които към датата на обнародване на заповедта в 
„Държавен вестник“ има завършена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и/или 
чл. 31 от ЗБР; разкриването на кариери; изграждането на голф игрища, фотоволтаични 
инсталации и вятърни генератори за производство на електроенергия, с изключение на 
случаите, при които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има 
завършена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР. 

 Защитена зона 
за 
местообитания 

Към 2014 г. няма заповед за обявяване 

Шабленско 
езеро 

Рамсарско 
място 

Няма режими; важат изискванията на Рамсарската Конвенция 

 Защитена 
местност 

Забранява се: всякакво строителство, разкриване на кариери, провеждане на минно-
геоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността; 
ловуване, освен регулиране числеността на хищниците (лисици, енотовидни кучета, 
диви свине) в периода 1.ІХ-31.1, при доказана необходимост и след съгласие с МОСВ; 
замърсяване на водите и терените с вредни вещества и отпадъци, както и директното 
изпомпване на води от езерото за напояване; торене с изкуствени торове и третиране с 
химически препарати в площите с международна значимост; използване на езерото за 
гребен, ветроходен и водомоторен спорт; промишлен и подводен риболов; изгаряне на 
стърнища; изгаряне на тръстиката освен при доказана необходимост и след съгласие с 
МОСВ; създаване на култури от айлант, миризлива върба, салкъм, както и други 
нетипични за района дървесни видове. 

 Защитена зона 
за птици 

Забранява се: премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и 
групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива; залесяването на 
ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни 
насаждения; използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
промяната на предназначението и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, 
поляни, мера, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопанския и 
горския фонд, с изключение на случаите, при които промяната е свързана със: 
пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на съоръжения за третиране на 
отпадъци, на съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти) 
на техническата инфраструктура; реализиране на други планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения, за които към датата на обнародване на заповедта в 
„Държавен вестник“ има завършена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и/или 
чл. 31 от ЗБР; разкриването на кариери; изграждането на голф игрища, фотоволтаични 
инсталации и вятърни генератори за производство на електроенергия с изключение на 
случаите, при които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има 
завършена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда 
и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; заустването на отпадъчни и 
минерални води в Шабленска тузла; паленето на масивите с водна и влаголюбива 
растителност, както и отстраняване на водна и влаголюбива растителност в Шабленска 
тузла освен за поддържане на местообитанията и видовете, предмет на опазване. 

 Защитена зона 
за 
местообитания 

Към 2014 г. няма заповед за обявяване 

Калиакра Поддържан 
резерват 

Всякакви дейности, освен предвидените по Закон 

Яйлата Защитена 
местност 

Забранява се: всякакво строителство; извеждане на сечи, освен санитарни; паша на 
домашни животни; ловуване, късане на цветя и друга растителност и паленето на огън; 
повреждане на археологически обекти. 

Калиакра Защитена зона 
за птици 

Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при 
ползването на земеделските земи като такива; Залесяването на пасища, ливади и мери, 
както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; Използването на 
пестициди и минерални торове в пасища и ливади; разширяването площта на 
съществуващи кариери, с изключение на тези, за които към датата на обнародване на 
заповедта в „Държавен вестник“ има стартирала процедура по реда на глава шеста от 
ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР; промяната на предназначението и/или начина на трайно 
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Територия 
под защита 

Категория Режими по заповед за обявяване 

ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, 
крайбрежни клифове (скали) в селскостопанския и горския фонд, с изключение на 
случаите, при които промяната е свързана със: изпълнението на дейностите по 
предоставените с РМС�№ 536/30.07.2003�г. и РМС� №540/30.07.2003� г. концесия за 
добив на суров нефт от находище „Тюленово“ и концесия за добив на природен газ от 
находище „Българево“; изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни 
води, на съоръжения за третиране на отпадъци, на съоръжения за укрепване на 
свлачища; пътища и други елементи (обекти) на техническата инфраструктура; 
реализиране на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които 
към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има завършена 
процедура по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР; изграждането на 
фотоволтаични инсталации и вятърни генератори за производство на електроенергия в 
земеделска земя, която е с начин на трайно ползване, различен от описания в забраната 
по т.�7.5, с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в 
„Държавен вестник“има завършена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл. 
31 от ЗБР. 

Комплекс 
Калиакра 

Защитена зона 
за 
местообитания 

Към 2014 г. няма заповед за обявяване 

Белите скали Защитена зона 
за птици 

Забранява се: Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и 
групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива; Залесяването на 
пасища, ливади и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни 
насаждения; Използването на пестициди и минерални торове в пасища, ливади и мери; 
Разкриването на нови кариери и разширяването на концесионните площи на 
съществуващи кариери за добив на подземни богатства с изключение на тези, за които 
към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната 
процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване по ЗПБ и/ или за 
предоставяне на концесия за добив по ЗПБ и по Закона за концесиите или са 
съгласувани по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР; Изграждането на 
вятърни генератори за производство на електроенергия с изключение на тези, за които 
към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната 
процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР. 
Режимът не се прилага за вятърни генератори, използвани като собствени източници на 
електрическа енергия; Изграждането на фотоволтаични системи за производство на 
електроенергия в пасища, ливади и мери с изключение на тези, за които към датата на 
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура или са 
съгласувани по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР. 

Крайморска 
Добруджа 

Защитена зона 
за 
местообитания 

Към 2014 г. няма заповед за обявяване 

 

Приморска Добруджа е призната като един от районите в страната с най-богато биоразнообразие и 
наличие на силно застрашени видове още с разработването на Националната стратегия за 
биоразнообразие през 1993 г. На базата на законите, посочени по-горе за всеки компонент на 
биоразнообразието се дефинира схемата на правна защита. Представената схема на правна защита на 
червеногушата гъска, като ключов за района вид, е пример за определяне на правните изисквания за 
опазването на конкретен вид, но може да се приложи за всеки вид или местообитание, предмет на 
защита, както и за защитени територии или зони.  
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Таблица 2. Схема на правната защита на червеногушата гъска 
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) 
опазване на 
вида 

 Приложение 3: видове, защитени на територията на цялата страна съгласно чл.37 
 План за действие за опазване на вида (Раздел VІІ, членове 52-56 на ЗБР) 
 Приложение 1 на Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, 

включени в Приложение 3 към ЗБР 
 Наказателна отговорност за вида в Чл. 278д от Наказателният Кодекс (ДВ бр 33 от 2011г.) за 

противозаконно унищожаване, повреждане, държане, придобиване или отчуждаване на екземпляр 
от видове по Приложение 3 към ЗБР означен със знак (*) 

опазване на 
местообитанията 

 Приложение 2: видове, чиито местообитания подлежат на опазване по чл. 6 
 Чл.6.ал.1.3. – изграждане на Национална екологична мрежа (Натура 2000) – 29 защитени зони за 

птици опазват местообитания на червеногушата гъска 
Закон за защитените територии (ЗЗТ) 
опазване на 
местообитанията 

Правна възможност за опазване на важните за червеногушата гъска места – обявени са 2 резервата и 2 
защитени местности, където се опазва вида 

Директива за опазване на дивите птици 
опазване на 
вида 

В Приложение І, видове за които е необходимо да се предприемат мерки за поддържането на 
популациите им съгласно чл.2 

опазване на 
местообитанията 

В Приложение І, видове за които се прилагат специални мерки за защита по чл. 4, ал.1 

Конвенция за влажните зони (Рамсарска Конвенция) 
опазване на 
местообитанията 

Да се определят подходящи влажни зони за включване в списъка на влажните зони от международно 
значение (чл. 2.1); Да се подпомогне тяхното опазване и да се открият начини за правилното им 
използване (чл.3.1); Да се подпомогне опазването на влажните зони и водолюбивите птици чрез 
създаване на природни резервати във влажните зони, независимо дали те са включени в списъка или не, 
и да се полагат грижи за тяхното опазване (чл.4.1). 

Конвенция за опазването на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция) 
опазване на 
вида 

В Приложение І и ІІ. Страната членка, която е „от ареала на мигриращите видове” е задължена да се 
грижи стриктно за опазването на видовете в приложение I и да сключи споразумения с други страни за 
опазването и управлението на видовете от Приложение II. 

опазване на 
местообитанията 

Всяко споразумение трябва да осигури поддържане на мрежата от подходящи местообитания и важни 
за животните места, разположени в близост до миграционните пътища. За видовете от Приложение II 
страните са задължени да опазят и където е възможно и подходящо да възстановят онези 
местообитания на видовете, които са от значение за тяхното оцеляване и премахване на заплахата от 
изчезването им (чл. III, 4а). 
Споразумение за опазване на афро-евразийските водолюбиви птици (AEWA) за координирани 
действия по протежение на миграционните пътища: цели да създаде правна основа за конкретна 
природозащитна политика за всички мигриращи видове водолюбиви птици и популациите им, 
прелитащи по Евразийско-Африканският миграционен път, независимо от настоящия им 
природозащитен статус. Осигурява рамка за природозащитни дейности, мониторинг, изследване и 
управление на няколко миграционни пътища от световно значение. 
Резолюция 7.5 от IX 2002 г. “Вятърните турбини и мигриращите видове” формулира изискванията за 
изграждането на ветроенергийни паркове, съобразени със спецификата на миграцията на птиците, 
включително задължително провеждане на задълбочен и адекватен мониторинг на орнитофауната. 

Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания (Бернска Конвенция) 
опазване на 
местообитанията 

В приложение ІІ. Да се приемат подходящи правни и административни мерки за опазването на 
местообитанията на видовете от дивата флора и фауна, особено на тези, включени в приложения I и II, и 
опазването на застрашени природни местообитания (чл.4); Да се обърне специално внимание върху 
защитата на районите, които са от значение за мигриращите видове от приложения II и III и са 
разположени в близост с миграционните пътища: места за зимуване, почивка, хранене, размножаване 
или места за линеене (чл. 3.1); Да се предотвратят преднамерените щети или разрушаване на местата за 
гнездене и почивка на видовете (чл.6б). Изпълнението на член 6б изисква определянето на важни за 
размножаване и почивка места на видовете от приложение II. 
Препоръка № 130 (2007) на постоянния комитет на Бернската Конвенция, приета на 29 ноември 2007 по 
отношение на ветроенергийните паркове около Балчик и Калиакра и изграждането на други вятърни 
паркове по протежение на миграционния път Via Pontica (България) 
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МЕТОДИКА НА АНАЛИЗА И ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Обхват на анализа 

Анализът включва преглед на всички инвестиционни предложения с различен характер без 
ветрогенератори (за които има отделен анализ) в района на Приморска Добруджа, обхващащ 
общините Шабла, Каварна и част от община Балчик, където са разположени защитените зони за птици 
от Натура 2000 „Дуранкулашко езеро”, Шабленски езерен комплекс”, „Калиакра”, „Било”, „Белите 
скали” и „Балчик”. Разглеждани са инвестиционните предложения, които се намират както в 
защитените зони и в близост до тях, така и всички останали инвестиционни предложения в посочения 
район с цел да се установи пространствения натиск на инвестиционния интерес.  

В анализа са включени проектите за изграждане на инфраструктура към ветроенергийни съоръжения 
(пътища за достъп, подземни и надземни кабелни линии, подстанции), в случаите когато тази 
инфраструктура не е била предмет на преценка или оценка в процедура по ОВОС, както се изисква по 
ЗООС. При анализа на ветроенергийния сектор бе установено, че голяма част от ветроенергийните 
проекти са одобрявани без съпътстващата ги инфраструктура и на практика проектите за 
инфраструктура към ветрогенератори не са разглеждани във въпросния анализ (Костадинова, 2014).  

Анализът разглежда период от 10 години: от 2004 г. до март месец 2015 г., за да се проследят 
тенденциите във времеви аспект достатъчно време преди и след датата на присъединяване на 
България към ЕС през 2007 г. 

 

Източници на информация 

Представеният по-долу анализ е извършен изцяло на базата на публично достъпната информация. 
Това включва интернет страниците на РИОСВ Варна, на МОСВ и на общините Шабла, Каварна и 
Балчик, както и целево предоставена информация по Закона за достъп до обществена информация от 
страна на РИОСВ Варна. Също така за периода 2010 – 2014 г. са направени 3 пълни обхода на 
Добруджа за констатиране на терен на реализираните проекти от различно естество. В допълнение, в 
периода 2004 – 2014 г. при посещения в Добруджа са отбелязвани всички констатирани случаи на 
вече реализирани или в процес на реализиране (строеж) проекти. Също така за целите на крайния 
анализ са ползвани и снимки от Гугъл, където се могат да се установят реализирани вече проекти в 
Добруджа, основно свързани със строителство. 

А) Публична информация, предоставяна от общините Шабла, Каварна и Балчик 

Общините предоставят на интернет страницата си протоколи от заседанията на общинския съвет, 
където посочват решенията за допускане или одобряване на промени в ОУП за различни проекти, 
като посочват инвеститор, имот, землище, вид на проекта. Също така публикуват и решения, свързани 
с отдаване под наем или продаване на земи общинска собственост, където се предвижда да има 
инвестиционни проекти, както и решение за участие на общината в смесени дружества с цел 
осъществяване на инвестиционни проекти. Община Балчик също така публикува копия от решенията 
на РИОСВ Варна, свързани с одобряване на инвестиционни проекти. В общините Шабла и Каварна 
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има немалко случаи на одобрени проекти за изменение на ОУП за различни по характер 
инвестиционни предложения, без да има данни за протичане на каквато и да е процедура в РИОСВ 
Варна. Такива проекти за целите на анализа се водят като одобрени. Някои от тях са реализирани. 
Също така има множество проекти, за които общинските съвети са допуснали изработване на 
проекти, свързани с инвестиционни намерения или създаване на смесени дружества за реализиране 
на конкретни проекти, но няма данни тези проекти да са постъпвали в РИОСВ Варна и компетентния 
орган да се е произнасял за тях. За целите на анализа тези проекти се водят като „планирани”, т.е. 
инвестиционното намерение е налице, но няма стартирали процедури в РИОСВ. 

Б) Публична информация, предоставяна от МОСВ 

На интернет страницата на МОСВ се публикуват решения и информация за процедури по ОВОС, ЕО и 
ОС, за инвестиционни проекти, чието одобряване е от компетенцията на МОСВ.  

От септември 2013 г. на интернет страницата на МОСВ е достъпен портал за НАТУРА 2000, където се 
публикува разнообразна информация, свързана с местата от екологичната мрежа. Също така са 
публикувани копия от решенията за инвестиционни проекти одобрени в и около Натура 2000. Тази 
информация обаче не е пълна, тъй като РИОСВ Варна не е предоставила на МОСВ всички решения.  

МОСВ редовно изпраща на БДЗП свои решения, свързани с обжалване на решения на регионалните 
структури за одобряване на инвестиционни проекти или за преценяване необходимостта от ОВОС, 
включително основанията за взетите решения. Така БДЗП получава актуална информация за отменени 
от МОСВ решения или за потвърждението им. Във връзка с конкретни случаи, например създаването 
на овощни градини на мястото на Понто-сарматски степи и ниви в ЗЗ „Калиакра”, БДЗП е 
сигнализирало МОСВ и е искало подробни сведения по дадения казус съгласно Закона за достъп до 
информация. 

 

В) Публична информация, предоставяна от РИОСВ Варна 

По закон РИОСВ Варна трябва да публикува публично достъпната информация свързана с 
инвестиционни намерения (уведомления, решения за преценка за необходимост от ОВОС/ЕО/ОС, 
решения по ОВОС/ЕО/ОС) на интернет страницата си. До 2009 г. публикуваната от РИОСВ Варна 
представляваше кратко резюме на решението, съдържащо номер, дата и вид на взетото решение, 
инвеститор, местоположение (номер на имот, землище), вид на инвестиционното предложение 
(разнообразна по характер информация, не винаги включваща едни и същи параметри). От 2009 г. със 
заповед на министъра на околната среда и водите на интернет страниците на РИОСВ се публикуват 
самите решения. При преглед на страницата на РИОСВ Варна са установени липсващи (непубликувани 
решения), както преди 2009 г., така и след това. 

В допълнение на тази информация през февруари 2014 г. РИОСВ Варна е предоставила на БДЗП копия 
от всички решения по процедурите ОВОС, ЕО и ОС за периода 2007 – 2014 г., които не са били 
публикувани на интернет страницата на РИОСВ Варна или на интернет страницата на МОСВ (виж по-
горе). Тъй като в резултат на предоставената информация бе установено, че отново липсват решения, 
бе поискано обяснение за това от РИОСВ Варна. Оттам официално отговориха, че срещу липсващите 



Анализ на развитието на инвестиционния интерес в защитените зони за птици от Натура 2000 в района на Приморска Добруджа и 
състоянието му към месец март 2015 г. 

 17 
 

(непубликувани) номера няма издадени решения, независимо че става въпрос не за последни номера 
в края на годината, а за произволни номера през годината. Цялата събрана информация се поддържа 
в две бази данни на БДЗП – една електронна и една ГИС база данни. Електронната база данни 
съдържа пълната информация за всеки инвестиционен проект – кратко описание на инвестиционното 
предложение, местоположение (община, землище), имот (имоти) в които попада, инвеститор, всички 
решения свързани с инвестиционното предложение, които са публично достъпни от РИОСВ и 
общините (дата, номер, компетентен орган, същество на решението). ГИС базата данни съдържа в 
полигонов слой информация за местоположението на всяко инвестиционното предложение, 
създаден от имотите, които проекта обхваща. Атрибутивната информация за всяко инвестиционно 
предложение включва номер, дата и година на последното актуално решение, компетентен орган, 
инвеститор, тип и характер на инвестиционното предложение, тип на последното решение, статус на 
проекта (в процедура, одобрен, изграден и т.н.), местоположение спрямо РИОСВ, община, землище, 
номер на имот, начин на трайно ползване, площ. През 2010 и 2011 г. бяха направени 2 обиколки в 
Добруджа за картиране на терен на изградените или строящи се ветрогенератори. Двете налични 
бази данни бяха ползвани за картиране на всички реализирани и реализиращи се проекти.  

Също така през ноември 2013 г. РИОСВ Варна предостави информация по ЗДОИ на БДЗП, където 
посочи списък на решенията за различни типове инвестиционни намерения в защитените зони 
„Дуранкулашко езеро”, „Шабленски езерен комплекс” и „Калиакра”, които се считат с изтекло правно 
действие, в следствие промените в ЗООС от юли 2012 г. Въпреки че бе поискана, РИОСВ Варна не 
предостави информация на базата на какви протоколи или комисии е установено това. Копие от 
предоставената информация е дадена в приложение 2. 

Информацията за решенията с изтекло правно действие, предоставена от РИОСВ Варна бе подложена 
на внимателна проверка, включително проверка на терен през февруари 2014 г. Проверката 
включваше преглед на документацията, сверяване на различните решения по местоположение, 
включително номера на имоти, сверяване на инвеститорите. Номерата на имоти играят ключова роля 
в определяне на местоположението на отделните ветрогенератори. Картата на възстановената 
собственост (КВС) и кадастъра, където може да се определя местоположението на дадените имоти, е 
достъпна публично единствено на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството (МРРБ). Там обаче информацията не се актуализира редовно. Във връзка с 
изпълнението на различни проекти БДЗП разполага с КВС в ГИС формат за повечето от землищата в 
Добруджа, но те са актуални към датата, когато са ползвани. Най-актуалните от тях са към декември 
2010 г. Проблемът е, че при наличие на инвестиционни проекти, особено в общините Шабла, Каварна 
и Балчик, номерата на имотите се сменят многократно. Също така тези общини не предоставят 
своевременно актуална информация на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), което е 
отговорно за поддържане на КВС на национално ниво. При внасяне на нови проекти в РИОСВ, 
издадените решения включват новите номера на имоти като много рядко се посочват номерата на 
имотите, от които произхождат. По този начин, когато решенията съдържат новите номера на имоти, 
но в същото време не се публикуват направените изменения на номерата, на практика няма 
публичност на информацията за местоположението на имотите и съответно на инвестиционните 
предложения. Все пак наличната информация по документите бе сверявана многократно от 
различните източници и броят на инвестиционните проекти с неясно местоположение бяха сведени 
до по-малко от 10 (включително решения в които не са посочени номера на имоти). Едновременно с 
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проверката на документацията бе осъществена и проверка в Гугъл, тъй като картния материал за 
района на Добруджа се поддържа актуален, което позволява да се удостовери с относително голяма 
точност дали един проект е реализиран.  

Независимо от това, след като анализа на документацията приключи, през февруари 2014 г. бе 
направена обиколка на терен за установяване на място дали има започнали строителни дейности или 
нови реализирани проекти след теренните проверки през 2011 – 2012 г. Отбелязвани са само проекти, 
които са реализирани или са в процес на строеж (има положени основи, разчистени площадки с цел 
строителство). Това на практика верифицира общото състояние на реализираните или реализиращите 
се проекти в региона. 

При проверката на информацията, подадена от РИОСВ Варна, е установено, че за много малка част от 
проектите, одобрени през 2007 и 2008 г. в защитените зони „Дуранкулашко езеро”, „Шабленски 
езерен комплекс” и „Калиакра”, но не реализирани към 2013 г., РИОСВ е заявила, че решенията са с 
изтекло правно действие. Установено е също, че има проекти, които са одобрени от общински съвет, 
но за тях няма проведена процедура или няма издадено решение от страна на РИОСВ, включително 
един реализиран проект за изграждане на голф игрище (Блексийрама) в землището на гр. Балчик, за 
което няма проведена процедура по ОВОС, а също така няма провеждани отделни процедури по 
метода на разделяне на проекти на части.  

За целите на анализа по-долу установените несъответствия в информацията, предоставена от РИОСВ 
Варна, са разрешени като за меродавни се считат информацията в документите, както и установената 
на терен фактическа обстановка. Решенията, които би трябвало да са с изтекло правно действие, тъй 
като реализирането им не е стартирало повече от 5 години, но не са обявени от РИОСВ Варна като 
такива, по-долу в анализа се посочват като действащи решения. Без да имаме конкретни 
доказателства, в резултат на разговори с РИОСВ, считаме че за тези проекти има издадени валидни 
разрешителни за строеж от общините, които към датата на анализа са били в сила. Те се причисляват 
към решенията, които е възможно да бъдат реализирани, докато тези, които са обявени с изтекло 
правно действие не участват в общите анализи.  

Също така трябва да си има предвид, че решенията на РИОСВ Варна по отношение на необходимостта 
от ОВОС, както и решенията по ОВОС имат различно съдържание и не винаги съдържат базова 
информация за инвестиционните предложения. В решенията за необходимост от ОВОС не винаги се 
посочват параметрите на инвестиционните предложения, точното им местоположение (дори не се 
посочват имоти), не винаги се посочва седалище на фирма и адрес на физическо лице, когато то е 
кандидатствало с проект за изграждане на ветрогенератори. 

 

Г) Друга информация 

За локализиране на местоположението на инвестиционните предложения в ГИС бе ползвана основно 
информацията от Карта на възстановената собственост (КВС), която е на разположение в БДЗП, 
получена при реализиране на природозащитни проекти, интерактивната ГИС кадастрална карта, 
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публикувана на интернет страницата на МРРБ4

За целите на анализа е ползвана и националната оценка на състоянието на развитието на 
възобновяеми енергийни източници в страната: „Екологична оценка и оценка за съвместимостта на 
Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници” (2010). Този доклад е бил 
достъпен за БДЗП по време на обществените обсъждания. Той дава информация за развитието на 
типовете производство на възобновяема енергия от различни източници и дефинира рисковите за 
птиците територии.  

, както и документация, предоставяна от инвеститори, 
провеждащи консултации с БДЗП относно техните инвестиционни намерения и друга документация в 
хода на процедури по ОВОС, ЕО и ОС. За дистанционна проверка на наличието на реализирани 
проекти е ползвана програмата GOOGLE Earth, където се публикуват на обществен достъп актуални 
сателитни снимки на цялата земна повърхност. За изработването на карти са ползвани ГИС данни от 
геобазата данни JAICA на МОСВ, геобазата данни на Орнитологично важните места (ОВМ) на БДЗП, 
слоеве на екологичната мрежа Натура 2000 (защитените зони за птици и защитените зони за 
местообитания) на МОСВ. 

За определяне на свързаността между инвеститорите (виж приложение 1) е ползвана официална 
информация от Търговския регистър, където са регистрирани всички български фирми. 

 

Вид на събраната информация и начин на анализ. 

За всички инвестиционни намерения, събраната информация се съхранява в 2 бази данни, описани 
накратко на стр. 17 - ГИС база данни и електронна таблица. Електронната база данни съдържа 
следната информация за всяко инвестиционно предложение, доколкото тя е налична в официалната 
документация: 

- уникален идентификационен номер на всяко инвестиционно предложение; 
- община и землище, където е разположено инвестиционното предложение – за всеки имот по 

отделно, тъй като има случаи, когато едно инвестиционно предложение попада в повече от 
едно землище и дори в повече от една община; 

- номера на поземлени имоти, както са посочени в документа, от който е взета информацията; 
също така има информация за имоти, от които са произлезли посочените в решението имоти; 

- начин на трайно ползване (там където информацията е налична); 
- площ на всеки от имотите (там където информацията е налична); 
- местност (там където информацията е налична); 
- тип на инвестиционното предложение; 
- кратко описание на инвестиционното предложение; 
- инвеститор; 
- адрес на седалище, представител на инвеститора (там където информацията е налична); 
- компетентен орган издал решението по процедурата по ОВОС (в случая – РИОСВ Варна); 
- входящ номер и дата на уведомление за инвестиционно предложение (там където 

информацията е налична); 

                                                           
4 http://gis.mrrb.government.bg/pmapper/map_separate-legend.phtml?winsize=small&language=bg&config=cadaster  

http://gis.mrrb.government.bg/pmapper/map_separate-legend.phtml?winsize=small&language=bg&config=cadaster�
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- номер, дата и изходящ номер на решение по преценка за необходимостта за извършване на 
ОВОС (там където информацията е налична), както и каква е същността на решението – да се 
извърши или не ОВОС; 

- номер, дата и изходящ номер на решение по ОВОС (там където информацията е налична); 
- номер и дата на решение на Общински съвет, с което се допуска промяна на ОУП с цел 

осъществяване на инвестиционното предложение (там където информацията е налична); 
- номер и дата на решение на Общински съвет, с което се одобрява промяна на ОУП с цел 

осъществяване на инвестиционното предложение (там където информацията е налична); 
- местоположение спрямо ОВМ, защитени зони за птици, защитени зони за местообитания;  
- действия, предприети от БДЗП, в процедурите по ОВОС; 
- мотиви за издадените решения по преценка за необходимост по ОВОС и решенията по ОВОС. 

Когато за един имот има повече решения, всички те се съхраняват в базата данни. Тази база данни 
позволява да се проследяват процедурите за различни инвестиционни предложения и да се определи 
кога за един и същ имот са издадени повече решения, включително за проекти от различен характер. 

ГИС базата данни съдържа полигонов слой с различните по характер инвестиционни предложения, 
като атрибутивната информация към него е аналогична с тази от електронната база данни, но се 
отнася само да най-последното (актуалното) инвестиционно предложение. 

Тази база данни позволява да се правят пространствени анализи за местоположението на различните 
типове инвестиционни проекти и да се установява пространствена връзка между проекти от един и 
същ тип, на един и същ инвеститор или на свързани помежду си фирми. ГИС базата данни е ползвана 
и за изработването на карти, онагледяващи резултатите от анализите. Проектите, свързани с промяна 
на сечите в горски територии, както и тези за аквакултури в морската територия не са нанесени в ГИС 
различния характер спрямо всички останали проекти – горските проекти са свързани с интервенция 
върху самите местообитания без те коренно да се променя, а пространствения анализ проектите в 
морската акватория не е предмет на този анализ. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА 

Състояние на развитето на инвестиционния интерес в Приморска Добруджа към март 2014 г. 

За периода 2004 – 2014 г. в Приморска Добруджа са установени проекти, свързани със застрояване 
(ваканционно, жилищно, промишлено), ветрогенератори, изграждане на инфраструктура, 
фотоволтаични централи, спортни комплекси, включително голф игрища, риборазвъждане, както и 
проекти, свързани с промяна на стопанското ползване на земята – от ниви в овощни градини, лозя 
или други трайни насаждения. Всички тези проекти са свързани с пряка и косвена загуба на сухоземни 
местообитания. Освен това има и проекти, свързани с ползване на горите и проекти за отглеждане на 
аквакултури в морската акватория. Ветроенергийните проекти са предмет на отделен анализ5

Общо 1310 проекта с различен характер (без ветрогенератори) са реализирани, одобрени или 
планирани в Приморска Добруджа в периода 2004 – 2015 г. (Приложение 3). Най-голям е делът на 
проектите, свързани със строителство на сгради за обитаване, туристически и ваканционни обекти – 
84% от всички проекти, следвани от енергийните проекти (инфраструктура за ветрогенератори, 
фотоволтаични централи, добив на енергия от биомаса, добив на нефт и газ) – 7,5% и проекти за 
изграждане на търговски обекти – 4,5% (фиг. 1). 

, като в 
настоящия анализ са включени само проектите за изграждане на съпътстваща инфраструктура, когато 
тя не е била включвана в съответния ветроенергиен проект, а е одобрявана като отделен проект.  

 

 
Фигура 1. Разпределение на проектите в Приморска Добруджа според вида на проектите 

                                                           
5 Костадинова, И. 2014. Анализ на развитието на ветроенергийния сектор в България, район Добруджа, и състоянието му 
към месец март 2014 г. Доклад, БДЗП, София, 2014, 106 стр 
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Фигура 2. Динамика на инвеститорския интерес в Приморска Добруджа за периода 2004 – 2015 г. 

 

Наблюдава се характерна зависимост между инвестиционния интерес (броя на инвестиционните 
предложения) и процесите, свързани с присъединяването към Европейския съюз. Макар и по-бавно 
отколкото по Южното Черноморие, инвестиционния интерес в Приморска Добруджа започва 
значително да нараства през 2005 г. след отварянето на пазара на земята, като е свързан основно с 
застрояване. Рязко се увеличава инвестиционния интерес през 2007 г., когато е отложено обявяването 
на защитените зони в района (фиг. 2). Масово са подавани проекти за промяна на предназначението 
на земите за жилищни нужди, ваканционно застрояване и търговско обслужване. Това необичайно 
бързо и мащабно нарастване на инвестиционния интерес до голяма степен се дължи на 
разпространяваното сред хората мнение, че Натура 2000 ще им отнеме земите и, че ако те бъдат 
превърнати в урбанизирани територии, няма да бъдат включени в екологичната мрежа. Спадането на 
инвестиционния интерес се наблюдава едва през 2009 г., когато се публикуват заповедите да 
отделните защитени зони, включващи определени режими. Също в периода 2007 – 2009 г. се 
наблюдава бум и на енергийните проекти, свързани с изграждането на инфраструктура за 
ветрогенератори. Решенията за одобряване на ветрогенератори в периода 2005 – 2008 г. са издавани 
с твърдението, че няма да се изгражда допълнителна инфраструктура, но от 2007 г. съпътстващата 
инфраструктура бива одобрявана отделно, основно без процедура в РИОСВ. След 2009 г. 
инвестиционният интерес намалява, но все още се запазва значителен в сравнение с нивата от преди 
2005 г. 
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Фигура 3. Пространствено разпределение на инвестиционните проекти в Приморска Добруджа 

 

   
Фигура 4. Разпределение на инвестиционните проекти спрямо защитените зони за птици от Натура 2000 

Инвестиционните проекти са основно съсредоточени в близост до Черноморското крайбрежие и 
около Шабленското и Дуранкулашкото езеро (фиг. 3). На практика 61% от проектите изцяло или 
частично попадат в защитени зони за птици от Натура 2000 (фиг. 4А). Те обхващат 61% от площта, 
заета с описаните проекти, като 51% от площта им попада изцяло в Натура 2000 (фиг. 4Б). Общо 26% 
от проектите са разположени на границата или в близост до защитените зони. Само 13% от проектите 
са извън Натура 2000 и отдалечени от защитените зони. Това показва, че защитените зони за птици в 
Приморска Добруджа са подложени на силен инвестиционен натиск през последните 10 години. На 
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най-голям инвестиционен натиск е подложена защитена зона „Калиакра”, където за разглеждания 
период са инициирани 458 проекта, различни от ветрогенератори. Това са над 50% от всички проекти, 
регистрирани в защитените зони за птици от Натура 2000 в Приморска Добруджа (фиг. 5А). 
Значителен брой проекти са регистрирани и в ЗЗ „Шабленски езерен комплекс” (118 проекта), ЗЗ 
„Белите скали” (116 проекта) и ЗЗ „Дуранкулашко езеро” (101 проекта). Ако се анализира обаче 
площта от защитените зони, заемана от регистрираните проекти, се отчита, че въпреки големия брой 
проекти, 48% от заетата от проекти в Натура 2000 площ е в ЗЗ „Калиакра”, докато 26% от общата площ 
на проектите е в ЗЗ „Белите скали”, където броят на проектите е почти 4 пъти по-малък (фиг. 5Б). При 
отчитането на заетата от проекти площ във всяка защитена зона се установява, че най-голяма площ 
заемат проектите в ЗЗ „Белите скали” – близо 29% от съответната защитена зона и проектите в 
Дуранкулашко езеро – 24% (таблица 1). 

 

   

Фигура 5. Инвестиционен натиск в защитените зони за птици от Натура 2000 в Приморска Добруджа 

 

Таблица 1 Брой проекти по защитени зони и площта, която заемат от съответните защитени зони 

Защитена зона 
Общ брой 
проекти в ЗЗ 

Обща площ 
(ха) 

% от общата 
площ на ЗЗ 

Балчик 12 73,91 4,8 
Белите скали 116 819,15 28,7 
Било 2 0,22 0,0 
Дуранкулашко езеро 101 475,08 23,9 
Калиакра 458 1538,08 14,5 
Шабленски езерен комплекс 118 297,77 11,7 
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Фигура 6. Динамика на инвестиционен натиск в защитените зони за птици от Натура 2000 в Приморска 
Добруджа 

 

При проследяване на инвестиционния натиск върху защитените зони в продължение на разглеждания 
период се установява, че в ЗЗ „Белите скали” инвестиционния интерес е стартирал още през 2004 г., 
като през 2006 г. достига своя маскимум, като постепенно намалява до 2009 г. (фиг. 6). Максимум на 
инвестиционния интерес в защитените зони „Дуранкулашко езеро” и „Шабленски езерен комплекс” 
се регистрира през 2007 г., а в ЗЗ „Калиакра” – през 2008 г. Този по-късен максимум в ЗЗ „Калиакра”, 
се дължи на това, че част от проектите от 2007 г. са променяни няколкократно през следващите 
години и най-актуални техни версии се появяват през следващите години – до 2013 г. включително. 
Това показва запазване на относително стабилен интерес към реализиране на проекти в тази 
защитена зона, независимо от вида на проектите. 

Анализите по-горе са осъществени на база само на актуалните проекти – реализирани, одобрени или 
планирани в Приморска Добруджа – общо 1310 на брой. Въпреки големия брой проекти, едва 6% от 
тях са реализирани и още 2% са вероятно осъществени (фиг. 7). Независимо от малкия брой 
реализирани проекти, се отчита, че 88% от тях са изцяло или частично в защитени зони от Натура 2000. 
Близо половината от проектите са одобрени, но все още нереализирани. Много от тях са одобрени 
през 2007 и 2008 г., но при справките подадени от РИОСВ Варна в края на 2013 г. не са обявени като 
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проекти с изтекла давност, поради което се счита, че могат да бъдат осъществени. Отменените 
проекти, които са едва 6 на брой също се счита, че могат да бъдат осъществени, тъй като при ново 
произнасяне от РИОСВ Варна, те могат да бъдат повторно одобрени. Всички тези проекти са в Натура 
2000. В анализите не се включват проектите, които са обявени от РИОСВ Варна с изтекла давност, 
неодобрените проекти, прекратените процедури и спрените със заповеди на обявяване на защитени 
зони проекти – общо 20 на брой. 

 

 

Фигура 7. Статус на инвестиционните проекти в Приморска Добруджа към март 2015 г. 
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Фигура 8. Статус на инвестиционните проекти в Приморска Добруджа към март 2015 г. – пространствено 
разпределение 

 

Общо 808 проекта са регистрирани изцяло или частично в защитените зони от Натура 2000. От тях 34 
проекта са вече реализирани, а одобрени и нереализирани са общо 391 проекта и още 345, които 
процедурно има възможност да бъдат реализирани (таблица 2). На този фон броят на проектите с 
изтекла давност е едва 12, а спрените, неодобрени проекти или тези с прекратени процедури са 
единични – общо 7 проекта. Тази статистика показва, че регистрирания значителен инвестиционен 
натиск към 2015 г. е реализиран на практика в малка степен, но има всички предпоставки, да се 
осъществи наистина. По неофициална информация всички такива проекти са заложени в сега 
изготвящите се ОУП на общините Каварна и Шабла. Ако одобрените, но не реализирани проекти, и 
планираните проекти бъдат осъществени, значителни по площ местообитания в защитените зони ще 
бъдат безвъзвратно загубени. Основната част от реализираните проекти са в ЗЗ „Белите скали” (24 
проекта) и ЗЗ „Калиакра” (18 проекта) (фиг. 8 и 9). В ЗЗ „Калиакра” са най-големият брой одобрени и 
планирани проекти. В този смисъл се очаква тази защитена зона да е най-застрашена, което наистина 
е така, но не бива да се подценява факта, че единични, но големи по площ проекти, както и такива, 
реализирани в силно чувствителни зони могат да имат същия ефект, макар да не са многобройни. 
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Таблица 2. Статус на инвестиционните проекти в защитените зони в Приморска Добруджа към 2015 г. 

статус към март 2015 г. Балчик 
Белите 
скали Било 

Дуранкулашко 
езеро Калиакра 

Шабленски езерен 
комплекс 

Общ 
брой 

реализиран 2 19     12 1 34 
вероятно осъществен   5   1 6 3 16 
одобрен, нереализиран 4 63 2 30 250 42 391 
одобрен, неизвестно дали 
е реализиран 6 3     9 4 22 
в процедура   3   7 41 10 61 
отменен       1   5 6 
планиран   22   57 130 47 256 
изтекла давност       5 1 6 12 
неодобрен         1   1 
прекратена процедура   1     2   3 
спрян със заповедта за ЗЗ         3   3 
неизвестно         3   3 
Общо 12 116 2 101 458 118 808 

 

  
Фигура 9. Статус на инвестиционните проекти в защитените зони в Приморска Добруджа към март 2015 г. 
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Процедури на одобряване на инвестиционни проекти, прилагани от РИОСВ Варна и общините 
Шабла, Каварна и Балчик 

Общо 73% от проектите, които са преминали процедура на съгласуване с РИОСВ Варна - общо 573 
проекта са одобрени без процедура по ОВОС, ЕО или ОС. По-малко от 2% са одобрени в резултат от 
процедура по ОВОС/ЕО/ОС, а още 9% са в процедура по ОВОС, ЕО или ОС. Това показва, че подобно 
на ветроенергийния сектор, за десет-годишния период процедурите по ОВОС, ЕО и ОС са били 
избягвани. Независимо, че основната част от проектите са одобрявани през 2007 и 2008 г., т.е. в един 
кратък период от време, тази практика продължава и до днес, включително в защитените зони от 
Натура 2000 и след като вече са издадени индивидуалните заповеди за обявяването им. Пример в 
това отношение са издадени през 2012 г. преценки занеобходимостта от извъшване на ОВОС и ОС на 
инвестиционните предложения за създаване на овощни градини в ЗЗ „Калиакра” (виж стр. 39). 

На фона на тази статистика е важно да се отбележи, че едва 59% от всички проекти в Приморска 
Добруджа са преминали някакъв вид съгласуване или процедура в РИОСВ. Останалите проекти не са 
били предмет на разглеждане от РИОСВ, а само от общините. 132 проекта, или 10% от всички проекти 
са одобрени от общините Шабла и Каварна без въобще да са инициирани процедури в РИОСВ Варна. 
41% от тези проекти попадат изцяло или частично в защитени зони от Натура 2000. В община Балчик 
не е регистрирана такава практика.  

Одобрените без ОВОС, ЕО или ОС проекти са 80% от всички одобрени проекти (независимо дали са 
одобрени от РИОСВ или общините). 
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Състояние на развитието по сектори 

 
Фигура 10. Типове на инвестиционни проекти в Приморска Добруджа към март 2015 г. – пространствено 
разпределение 

 

Туризъм и отдих 

От 12 сектора в които са разпределени проектите в Приморска Добруджа (фиг. 10), най-голям брой 
проекти са в сектора на отдиха и туризма – общо 1081 проекта. Почти всички проекти (98%) са 
свързани с изграждане на курортни и ваканционни селища или сгради за жилищно обитаване извън 
населени места. Всички тези проекти целят изграждането на обекти за отдих и туризъм, а не за 
жилищно обитаване на местните жители. 11 проекта са свързани с изграждане на инфраструктура, 
обслужваща туризма – основно пречиствателни станции и пътища за достъп. Един проект е свързан с 
добив на лечебна кал от Шабленската тузла, а 5 проекта – с водовземане за захранване на 
туристическите обекти. Осем проекта са свързани с изграждане на голф игрища. Макар техният брой 
да е много малък в сравнение с проектите за застрояване, площта която заемат е 24% от площта 
заемана от всички проекти в сектора на отдиха и туризма. Доколкото тези проекти са планирани 
основно върху степни местообитания, то осъществяването им води до безвъзвратно унищожаване на 
тези строго защитени местообитания на значителни площи. Два от проектите за голф игрища са вече 



Анализ на развитието на инвестиционния интерес в защитените зони за птици от Натура 2000 в района на Приморска Добруджа и 
състоянието му към месец март 2015 г. 

 31 
 

реализирани и са довели до унищожаването на около 267 ха степни местообитания, изцяло 
разположени в защитената зона „Белите скали”. Останалите голф комплекси са планирани в 
защитените зони „Калиакра”, „Дуранкулашко езеро” и „Шабленски езерен комплекс”, но все още за 
тях не е стартирала процедура в РИОСВ Варна. В началото на 2015 г. стана известно, че в защитена 
зона „Балчик” също се планира изграждането на голф комплекс, заемащ значителна площ от 
територията й (фиг. 11). Този проект не е включен в настоящият анализ, но съществуването му също 
трябва да се има предвид, тъй като е възможно да бъде проведена процедура, въпреки 
отрицателното становище на МОСВ. 

 

 
Фигура 11. Предложен голф комплекс в ЗЗ "Балчик" в началото на 2015 г. 

 

От проектите за застрояване са реализирани само 21 проекта, от които 17 са в Натура 2000 – в ЗЗ 
„Белите скали” и „Калиакра”. Голяма част от проектите за застрояване са одобрени, не са обявени 
като такива с изтекла давност и могат да бъдат осъществени. Най-много такива проекти (220) има в ЗЗ 
„Калиакра” и осъществяването им ще окаже най-голям натиск върху тази защитена зона. Най-голям 
брой планирани проекти има в ЗЗ „Калиакра” (160) и в ЗЗ „Дуранкулашко езеро” (124), което насочва 
и къде ще бъде най-големия инвеститорски интерес в сектора на отдиха и туризма. Въпреки, че все 
по-рядко постъпват нови проекти, то съществуващите одобрени, в процедура или планирани проекти 
има опасност да бъдат все пак осъществени и ако това се случи, ще бъдат нанесени сериозни щети 
върху местообитанията и видовете в Натура 2000. Проекти, свързани със застрояване има във всички 
защитени зони, по границата им и в близост до тях (фиг. 10). 
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Енергетика 

Енергетиката е вторият по застъпеност сектор в инвестиционния интерес в Приморска Добруджа, 
дори да не се разглежда ветроенергийния сектор, а само елементи на съпътстващата към него 
инфраструктура. Най-голям брой проекти са именно тези свързани с изграждането на съпътстващата 
към ветрогенератори инфраструктура, основно подземни кабели и пътища за достъп, но също и 
надземни електропроводи и подстанции – общо 63 проекта, което представлява 65% от проектите в 
сектора на енергетиката. Това е резултат от порочната практика на разделяне на проектите във 
ветроенергийния сектор на части с цел да се избегне процедурата по ОВОС. Включително голяма част 
от инфраструктурата на ветропарка „Свети Никола” е изградена по този начин. Повече от половината 
от тези проекти (37) са вече реализирани.  

Допълнително са регистрирани още 14 проекта с изграждане на инфраструктура за енергетиката 
(въздушни електропроводи, газопроводи), които не са свързани пряко с ветроенергийния сектор. 

Въпреки доминирането на ветроенергийния сектор, в Приморска Добруджа са регистрирани и 
проекти за добив на енергия от слънцето (10 проекта) и от биомаса (2 проекта). От всички тези 
проекти има един реализиран проект за фотоволтаици, който е извън Натура 2000, както и 3 проекта  
за фотоволтаици, които са спрени с публикуването на заповедта за обявяване на ЗЗ „Калиакра”. 
Трябва да се отбележи, че фотоволтаичните проекти в ЗЗ „Калиакра” в началото са обхващали по-
голяма площ и са регистрирани на мястото на предишни проекти за жилищно обитаване (т.е. в сектор 
отдих и туризъм). След спирането на тези проекти, върху част от територията се реализират проекти за 
създаване на овощни градини (сектор земеделие, към който са причислени новите проекти). 
Независимо от типа на промяната обаче – застрояване, фотоволтаици или овощни градини, 
местообитанията на птиците в тези територии са унищожени.  

В тази група са включени проектите за добив на нефт и газ на територията на Приморска Добруджа – 
общо 6, повечето в акваторията на Черно море. В тази група не са включени проектите за проучване за 
шистов газ и новите проекти за добив на газ от находище Вранино, които са коментирани в 
медийното пространство, но няма намерени документи в РИОСВ Варна. 

 

Промишленост 

Само 9 проекта в сектора на промишлеността са регистрирани на територията на Приморска 
Добруджа, половината от които попадат в защитени зони от Натура 2000 – „Калиакра” и „Белите 
скали”. Три проекта са реализирани, а два от тях са в защитените зони. Трябва да се подчертае, че 
повечето проекти са за малки предприятия, предимно от леката промишленост. Един от проектите е с 
по-голям капацитет и е свързан с преработка на миди, които се отглеждат в крайбрежните морски 
води в района. 
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Търговия 

В сектора са включени проекти за изграждане на складови бази за търговски цели или 
бензиностанции. От 58 проекта в този сектор един е реализиран, като този проект не попада в Натура 
2000 или в близост до защитени зони. 

 

Добив на материали 

В района на Приморска Добруджа е регистриран един проект за открит добив на строителни 
материали – в ЗЗ „Калиакра”, засягащ местообитанието понто-сарматски степи. Това е един от 
малкото проекти в района, които след продължителна процедура по ОВОС не е одобрен. 

 

Транспорт 

Регистрирани са общо 19 проекта в Приморска Добруджа, попадащи в сектора „Транспорт”. Два от 
проектите са свързани с изграждане на яхтени пристанища, един от които попада в ЗЗ „Белите скали”. 
Нито един от тези два проекта не е реализиран. Останалите проекти са свързани с изграждане на нови 
пътища и паркинги или с рехабилитация на съществуващи пътища. От тях са осъществени два проекта 
в ЗЗ „Белите скали” във връзка с осъществяващото се там курортно строителство и изграждане на голф 
игрища.  

 

Комуникации 

Девет проекта в сектора на комуникациите са регистрирани в Приморска Добруджа, от които един е 
свързан с изграждането на оптичен кабел в морската акватория, а останалите – с поставяне на 
телекумоникационни съоръжения. Три от проектите за предавателни кули са реализирани, като един 
от тях е на територията на ЗЗ „Балчик”. 

 

Управление на отпадъците 

Дванадесет проекта, свързани с управление на отпадъците, са регистрирани в Приморска Добруджа – 
площадки за съхранение на метални отпадъци, претоварни станции за отпадъци и депа за отпадъци. 
Част от проектите са в урбанизирани територии. Три от проектите са реализирани, като два от 
проектите са извън Натура 2000. Един от реализираните проекти е локализиран в ЗЗ „Балчик” и е 
свързан с изграждането на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. 
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Защита от бедствия и аварии 

Един проект свързан с брегоукрепване е одобрен, но все още не е реализиран в Приморска Добруджа 
и е локализиран в ЗЗ „Шаблански езерен комплекс”. 

 

Рибарство и аквакултури 

Общо 16 проекта са регистрирани в района на Приморска Добруджа, основно в крайбрежните морски 
води. Този сектор се развива през последните 5 години и вероятно ще продължи да се развива, като 
въздействието му върху морската фауна тепърва ще се проучва. 

 

Горско стопанство 

През последните 4 години започнаха да се подлагат на процедури по съгласуване в РИОСВ Варна и 
проекти, свързани с промяна на сечите в горите. В Района на Приморска Добруджа са реализирани 8 
такива проекта. За тези проекти не може пряко да се съди дали са реализирани и до каква степен. Три 
от проектите засягат защитени зони от Натура 2000. 

 

Селско стопанство 

Проектите, свързани със селското стопанство – земеделие, селскостопанска инфраструктура и 
водовземане, които са регистрирани в Приморска Добруджа, са 21. Характерно за тези проекти е, че 
са свързани със значителна промяна в земеползването – превръщане на пасища или ниви в овощни 
градини или лозя. На практика, макар земите да остават земеделски, те вече не са подходящи 
местообитания за много видове, обект на опазване в Натура 2000. Повече от половината от проекти са 
разположени в защитени зони – „Калиакра” (11 проекта) и „Шабленски езерен комплекс” (1 проект). 
Проектът в ЗЗ „Шабленски езерен комплекс”, както и 4 от проектите в ЗЗ „Калиакра” са вече 
реализирани. 
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Инвестиционен интерес и Натура 2000 

Инвестиционен интерес в района на защитена зона „Дуранкулашко езеро”  

В района на защитена зона „Дуранкулашко езеро” са регистрирани общо 244 проекта, като 101 от тях 
са разположени изцяло или частично в защитената зона, 66 – на границата й, а 77 в близост до нея. От 
проектите, попадащи изцяло или частично в ЗЗ „Дуранкулашко езеро” няма реализирани проекти, но 
един проект вероятно е осъществен – проект за изграждане на сградна газова инсталация и котелно 
помещение за отопление на почивна база в с. Дуранкулак. Други 30 проекта са одобрени, но не са 
реализирани. Те обхващат 42,5 ха. Почти всички от тях са свързани с курортно застрояване, 2 проекта 
– с изграждане на пътища и 1 проект е енергиен – за добив на нефт и газ. Само 5 проекта, заемащи 
площ 6,1 ха, са обявени от РИОСВ Варна с изтекла давност. Те също са свързани с курортно 
строителство. Седем са проектите в процедура по ОВОС/ЕО или ОС, а 57 – планираните проекти. От 
планираните проекти само един е свързан с търговия, а останалите – с курортно строителство, 
включително голф. Планираните проекти се очаква да заемат площ от 413,8 ха. Най-значителна площ 
заемат предвижданите от община Шабла голф игрища, за които общината е образувала смесени 
дружества, но до сега не е подавала инвестиционни предложения в РИОСВ Варна. Независимо от това 
голф игрищата съществуват в разработваните от общината варианти на нов ОУП. От проектите 
разположени по границата и в близост до защитената зона най-голям е броят на одобрените, но не 
реализирани проекти – съответно 29 и 40 проекта. С изключение на 2 проекта, всички останали са 
свързани с курортно застрояване. В пространствено отношение най-засегнати от инвестиционния 
интерес в защитената зона са (фиг. 12): 

• най-северната й част – по крайбрежието на Черно море, където се предвижда 
интензивно застрояване и загуба на значителна площ от ценни за паша на гъски 
обработваеми земи,  

• обработваемите земи западно от Орловото блато, където реализирането на 
проектите, ще доведе до значителна фрагментация на обработваемите земи, също 
ценни за паша на гъски, тъй като проектите са разпръснати на голяма площ; 

• териториите южно от Дуранкулашкото езеро, където се планира изграждането на 
голф игрище, а също и значително по площ курортно застрояване. 

Към март 2015 г. основната част от одобрените проекти се намира северно от Дуранкулашкото езеро 
(фиг. 13). 

Поради нарушаването на европейското природозащитно законодателство при одобряването на 
проекти в района на защитената зона, тя е една от териториите, обект на наказателната процедура 
4461/2008. 
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Фигура 12.  

 

 
Фигура 13. 
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Инвестиционен интерес в района на защитена зона „Шабленски езерен комплекс” 

В района на защитена зона „Шабленски езерен комплекс” са регистрирани общо 145 проекта, като 
118 от тях са разположени изцяло или частично в защитената зона, 16 – на границата й, а 11 в близост 
до нея. От проектите, попадащи изцяло или частично в ЗЗ „Шабленски езерен комплекс” е 
реализиран един проекти за водовземане за земеделски нужди, обхващащ 1 ха. Други три проекта, 
свързани с курортно строителство в района на къмпинга и Шабленска тузла вероятно също са 
осъществени. Те обхващат 3,3 ха. Други 42 проекта са одобрени, но не са реализирани. Те обхващат 
70,9 ха. Почти всички от тях са свързани с курортно застрояване, 1 проект – с изграждане на пътища и 
1 проект е свързан с брегоукрепване. Само 6 проекта, заемащи площ 5,4 ха, са обявени от РИОСВ 
Варна с изтекла давност. Те също са свързани с курортно строителство. Десет са проектите в 
процедура по ОВОС/ЕО или ОС, а 47 – планираните проекти. От планираните проекти само един е 
свързан с търговия, а останалите – с курортно строителство, включително голф. Планираните проекти 
се очаква да заемат площ от 171 ха. Най-значителна площ заемат предвижданите от община Шабла 
голф игрища, за които общината е образувала смесени дружества, но до сега не е подавала 
инвестиционни предложения в РИОСВ Варна. Независимо от това голф игрищата съществуват в 
разработваните от общината варианти на нов ОУП. От проектите разположени по границата най-голям 
е броят на планираните проекти (10), а на от разположените в близост до защитената зона най-голям 
е броят на одобрените, но не реализирани проекти – 7 проекта. С изключение на 1 проект, всички 
останали са свързани с курортно застрояване. В пространствено отношение най-засегнати от 
инвестиционния интерес в защитената зона са (фиг. 14): 

• югоизточната й част, в района на Шабленската тузла където се предвижда интензивно 
застрояване и загуба на значителна площ от ценни за паша на гъски обработваеми 
земи и крайбрежни местообитания,  

• обработваемите земи западно и северно от Шабленското езеро, където 
реализирането на проектите, ще доведе до значителна фрагментация на 
обработваемите земи, също ценни за паша на гъски, тъй като проектите са 
разпръснати на голяма площ; 

• териториите северозападно до Шабленското езеро, където се планира изграждането 
на голф игрище. 

Към март 2015 г. основната част от одобрените проекти се намира северно от Шабленското езеро и 
около Шабленската тузла (фиг. 15). 

Поради нарушаването на европейското природозащитно законодателство при одобряването на 
проекти в района на защитената зона, тя е една от териториите, обект на наказателната процедура 
4461/2008. 
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Фигура 14. 

 

 
Фигура 15. 



Анализ на развитието на инвестиционния интерес в защитените зони за птици от Натура 2000 в района на Приморска Добруджа и 
състоянието му към месец март 2015 г. 

 39 
 

Инвестиционен интерес в района на защитена зона „Калиакра”  

В района на защитена зона „Калиакра” е регистриран най-силен инвеститорски интерес в цяла 
Приморска Добруджа – 544 проекта, от които 458 попадат изцяло или частично в защитената зона. На 
границата на защитената зона са разположени 16 проекта, а в близост до нея – 70 проекта. От 
проектите, попадащи изцяло или частично в ЗЗ „Калиакра” са реализирани 11 проекта, от които 3 са в 
сектора на селското стопанство (създаване на овощни градини и напояване на лозя), 5 енергийни 
проект, свързан с изграждане на инфраструктура за ветрогенератори (включително тази на ВЕП „Свети 
Никола”, 3 проекта за курортно застрояване и 1 проект за аквакултури в крайбрежните морски води. 
Реализираните проекти обхващат 288,7 ха сухоземна територия. Част от тези проекти са създаването 
на овощни градини на мястото на понтосарматски степи и обработваеми земеделски земи, което бе 
осъществено в при разходване на публични средства от европейските фондове (приложение 4). 
Макар институциите да отричат, на практика са безвъзвратно унищожени 26,4 ха степни 
местообитания от реализирането на въпросния проект. Други 6 проекта, свързани с курортно 
строителство, транспорт, земеделие и управление на отпадъците вероятно също са осъществени. Те 
обхващат 5,9 ха. Други 259 проекта са одобрени, но не са реализирани. Те обхващат 550,2 ха, от които 
68,9 ха са крайбрежни морски води Почти всички от тях (82%) са свързани с курортно застрояване, 16 
проект – с  търговско обслужване, 7 енергийни проекта, 4 проект е свързани с рибарство и 
аквакултури, 2 – с промишленост, 3 със селско стопанство, 2 с управление на отпадъците, 3 – с 
транспорт и 1 – с комуникации. Само 1 проект, заемащ площ 0,3 ха, е обявен от РИОСВ Варна с изтекла 
давност. Той е в сектора на търговията. В ЗЗ „Калиакра” има 1 неодобрен проект за добив на 
строителни материали, 1 проект с прекратена процедура и 3 енергийни проекта за изграждане на 
фотоволтаици, които са спрени с издаването на заповедта за обявяване на защитената зона. От 
планираните проекти един е свързан енергетика, 1 – с транспорт, 9 -с търговия, а останалите 119 
проекта - с курортно строителство, включително голф. Планираните проекти се очаква да заемат площ 
от 396,3 ха. Най-значителна площ заемат предвижданите от община Шабла голф игрища, за които 
общината е образувала смесени дружества, но до сега не е подавала инвестиционни предложения в 
РИОСВ Варна.  

Поради нарушаването на европейското природозащитно законодателство при одобряването на 
проекти в района на защитената зона, тя е обект на наказателната процедура 4260/2008, по която има 
заведено дело в Европейския съд (С-141/14). При сравнение на хронологията в развитието на 
инвестиционния интерес в ЗЗ „Калиакра” (сега съвпадаща изцяло с ОВМ „Калиакра”), който е обект на 
анализи от 2006 г. насам, се установява, че на практика броят на инвестиционните проекти не е 
намалял, въпреки обявяването на защитената зона и съществуващата наказателна процедура. Както 
бе отбелязано по-горе само един проект е обявен, че е с изтекла давност. Има само един неодобрен 
проект и един с прекратена процедура. В сравнение с големия брой проекти в защитената зона, това е 
незначително количество. Някои от проектите с течение на времето са трансформирани или 
обединени, поради което чисто технически намалява общия брой. Показателния пример в това 
отношение са реализираните проекти за създаване на овощни градини североизточно от село 
Българево, които са на практика един проект на няколко свързани помежду си фирми, в чието 
управление участва Александър Драмалийски. Тези фирми първоначално са имали отделни малки 
проекти за жилищно строителство на същата територия. В последствие са внесли в РИОСВ Варна един 
голям проект за фотоволтаичен парк, който е подложен на екологична оценка и спрян със заповедта 
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за обявяване на ЗЗ „Калиакра”. На мястото а този проект инвеститорът създаде овощна градина със 
средства на ЕС и в противоречие на предмета и целите на опазване на защитената зона. По случая 
бяха внесени два сигнала в МОСВ и бе информирана Европейската комисия (приложение 4). МОСВ не 
е предприело конкретни действия. Не е известно дали Европейският съюз ще разглежда този казус 
като част от дело С-141/14. Този случай е пример за целенасочено унищожаване на местообитания – 
понтосарматски степи и обработваеми земеделски земи в Натура 2000. През годините не е било 
важно да се осъществи определен тип инвестиция, а на всяка цена да се усвоят земите и да загубят 
стойността си като местообитания на видовете, предмет на опазване в Натура 2000. Има значение да 
се отбележи, че г-н Драмалийски е и в управлението на голф игрището „Тракийски скали” в ЗЗ „Белите 
скали”, което ще бъде разгледано по-подробно по-долу. Има и нови проекти, които са инициирани 
след публикуване на заповедта за защитената зона през 2009 г., като те са главно проекти свързани с 
изграждане на мидени ферми в крайбрежните морски води на защитената зона. 

В допълнение на проектите в защитената зона, на границата й или в близост до нея са регистрирани 
още 86 проекта, различни от ветрогенератори. Шестнадесет от тях вече са реализирани, като 14 се 
отнасят до инфраструктура за ветрогенератори, един проект е свързан със земеделие и един – с 
промишленост. От проектите разположени по границата най-голям е броят на планираните проекти 
(13). От разположените в близост до защитената зона проекти най-голям е броят също на планираните 
проекти – 35 проекта. С изключение на 5 проекта, всички останали са свързани с курортно 
застрояване. В пространствено отношение най-засегнати от инвестиционния интерес в защитената 
зона са (фиг. 16): 

• Крайбрежните територии между Каварна и нос Калиакра, представляващи предимно степни 
местообитания. 

• степните местообитания и обработваемите земеделски земи по крайбрежието от нос 
Калиакра до нос Шабла; 

• Обработваемите земеделски земи покрай пътя Каварна – с. Хаджи Димитър. 

Към март 2015 г. основната част от реализираните проекти са тези, свързани с ветрогенератори и 
овощни градини в централната и северната част на защитената зона (фиг. 17). Основната част от 
одобрените, но не реализирани проекти е концентрирана по крайбрежието между Каварна и нос 
Калиакра и между селата Свети Никола и Тюленово. 
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Фигура 16. 

 

 
Фигура 17. 
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Инвестиционен интерес в района на защитена зона „Белите скали”  

Защитена зона „Белите скали” е територията, най-рано подложена на инвестиционен натиск сред 
защитените зони в Приморска Добруджа. Мащабни проекти за застрояване и голф игрища са 
започнали да бъдат одобрявани още в края на 2004 г. В района на защитената зона са регистрирани 
общо 199 проекта, като 116 от тях са разположени изцяло или частично в защитената зона, 12 – на 
границата й, а 71 в близост до нея. От проектите, попадащи изцяло или частично в ЗЗ „Белите скали” 
19 проекта, обхващащи 280,6 ха, са вече реализирани. Седемнадесет от реализираните проекти са 
свързани с курортно строителство. Сред тях са двете голф игрища – „Тракийски скали” и 
„Блексийрама”. Другите два проекта са свързани с изграждане на пътища, обслужващи курортните 
комплекси. Пет проекта, свързани с курортно строителство, вероятно също са осъществени. Те 
обхващат 8,9 ха. Други 63 проекта са одобрени, но не са реализирани. Те обхващат 278 ха. Почти 
всички от тях (57) са свързани с курортно застрояване, 1 проект – с изграждане на пътища, 1 проект - с 
промишленост, 1 проект – с енергетика и 2 – с търговия. Нито един проект в защитената зона не е 
обявен от РИОСВ Варна с изтекла давност, но има един проект в сектора на туризма, който е с 
прекратена процедура. От планираните 22 проекти само един е свързан с транспорт, а останалите – с 
курортно строителство. Планираните проекти се очаква да заемат площ от 140,8 ха. С изключение на 1 
проект, всички останали са свързани с курортно застрояване.  

През 2009 г. бе направен подробен анализ на регистрираните до тогава инвестиционни проекти в 
защитената зона по директива за хабитатите „Комплекс Калиакра”, която включва защитените зони за 
птици „Белите скали” и „Калиакра” (приложение 1). Установени са множество случаи на 
раздробяване на проекти на части, включително и чрез участие на свързани фирми. Изграждането на 
голф комплекса „Тракийски скали” е следвало същата схема. На практика двете голф игрища в 
защитената зона „Белите скали” са свързани посредством едни и същи лица, участващи в 
управителните съвети на притежаващите ги фирми. Унищожаването на понтосарматски степи в 
резултат на изграждането на голф игрищата бе основната причина за разширяването на наказателната 
процедура „Калиакра” и върху ЗЗ „Белите скали”, тъй като тя е част от ЗЗ „Комплекс Калиакра”. 

В допълнение на проектите в защитената зона, на границата й или в близост до нея са регистрирани 
още 83 проекта, различни от ветрогенератори. Два от тях вече са реализирани - един проект е свързан 
с курортно застрояване и един – с промишленост. От проектите разположени по границата, както и на 
тези в близост до защитената зона  най-голям е броят на одобрените, но нереализирани проекти - 
съответно 10 и 43 проекта. По-голямата част от проектите са свързани с курортно застрояване. 

В пространствено отношение най-засегнати от инвестиционния интерес в защитената зона са  
Крайбрежните територии в централната част на защитената зона между селата Топола и Божурец и 
около курортната зона „Бялата лагуна” (фиг. 18). Защитената зона е с относително малка територия и 
на практика инвестиционния интерес компрометира значително функционалната й цялост. Към март 
2015 г. основната част от реализираните проекти са двете голф игрища в южната и западната част на 
защитената зона и курортно застрояване около курортната зона „Бялата лагуна” и до с. Божурец (фиг. 
19). Основната част от одобрените, но не реализирани проекти е концентрирана в централната част на 
защитената зона между Бялата лагуна и с. Божурец. 
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Фигура 18. 

 

 
Фигура 19. 
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Инвестиционен интерес в района на защитена зона „Балчик”  

В района на защитена зона „Балчик” са регистрирани общо 13 проекта, различни от ветрогенератори. 
От тях само един проект е разположен в близост до защитената зона, а останалите попадат изцяло в 
нея. Два проекта са реализирани – единият, свързан с изграждането на телекомуникационно 
съоръжение и един, свързан с управление на отпадъците. Те обхващат площ от 1,7 ха. Останалите 10 
проекта са одобрени, като от тях преобладават проектите за курортно застрояване. Те заемат и най-
голяма площ от територията на защитената зона. Макар да не е включен в настоящият анализ, в 
началото на 2015 г. се появи нов инвестиционен проект в защитената зона за изграждане на голф 
игрище (фиг. 11). Проектът е планиран на територията на която през 2003 г. бе одобрен проект за 
изграждане на ветроенергиен парк, който не бе реализиран. Разположен е в централната част на 
защитената зона върху понтосарматски степи и подобно на ЗЗ „Белите скали” създава риск от 
нарушаване на функционалната цялост на защитената зона. Още на най-ранен етап проектът срещна 
неодобрението на неправителствения сектор и местните хора. Защитената зона е с най-малкат аплощ 
от всички зони за птици от Натура 2000 в Приморска Добруджа и това я прави изключително уязвима 
и застрашена от предвижданите на територията инвестиционни проекти. 

 

Инвестиционен интерес в района на защитена зона „Било”  

Инвестиционния интерес в защитената зона е свързан изцяло с развитието на ветроенергийния 
сектор. Единствените проекти, които са регистрирани в защитената зона, са за инфраструктура за 
ветрогенератори. Те са одобрени, но нереализирани.  

 

Инвестиционен интерес и регионално планиране 

Развитието на инвестиционния интерес в Приморска Добруджа за периода 2004 – 2015 г. не се е 
осъществявало в рамките на планираното регионално развитие, а чрез непрестанно частично 
променяне на действащите общи устройствени планове на общините Шабла, Каварна и Балчик. Дори 
към края на периода нито една от общините няма актуализиран и одобрен ОУП. Община Шабла от 
2008 г. насам направи няколко опита да разработи такъв план, като в него постави всички проекти, 
които се разглеждат в този доклад, както и ветроенергийните проекти. През 2009 г. вариант на 
проекта за ОУП бе публично обсъждан в процеса на изготвяне на Екологична оценка. БДЗП внесе 
становище в процеса на консултации, с акцент върху установения инвестиционен интерес в района 
към 2009 г. и важните за птици места, които е необходимо да бъдат взети в предвид при 
регионалното планиране (приложение 5). След това този вариант бе променен и до днешна дата не е 
бил консултиран публично. От края на 2013 г. стартира процес на изготвяне на ОУП и на община 
Каварна, но до началото на 2015 г. не е публикуван проект на плана за публични консултации. 

За съжаление днес не може да се говори за добро планиране на развитието в Приморска Добруджа. 
Фактите за днешното развитие на района, говорят, че раздробяването на проекти на части, 
одобряването им без ОВОС, допускането да бъдат одобрявани проекти със слабо, дори лошо качество 
на оценката на въздействието върху околната среда, липсата на оценка на кумулативния ефект, ни 
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най-малко не са помогнали на развитието на Приморска Добруджа и просперитета на местните 
жители. Тези порочни практики доведоха до унищожаване на природни местообитания, като 
уникалните понтосарматски степи, до значително намаляване на подходящите територии за хранене 
на зимуващите гъски и за почивка и хранене на мигриращите птици, до активизиране на свлачища, до 
намаляване на възможностите за природосъобразен туризъм и влошаване на перспективите за 
поддържане на основния отрасъл на района – земеделието. Районът е дори обект на наказателни 
процедури заради неспазване на Европейското природозащитно законодателство. Като се има 
предвид, че голяма част от одобрените вече проекти не са реализирани, то изглежда, че 
перспективите не са добри. Прогнозите за дългосрочно осигуряване на достатъчно подходящи места 
за успешното зимуване на червеногушата гъска в Приморска Добруджа също не са добри. По тази 
причина е необходимо да се подходи изключително внимателно и отговорно и при планирането на 
развитието на региона на стратегическо ниво, и при планирането на индивидуални проекти и 
дейности, особено в и около защитените зони от Натура 2000. Дори е наложително да се преразгледат 
сегашните планове и да се приложат коригиращи мерки, за да се избегне осъществяването на 
увреждащи дейности, макар формално те да са били одобрени в миналото. 

 

Инвестиционен интерес и карта на чувствителните зони за червеногушата гъска в Приморска 
Добруджа 

Според социологично проучване в района на Приморска Добруджа в рамките на проекта „Сигурни 
зимовища за червеногушата гъска” над 70% от хората определят земеделието като местен поминък, а 
делът на туризма, риболова и лова е много по-нисък (НЦИОМ, 2010). Резултатите показват, че 
преобладаващата част от местното население предпочита запазване на земеделските практики. 
Такива обществени нагласи драстично се различават от инвестиционния интерес, регистриран през 
последните 10 години. От друга страна общественото мнение е важно за перспективите за опазване 
на най-важните зимовища за червеногушата гъска в света – тези в Приморска Добруджа.  

За да се подпомогне процесът на регионално планиране, както и изготвянето на отделни проекти бе 
създадена карта на чувствителните зони за червеногушата гъска в Приморска Добруджа (фиг. 20 а). Тя 
отчита изискванията на червеногушата гъска към местообитанията едновременно с антропогенните 
фактори, към които тя е чувствителна и показва чувствителните територии в Приморска Добруджа, 
които са от първостепенно значение за оцеляването на вида през зимата. Картата отчита факта, че 
част от тези територии вече са загубили стойността си поради изградените там ветрогенератори, 
основно в ЗЗ „Калиакра”. Когато обаче се прибавят към картата на чувствителните зони, проектите, 
различни от ветроенератори, ясно може да се види, че тези проекти засягат най-важните за 
зимуващите гъски територии, основно в ЗЗ „Дуранкулашко езеро” и ЗЗ „Шабленски езерен комплекс” 
(фиг. 20 б). Освен това ще доведат до унищожаване на последните ключови места за хранене на 
червеногушата гъска в ЗЗ „Калиакра”. Изграждането на всички ветрогенератори и реализирането на 
всички проекти в Приморска Добруджа ще доведе до сериозно намаляване на местата за хранене на 
зимуващи гъски, особено на червеногушата гъска.  
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а     б  
Фигура 20. Карта на чувствителните зони за червеногушата гъска в Приморска Добруджа (а) и вероятната 
загуба на подходящи територии за гъски в следствие реализиране на инвестиционни проекти с различен 
характер (б). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

За периода 2004 – 2014 г. в Приморска Добруджа са установени общо 1310 проекти с различен 
характер (без ветрогенератори). Всички тези проекти са свързани с пряка и косвена загуба на 
сухоземни местообитания. Освен това има и проекти, свързани с ползване на горите и проекти за 
отглеждане на аквакултури в морската акватория. Най-голям е делът на проектите, свързани със 
строителство на сгради за обитаване, туристически и ваканционни обекти – 84% от всички проекти, 
следвани от енергийните проекти (инфраструктура за ветрогенератори, фотоволтаични централи, 
добив на енергия от биомаса, добив на нефт и газ) – 7,5% и проекти за изграждане на търговски 
обекти – 4,5%. Инвестиционния интерес в Приморска Добруджа започва значително да нараства през 
2005 г. след отварянето на пазара на земята, като е свързан основно с застрояване. Рязко се увеличава 
инвестиционния интерес през 2007 г., когато е отложено обявяването на защитените зони в района. 
Тази тенденция се запазва и през 2008 и едва след обявяването на защитените зони от Натура 2000 
през 2009 г. броят на новите проекти намалява. 

Инвестиционните проекти са основно съсредоточени в близост до Черноморското крайбрежие и 
около Шабленското и Дуранкулашкото езеро, като 61% от тях изцяло или частично попадат в 
защитени зони за птици от Натура 2000, а 51% от заеманата от проекти площ е разположена изцяло в 
Натура 2000. Това показва, че защитените зони за птици в Приморска Добруджа са подложени на 
силен инвестиционен натиск през последните 10 години. На най-голям инвестиционен натиск е 
подложена защитена зона „Калиакра”, където за разглеждания период са инициирани 458 проекта, 
различни от ветрогенератори. Това са над 50% от всички проекти, регистрирани в защитените зони за 
птици от Натура 2000 в Приморска Добруджа. Значителен брой проекти са регистрирани и в ЗЗ 
„Шабленски езерен комплекс”, ЗЗ „Белите скали” и ЗЗ „Дуранкулашко езеро”. При отчитането на 
заетата от проекти площ във всяка защитена зона се установява, че най-голяма площ заемат проектите 
в ЗЗ „Белите скали” – близо 29% от съответната защитена зона и проектите в Дуранкулашко езеро – 
24%. 

Въпреки големия брой проекти, едва 6% от тях са реализирани и още 2% са вероятно осъществени. 
Независимо от малкия брой реализирани проекти, се отчита, че 88% от тях са изцяло или частично в 
защитени зони от Натура 2000. Близо половината от проектите са одобрени, но все още 
нереализирани. Много от тях са одобрени през 2007 и 2008 г., но не са обявени като проекти с изтекла 
давност, поради което се счита, че могат да бъдат осъществени. Отменените проекти, които са едва 6 
на брой също се счита, че могат да бъдат осъществени, тъй като при ново произнасяне от РИОСВ 
Варна, те могат да бъдат повторно одобрени.  

Общо 808 проекта са регистрирани изцяло или частично в защитените зони от Натура 2000. От тях 34 
проекта са вече реализирани, а одобрени и нереализирани са общо 391 проекта и още 345, които 
процедурно има възможност да бъдат реализирани. Регистрирания значителен инвестиционен натиск 
към 2015 г. е реализиран на практика в малка степен, но има всички предпоставки, да се осъществи 
наистина. Ако одобрените, но не реализирани проекти, и планираните проекти бъдат осъществени, 
значителни по площ местообитания в защитените зони ще бъдат безвъзвратно загубени. Основната 
част от реализираните проекти са в ЗЗ „Белите скали” и ЗЗ „Калиакра”. В ЗЗ „Калиакра” са най-
големият брой одобрени и планирани проекти, затова тази защитена зона е най-застрашена, , но не 
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бива да се подценява факта, че единични, но големи по площ проекти, както и такива, реализирани в 
силно чувствителни зони могат да имат същия ефект, макар да не са многобройни. 

Подобно на ветроенергийния сектор, за десет-годишния период процедурите по ОВОС, ЕО и ОС са 
били избягвани. Едва 59% от всички проекти в Приморска Добруджа са преминали някакъв вид 
съгласуване или процедура в РИОСВ. Останалите проекти не са били предмет на разглеждане от 
РИОСВ, а само от общините. 132 проекта, или 10% от всички проекти са одобрени от общините Шабла 
и Каварна без въобще да са инициирани процедури в РИОСВ Варна. 41% от тези проекти попадат 
изцяло или частично в защитени зони от Натура 2000. Общо 73% от проектите, които са преминали 
процедура на съгласуване с РИОСВ Варна а одобрени без процедура по ОВОС, ЕО или ОС. По-малко от 
2% са одобрени в резултат от процедура по ОВОС/ЕО/ОС, а още 9% са в процедура по ОВОС, ЕО или 
ОС. Независимо, че основната част от проектите са одобрявани през 2007 и 2008 г. тази практика 
продължава и до днес, включително в защитените зони от Натура 2000 и след като вече са издадени 
индивидуалните заповеди за обявяването им. Одобрените без ОВОС, ЕО или ОС проекти са 80% от 
всички одобрени проекти (независимо дали са одобрени от РИОСВ или общините). За процедурите, 
провеждани за одобряване на инвестиционнипроекти в Приморска Добруджа, са установени същите 
слабости и пороци по отношение на преценяването необходимостта от ОВОС, ОС и ЕО и по отношение 
на самите оценки (ОВОС, ЕО и ОС), каквито са установени и при проектите от ветроенергийния сектор: 

При вземане на решение от страна на компетентния орган да не се извършва ОВОС на даден 
ветроенергиен проект, се установяват следните пороци: 

1. Позволява се да се одобрят големи проекти без ОВОС, чрез раздробяването им на части; 
2. Процедурата по одобряване не е публична; публично е единствено самото решение по 

преценка; 
3. Избягва се необходимостта инвеститора да провежда предварителни проучвания, свързани с 

потенциално засегнатите елементи на околната среда; 
4. Избягва се публична процедура по ОВОС, където е необходимо да бъде разработен доклад по 

ОВОС, отчитащ аргументирано всички аспекти и степента на очакваните въздействия върху 
елементите на околната среда, включително биоразнообразието и риска за човешкото здраве; 
където се разглеждат алтернативи, оценява се кумулативния ефект, посочват се смекчаващи 
въздействията мерки и се представя план за собствен мониторинг; където се провеждат 
консултации със заинтересованите страни, както и обществени обсъждания; 

5. В решенията по преценка компетентния орган не поставя изисквания към инвеститора по 
отношение реализирането на инвестиционното предложение, не изисква мониторинг и няма 
въз основа на какво да се провежда следващ контрол; 

6. Избягва се необходимостта инвеститорът да провежда мониторинг на въздействията при 
работата на ветропарка, както и да прилага смекчаващи мерки (независимо, че може да има 
голям ветропарк в следствие одобрени множество единични проекти). 

7. Издадените решения за преценка, че не е необходим ОВОС, нямат давност, т.е. при желание 
на инвеститора те могат да се реализират и след 10, 20 или 50 години; това обстоятелство се 
промени с изменение на ЗООС, където бе посочена давност от 5 години за решенията по 
преценка, която влиза в сила със задна дата. Процедурата за определяне на изтеклото правно 
действие на решения не е публична и компетентния орган няма задължение да оповестява, 
когато дадено решение е изгубило давност. Предоставената по реда на ЗДОИ информация 
може да е непълна и невярна, т.е е субективна. 

 



Анализ на развитието на инвестиционния интерес в защитените зони за птици от Натура 2000 в района на Приморска Добруджа и 
състоянието му към месец март 2015 г. 

 49 
 

Характерно за всички процедури по ОВОС, независимо дали са били преди или след 2009 г. е, че: 

1. Описанието на инвестиционните предложения не включва пълния мащаб на проекта, като не 
се включва инфраструктурата – обслужващи пътища, сгради, електропреносна инфраструктура 
за присъединяване към електропреносната мрежа, както и радарна система, ако тя е 
залегнала като част от смекчаващите мерки (прилага се много рядко); 

2. Оповестяването на инвестиционното предложение е твърде недостатъчно. Прилаганата схема 
за информиране на местното население показва нищожна ефективност, дори при 
информиране на етапа на обществено обсъждане; инвеститорите разполагат с достатъчно 
механизми с които на документи да докажат че обществеността е надлежно информирана, а в 
същото време обществеността въобще да не е запозната със съответния проект. 

3. Консултирането със заинтересовани страни – научни институти и НПО, не е задължително по 
закон и по тази причина в болшинството от случаите се избягва и е чисто формално – само с 
писмо  от най-общ характер. Инвеститорите започват да търсят НПО само когато разберат, че 
решенията по техния проект се обжалват; 

4. В докладите по ОВОС масово се документират следните пороци: не се разглеждат алтернативи 
на инвестиционното предложение, както технологични, така и по местоположение, като се 
твърди също, че нулевата алтернатива ще е пагубна за бъдещето на територията; не се 
оценява кумулативния ефект или ако това се прави, то се прави много избирателно с цел да се 
докаже липсата на такъв; не се прави оценка на действително засегнатите елементи на 
околната среда, а се подбират такива, за които не се очаква значително въздействие; 
анализите и оценките не се правят на базата на проучвания на терен, които да гарантират 
качествена и достатъчно пълна информация за целите на оценката; там където са правени 
предварителни проучвания, резултатите от тях са пригодявани и интерпретирани по начин, 
който да позволи положителна оценка; посочените в докладите смекчаващи мерки не 
кореспондират с реалните очаквани значими въздействия. На практика дори обемисти ДОВОС 
имат много ниско качество на съдържанието си. Оценката на качеството на докладите по 
ОВОС е вътрешна (непублична) процедура на компетентния орган преди да пусне доклада на 
обществено обсъждане; за допускането на доклади по ОВОС с горните пороци отговорност би 
трябвало да носи РИОСВ Варна. Практиката да се внасят лошокачествени доклади по ОВОС 
продължава, тъй като компетентния орган ги одобрява при наличието на посочените пороци. 
След препоръка 130 (2007) на Бернската конвенция бяха направени опити да се подобри 
качеството на ДОВОС. Въпреки това и въпреки, че в докладите започнаха да присъстват повече 
анализи, съдържанието им по същество не се промени и посочените по-горе пороци са 
валидни и за по-късните доклади; 

5. Аргументирани становища, внесени по време на процедурата по ОВОС не се отразяват в 
докладите и не се приемат от РИОСВ, когато се посочват аргументи срещу изграждането на 
ветропарковете; 

6. Когато за дадено инвестиционно предложение има внесени отрицателни становища и има 
риск то да бъде обжалвано и спряно или забавено, РИОСВ Варна издава решение за 
предварително изпълнение, чийто срок на обжалване е само 3 дни. Този тип решение 
позволява реализирането на проекта независимо дали протичат съдебни процедури.  

 

В решенията по преценка необходимостта от ОВОС, издадени от РИОСВ Варна и предоставено 
публично (публикувани в интернет или предоставени по реда на ЗДОИ), са установени следните 
слабости / пороци, които са от значение за констатираното стихийно развитие на сектора и са в 
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противоречие с принципите на административното право и процес залегнали в АПК и общите 
принципи в правото: 

1. Много от публикуваните решения нямат дата на постановяване или датата на постановяване 
не се чете; 

2. В решенията се посочват името на фирмата възложител и адреса по седалище, но не се 
посочва ЕИК. Данните за инвеститора в решението не са достатъчни, за да се идентифицира 
инвеститора като юридическо лице. Понякога в Търговския регистър  се намират фирми със 
сходни наименования, но не и това, посочено в решението. През последните години не се 
посочват седалищата на фирмите, а техни адреси за кореспонденция, което противоречи на 
закона; 

3. В решенията не винаги се описват параметрите на инвестиционното предложение, а когато се 
описват, се посочват само част от характеристиките. В едни решения се посочват едни 
характеристики, а в други се посочват други. Не се прилага единен стандарт за изчерпателно 
описание на характеристиките на инвестиционното предложение за ветрогенератори; 

4. Когато в решението се посочва местоположението на инвестиционното предложение, се 
посочват номера на имоти. Тези номера се променят и не са публично достъпни. Ако в 
решението не е посочен номера на имота, от който произхожда цитираният имот, няма как да 
се разбере дали става въпрос за едно и също местоположение. Когато номерата на имотите се 
променят няколко пъти в рамките на къс период от време, конкретното местоположение на 
инвестиционното предложение няма как да бъде установено. Няма практика в решението да 
се посочват географски координати на ветрогенераторите, така че да става ясно къде се 
намира проектът, макар че такава информация се изисква от инвеститора при внасяне на 
инвестиционното предложение в РИОСВ; 

5. Решенията се публикуват на интернет страницата на РИОСВ Варна със задна дата или период 
от време след постановяването им, като по този начин се съкращава законовия период на 
обжалване, без това да може да се докаже пред компетентните органи; 

6. Номерирането на издадените решения не е по хронологичен ред. От 2007 г. насам редовно 
решения с по-малки номера излизат след решения, които имат по-големи номера. Също така 
съществуват номера в течение на една календарна година, срещу които не са издавани 
решения. Смисълът на „запазването на номера” не ни е много ясен, но вероятно е свързан с 
антидатирането на решения. Това е в противоречие с добрите административни практики, 
които страната ни като член на Европейския съюз е длъжна да прилага; 

7. Регистърът на решенията, издавани от РИОСВ Варна, не се поддържа и актуализира 
своевременно. Регистърът на първите уведомления за инвестиционни предложения също не 
се актуализира своевременно, като актуализацията му закъснява с поне 6 месеца и 
обезсмисля процедурите за осигуряване на публичност и евентуално становище от страна на 
заинтересовани страни. 

  

От 12 сектора в които са разпределени проектите в Приморска Добруджа, най-голям брой проекти са 
в сектора на отдиха и туризма – общо 1081 проекта. Почти всички проекти (98%) са свързани с 
изграждане на курортни и ваканционни селища или сгради за жилищно обитаване извън населени 
места. Всички тези проекти целят изграждането на обекти за отдих и туризъм, а не за жилищно 
обитаване на местните жители. Сред тези проекти са проектите за изграждане на голф игрища, които 
изцяло попадат в Натура 2000 и които на практика са регистрирани във всички защитени зони за 
птици в Приморска Добруджа. Само от реализиране на два от проектите  за голф игрища са 
унищожени около 267 ха степни местообитания, изцяло разположени в защитената зона „Белите 
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скали”. Енергетиката е вторият най-застъпен сектор в инвестиционния интерес в Приморска 
Добруджа, дори да не се разглежда ветроенергийния сектор, а само елементи на съпътстващата към 
него инфраструктура. Най-голям брой проекти са именно тези свързани с изграждането на 
съпътстващата към ветрогенератори инфраструктура, основно подземни кабели и пътища за достъп, 
но също и надземни електропроводи и подстанции – общо 63 проекта, което представлява 65% от 
проектите в сектора на енергетиката. От останалите сектори най-многобройни са проектите в сектора 
на селското стопанство,които също са свързани със съществена промяна и загуба на важни за птиците 
местообитания. Повече от половината от проекти в този сектор са разположени в защитени зони – 
„Калиакра”) и „Шабленски езерен комплекс”. Проектът в ЗЗ „Шабленски езерен комплекс”, както и 4 
от проектите в ЗЗ „Калиакра” са вече реализирани. 

 

Най-засегнати от инвестиционния интерес са териториите западно от Орлово блато и южно от 
Дуранкулашко езеро и териториите в северната крайбрежна част на ЗЗ „Дуранкулашкото езеро”, но 
все още няма реализирани проекти в тази защитена зона. В ЗЗ  „Шабленски езерен комплекс” 
инвестиционният интерес е съсредоточен в района около Шабленската тузла, както и северно, 
западно и северозападно от Шабленското езеро. Реализиран е само един проекти за водовземане за 
земеделски нужди, което ясно показва, че значителните въздействия все още зависят от 
реализирането на одобрени, но нереализирани и на планирани проекти. Защитена зона „Било” е 
засегната основно от ветроенергийни проекти и на практика не е засегната от проекти от друг 
характер. На този етап ЗЗ „Баличк” не е силно засегната от инвестиционния интерес в Приморска 
Добруджа, но новия планиран проект за голф игрище може да доведе до унищожаване на значителна 
площ от важните за птиците местообитания в тази защитена зона. 

В района на защитена зона „Калиакра” е регистриран най-силен инвеститорски интерес в цяла 
Приморска Добруджа – 544 проекта, от които 458 попадат изцяло или частично в защитената зона. 
Основната част от реализираните проекти са тези, свързани с ветрогенератори и овощни градини в 
централната и северната част на защитената зона. Реализираните проекти са довели до 
унищожаването или увреждането на качеството на местообитания за птици на обща площ близо 300 
ха, а в резултат на одобрени или планирани проекти, се очаква да бъдат засегнати общо обхващат 
288,7 ха сухоземна територия, като местообитанията в тези територии са унищожени или силно 
увредени близо 900 ха. На най-силен инвестиционен натиск са подложени крайбрежните територии 
на защитената зона с изключение на самия резерват „Калиакра”, както и обработваемите земеделски 
земи край пътя между Каварна и Хаджи Димитър. Поради нарушаването на европейското 
природозащитно законодателство при одобряването на проекти в района на защитената зона, тя е 
обект на наказателната процедура 4260/2008, по която има заведено дело в Европейския съд (С-
141/14). 

Защитена зона „Белите скали” е територията, най-рано подложена на инвестиционен натиск сред 
защитените зони в Приморска Добруджа. Реализираните проекти в защитената зона са довели до 
унищожаване и увреждане на местообитания с обща площ 280,6 ха. Сред тях са двете голф игрища – 
„Тракийски скали” и „Блексийрама”. Подробните анализи на инвестиционните проекти в тази 
защитена зона, показват  множество случаи на раздробяване на проекти на части, включително и чрез 
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участие на свързани фирми. Тази практика е застъпена и в останалите защитени зони. Изграждането 
на голф комплекса „Тракийски скали” е следвало същата схема. На практика двете голф игрища в 
защитената зона „Белите скали” са свързани посредством едни и същи лица, участващи в 
управителните съвети на притежаващите ги фирми. Унищожаването на понтосарматски степи в 
резултат на изграждането на голф игрищата бе основната причина за разширяването на наказателната 
процедура „Калиакра” и върху ЗЗ „Белите скали”, тъй като тя е част от ЗЗ „Комплекс Калиакра”. 
Защитената зона е с относително малка територия и на практика инвестиционния интерес 
компрометира значително функционалната й цялост, тъй като проектите заемат всички територии в 
крайбрежната й част.  

Развитието на инвестиционния интерес в Приморска Добруджа за периода 2004 – 2015 г. не се е 
осъществявало в рамките на планираното регионално развитие, а чрез непрестанно частично 
променяне на действащите общи устройствени планове на общините Шабла, Каварна и Балчик. За 
съжаление днес не може да се говори за добро планиране на развитието в Приморска Добруджа. 
Фактите за днешното развитие на района, говорят, че раздробяването на проекти на части, 
одобряването им без ОВОС, допускането да бъдат одобрявани проекти със слабо, дори лошо качество 
на оценката на въздействието върху околната среда, липсата на оценка на кумулативния ефект, ни 
най-малко не са помогнали на развитието на Приморска Добруджа и просперитета на местните 
жители. Тези порочни практики доведоха до унищожаване на природни местообитания, като 
уникалните понтосарматски степи, до значително намаляване на подходящите територии за хранене 
на зимуващите гъски и за почивка и хранене на мигриращите птици, до активизиране на свлачища, до 
намаляване на възможностите за природосъобразен туризъм и влошаване на перспективите за 
поддържане на основния отрасъл на района – земеделието. Районът е дори обект на наказателни 
процедури заради неспазване на Европейското природозащитно законодателство. Като се има 
предвид, че голяма част от одобрените вече проекти не са реализирани, то изглежда, че 
перспективите не са добри.  

Над 70% от хората в Приморска Добруджа определят земеделието като местен поминък, а делът на 
туризма, риболова и лова е много по-нисък. Резултатите показват, че преобладаващата част от 
местното население предпочита запазване на земеделските практики. Такива обществени нагласи 
драстично се различават от инвестиционния интерес, регистриран през последните 10 години. От 
друга страна общественото мнение е важно за перспективите за опазване на най-важните зимовища 
за червеногушата гъска в света – тези в Приморска Добруджа.  

Прогнозите за дългосрочно осигуряване на достатъчно подходящи места за успешното зимуване на 
червеногушата гъска в Приморска Добруджа също не са добри. Съпоставянето на инвестиционните 
проекти в Приморска Добруджа с картата на чувствителните зони за червеногушата гъска показа, че 
реализирането на множеството проекти ще засегнат останалите, незасегнати до сега от 
ветрогенератори, ключови места за хранене на гъските в защитените зони „Дуранкулашко езеро”, 
„Шабленски езерен комплекс” и „Калиакра” и ще доведат до допълнителна загуба на местообитания. 
Изграждането на всички ветрогенератори и реализирането на всички проекти в Приморска Добруджа 
ще доведе до сериозно намаляване на местата за хранене на зимуващи гъски, особено на 
червеногушата гъска.  
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ПРЕПОРЪКИ  

Целта на настоящия анализ е не само да се изясни фактическата обстановка инвестиционния интерес 
в Приморска Добруджа, да се определят проблемите и слабостите, но и да се предложат възможни 
техни решения, с оглед доброто устройствено планиране на района и изпълнение на ангажиментите 
на Република България към природозащитното законодателство на ЕС (включително съществуващите 
наказателни процедури). Също така вярваме, че е налице желанието процедурите и механизмите да 
бъдат подобрени, добрите постижения да бъдат приложени в практиката и да се следи за развитие, 
което не е в разрез с природозащитните цели. Предложените от нас препоръки касаят основно 
законодателството и стратегическите документи, а не частни случаи на отделни проекти. 

 

Препоръки по отношение на решенията, издавани от РИОСВ: 

- В решенията да се посочва задължително името, седалището и ЕИК на възложителите - 
юридически лица. Това са данни, които не могат да бъдат квалифицирани като лични по 
смисъла на ЗЗЛД. 

- В решенията трябва да се описват всички характеристики на даден инвестиционен проект по 
стандартен начин, без да се допуска в едни решения да се описват подробно всички 
характеристики, а в други – само някои от тях. 

- Местоположението на даден проект трябва да се посочва с географски координати, 
освен с номера на имоти. Когато става въпрос за проекти, състоящи се от множество 
отделни елементи, трябва да се посочват географските координати на всеки елемент. 
Когато става въпрос за площен обект, е необходимо да се посочват координатите на 
границите на обекта; при посочване на местоположението на инвестиционното 
предложение да се посочва точно разстояние и посока спрямо най-близките защитени 
зони от Натура 2000 и защитени територии. 

- Всяко решение по преценка необходимостта от ОВОС/ЕО/ОС следва да съдържа 
аргументите, на базата на които е взето решението, като тези аргументи трябва да 
съответстват на характера на инвестиционното предложение и очакваните 
въздействия; там където аргументите включват посочването на конкретни числени 
стойности, тези стойности следва да бъдат посочени в самото решение. 

- Публикуваните на интернет страницата решения да съдържат всички присъщи на тях 
атрибути и да представляват сканирани оригинални решения, а не техни преписи. 

- Номерацията на решенията да следва строго хронологията на тяхното подписване 
(издаване) и публикуване на официалната интернет страница на РИОСВ, като не се 
допускат нарушения на добрата административна практика и възможността решения с 
по-големи номера да излизат преди такива с по-малки номера; 

- Постановените решения (адм. актове) да бъдат публикувани на официалната интернет 
страница на РИОСВ в деня на постановяването им. Ако това не е направено, то 
изрично да се посочва датата на публикуването им; 

- Своевременно да бъдат актуализирани регистрите на решенията и на уведомленията 
за инвестиционни предложения; 

- При изтичане на правното действие на решенията за преценка или за одобряване на 
инвестиционни предложения да се уведомява служебно компетентния орган за 
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започване на процедура по служебно връщане на предходното предназначение на 
земята, ако то е било променено в следствие на решението. 

- Поне веднъж годишно МОСВ да извършва контрол върху прилагането на процедурите 
по ОВОС от страна на РИОСВ и да дава ясни предписания или санкции при установени 
пропуски или нарушения. 

 

Препоръки по отношение процедурите по ОВОС/ЕО/ОС: 

- Процесът на преценка необходимостта от ОВОС/ЕО/ОС да стане публична процедура, 
по време на която компетентния орган задължително да се консултира с външни 
експерти – други служби имащи отношение към характера на реализираното ИП, 
научни институти, НПО, местна общественост. Такава практика съществува във 
Великобритания. Там преди да се извърши преценка за необходимостта се събира 
допълнително информация от други компетентни органи по стандартен формат (чрез 
формуляри), ако е наложително се осъществяват проучвания на определени елементи 
на околната среда, ако няма достатъчно информация за преценка. Също така се 
извършват и допитвания до населението. При нас това може да бъде решено чрез 
задължително публикуване на уведомителните писма на възложителите и 
документацията към тях на официалните интернет страници на РИОСВ, както и чрез 
индивидуални писма до определени външни експертни институции, в зависимост от 
компетентността. Може да се определи срок (напр. 14 дни) за представяне на 
становища от заинтересованите страни. Въвеждането на стандартни формуляри, които 
се попълват от различните компетентни органи за всяко инвестиционно предложение, 
в зависимост от характера му, би улеснило значително администрациите при 
предоставяне на становища и би намалило нивото на субективизъм. Поддържането и 
активното ползване на базите от данни (например към ИАОС) по стандартен 
механизъм също би намалило нивото на субективност при преценките; 

- Публикуване на решенията с изтекло правно действие, които не са реализирани или 
най-малкото регистър на тези решения, който да се поддържа редовно; 

- Разделяне на пряката финансова зависимост на експертите по ОВОС от възложителя 
на инвестиционното предложение, като евентуално възнаграждението за изготвяне на 
ОВОС да се внася от възложителя в специален фонд (може да е част от ПУДООС) и да 
се превеждат служебно от РИОСВ на експертните екипи след одобрение качеството на 
доклада; 

- Създаване на механизъм за външна оценка на качеството на ДОВОС, където се 
включват експерти с подходящите компетенции; 

- Предвиждане на наказателна отговорност за експерти по ОВОС, които умишлено 
подвеждат компетентните органи, чрез скриване на информация или некоректно 
представяне на информация, което се отразява на изводите и заключенията в ДОВОС. 

- Предвиждане на наказателна отговорност за инвеститори, които умишлено подвеждат 
компетентните органи, чрез скриване на информация или некоректно представяне на 
информация за техните инвестиционни проекти, чрез разделянето на проекти на 
части, включително и между свързани фирми. 
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По отношение на устройственото планиране в Приморска Добруджа 

- Да се направи внимателен анализ на всички проекти в Приморска Добруджа, 
одобрени в периода до 2010 г. и да бъдат публично оповестени тези, чийто срок на 
давност е изтекъл. 

- Да се довършат до край процедурите по разработване на новите ОУП на общините 
Шабла и Каварна в условия на широко обществено консултиране. В новвите ОУП да не 
се допуска планирането на проекти, които преди 7 години са били одобрени в 
територии с висока природна стойност и без качествено проведени процедури по 
ОВОС/ЕО/ОС, както и планирани преди години проекти, които са в противоречие с 
предмета и целите на Натура 2000. 

- Да се гарантира, че в актуализираните Общи устройствени планове на общините 
Шабла, Каварна и Балчик, адекватно са отразили изискванията за опазване на 
защитените зони за птици, съгласно европейското природозащитно законодателство, 
както и нуждата от опазване на местообитанията на птиците извън Натура 2000, 
специално имайки предвид картата на чувствителните зони за птици. Специално 
внимание трябва да бъде отделено, за да се гарантира недопускане на ново 
одобряване на отменени или с изтекла давност проекти на територията на общините 
Шабла, Каварна и Балчик. 

- Поради множеството ценни местообитания в района, както и поради факта, че 
земеделските земи са също толкова ценни за опазването на природата (в частност на 
червеногушата гъска), колкото и езерата и другите местообитания, а земеделието е 
основен поминък на хората, то в Приморска Добруджа не е приложимо отнемането на 
земя за изграждането на мащабни курортни комплекси извън населените места. Такъв 
тип развитие би засегнал биоразнообразието. От друга страна малките селища в 
района постепенно запустяват и за жителите им няма много опции за развитие. Затова 
на ниво стратегическо планиране е целесъобразно да се разгледа алтернатива при 
която развитието на необходимата за туризма инфраструктура да се изгражда в 
населените места (хотели, почивни бази, ресторанти, търговски обекти, съоръжения за 
отдих и др.). По този начин може да се ползва създадената вече инфраструктура в 
селищата (пътища, водопроводна мрежа, елекропреносна мрежа), като се подобри и 
модернизира. За местните хора това ще означава подобряване на селищната среда и 
на предоставяните услуги, възможности да развиват собствени инициативи (семейни 
хотели, производство на местни продукти и др.), както и да се повиши трудовата 
заетост. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Инвестиционни предложения в ТИО "Комплекс Калиакра" (BG0000573) и нови 
инвестиционни предложения в СЗЗ „Калиакра” (BG0002051) 

Справка към 31 декември 2009 г. 

 

Настоящата справка е изготвена от Българско дружество за защита на птиците на базата на 
публично достъпна информция на интернет страницата на РИОСВ Варна (http://riosv-varna.org), на 
интернет страниците на общините Каварна (http://www.kavarna.bg/index.php?do=27&lang=bg), 
Шабла (http://www.shabla.info) и Балчик (http://balchik.bg/home), както и на предоставена по реда 
на ЗДОИ информация от РИОСВ Варна за решения свързани с процедурите по ОВОС, ЕО и Оценка 
за съвместимост. Фирмите и тяхната евентуална обвързаност са проверявани на интернет 
страницита на Национална агенция по вписванията 
(https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra).  
 

Оценката за въздействието на инвестиционните намерения върху природни хабитати, доколкото 
става ясно от анализа се отнася за проекти, осъществени до м. септември 2009, когато е изготвена 
и оценката. В тази връзка по-долу е представена информация относно: 

1. По отношение на ТИО "Комплекс Калиакра" (BG0000573): 

• Проекти/планове, които са оторизирани в периода между 01.01.2007 и датата на 
решението на МС за класифициране като ТИО и които вече са осъществени, и съответно 
включени в анализа 

• Проекти/планове, които са оторизирани от датата на решението на МС за класифициране 
като ТИО до 15.12.2008, когато е нотифицирано на България решението на Комисията за 
изменение на Европейския списък на ТИО и които вече са осъществени, и съответно 
включени в анализа 

• Проекти/планове, оторизирани след 15.12.2008 до днес и които вече са осъществени, и 
съответно включени в анализа 

• Проекти/планове, оторизирани преди

• Проекти/планове са оторизирани 

 01.01.2007 г. и които вече са осъществени, и 
съответно включени в анализа 

след

 

 01.01.2007 г. но все още не са осъществени 

Карта с инвестиционните предложения е предостаена в приложение 1. 

 

https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra�
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1.1 Проекти/планове, които са оторизирани в периода между 01.01.2007 и датата на 
решението на МС за класифициране като ТИО и които вече са осъществени, и съответно 
включени в анализа (01.01.2007-04.12.2007) 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститор Александър Капричев 
(инвестиционни предложения 39/45 от предоставената таблица към допълнителната информация по 
жалбата) 

Инвестиционните предложения на Александър Капричев с обща площ 0.74 ха са разположени в 
землището на с. Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, 
върху тип местообитание 62С0*-В, което според направената през 2009 г. оценка на място е 
унищожено в следствие строителството. 

Двата проекта на инвеститора са допуснати за изготвяне на ПУП от община Каварна с три 
последователни решения №№20, 21 и 22 на 30.01.2007 г. Имотите не са разположени в съседство, 
но са в относителна близост един до друг (двата отстоят на по-малко от 50 м един от друг, а третия 
на около 460 м от останалите два). Третият имот е съседен на имоти за които вече е допуснато 
застрояване през 2005 г. с инвеститор „А 1 Лиса” ООД (виж по-надолу). 

Инвеститорът внася в РИОСВ Варна три отделни уведомления за проекти – двете с 
последователни входящи номера (1841 и 1842) на 16.03.2007 г., а за третото няма информация 
кога е внесено. Първите две уведомления са разглеждани от компетентния орган едновременно и 
за тях РИОСВ е излязъл с едно решение по преценка необходимостта от ОВОС/ЕО - № 79-ЕО/2007 
от 5.04.2007 г., че инвестиционното предложение няма нужда от екологична оценка, въпреки че 
единият имот е съседен на вече одобрено инвестиционно намерение (инвеститор „А 1 Лиса” 
ООД). С това си решение на практика РИОСВ одобрява проекта. С решения № 112 и 113/ 
26.04.2007 община Каварна е одобрила промяна на ОУП за това инвестиционно предложение. 

По третото уведомление РИОСВ излиза с решение №156-ЕО/2007 от 17.05.2007 г., че не е 
необходима екологична оценка за него, като по този начин одобрява и другото инвестиционно 
предложение на инвеститора. С решение № 207/ 26.06.2007 община Каварна е одобрила промяна 
на ОУП за това инвестиционно предложение. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститор "Амс БГ" ООД 
(инвестиционно предложение 40 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционното  предложение на "Амс БГ" ООД с обща площ 0.55 ха е разположено в 
землището на с. Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, 
върху тип местообитание 62С0*-В. Според направената през 2009 г. оценка на място 
местообитанието е унищожено в следствие реализирането на част от проекта на инвеститора, в 
имот съседен на одобрения инвестиционен проект на Александър Капричев (79-ЕО/2007 от 
5.04.2007). 
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Проектът на инвеститора е допуснат за изготвяне на ПУП от община Каварна с две последователни 
решения №№23 и 24 на 30.01.2007 г. Имотите не са разположени в съседство, но са в относителна 
близост един до друг (около 310 м един от друг). Единият имот е съседен на имоти за които в 
същото време тече процедура за одобряване на строителство (инвеститори Александър Капричев 
и "Ам риъл истейтс" ООД). 

Инвеститорът внася в РИОСВ Варна две отделни уведомления за проекти – двете с 
последователни входящи номера (26-00-1843 и 26-00-1844) на 16.03.2007 г. Те са разглеждани от 
компетентния орган едновременно и за тях РИОСВ е излязъл с едно решение по преценка 
необходимостта от ОВОС/ЕО - № 78-ЕО/2007 от 5.04.2007 г., че инвестиционното предложение 
няма нужда от екологична оценка, въпреки че в същото време се процедират подобни проекти в 
съседните имоти, а в близост има вече одобрени през 2005 и 2006 г. проекти за засторяване (виж 
по-долу). С това си решение на практика РИОСВ одобрява проекта. С решения № 114 и 115/ 
26.04.2007 община Каварна е одобрила промяна на ОУП за това инвестиционно предложение. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститор "Ам риъл истейтс" ООД 
(инвестиционно предложение 42 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционното  предложение на "Ам риъл истейтс" ООД с обща площ 0.36 ха е разположено в 
землището на с. Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, 
върху тип местообитание 62С0*-В. Според направената през 2009 г. оценка на място 
местообитанието е унищожено в следствие реализирането на проекта. 

Проекта е допуснат за изготвяне на ПУП от община Каварна с решение №№25 на 30.01.2007 г. 
Имота е съседен на имот за които в същото време тече процедура за одобряване на строителство 
(инвеститор "Амс БГ" ООД). 

Инвеститорът внася в РИОСВ Варна уведомление за проекта, входящ номер 26-00-1845 на 
16.03.2007 г. РИОСВ е излязъл с решение по преценка необходимостта от ОВОС/ЕО - № 77-
ЕО/2007 от 5.04.2007 г., че инвестиционното предложение няма нужда от екологична оценка, 
въпреки че в същото време се процедират подобни проекти в съседните имоти ("Амс БГ" ООД), а в 
близост има вече одобрени през 2005 и 2006 г. проекти за засторяване (виж по-долу). С това си 
решение на практика РИОСВ одобрява проекта. С решение № 116/ 26.04.2007 община Каварна е 
одобрила промяна на ОУП за това инвестиционно предложение. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститори  "Хана Ленд" ЕООД и "Юробест 
Дриймс" ООД 
(инвестиционни предложения 29/30 от предоставената таблица към допълнителната информация по 
жалбата) 
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Фирмите "Хана Ленд" ЕООД и "Юробест Дриймс" ООД със седалище Пловдив имат едно и също 
лице за контакт – Васил Брайков и седалище във Пловдив. Инвестиционните им предложения са 
разположени в съседни имоти в землището на с. Божурец, поради което се разглеждат заедно. 
Намират се на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, върху тип 
местообитание 62С0*-В, което според направената през 2009 г. оценка на място е унищожено в 
следствие реализирането на проектите на двете фирми. 

Проектите на двете фирми са допуснати за изготвяне на ПУП от община Каварна с последователни 
решения №№284 и 283 на 05.12.2006 г. 

Фирма „Хана Ленд” ЕООД подава в РИОСВ Варна уведомление с вх.№ 26-00-1016  на 9.02.2007 г., а 
фирма "Юробест Дриймс" ООД подава уведомление вх.№ 26-00-994 на 8.02.2007 г. С две 
последователни решения по преценка необходимостта от ОВОС/ЕО на 5.04.2007 г. РИОСВ 
одобрява и двата проекта, като счита че не е необходима екологична оценка, както следва: за 
фирма „Хана Ленд” ЕООД – решение №85-ЕО/2007, за фирма "Юробест Дриймс" ООД - решение 
№85-ЕО/2007. 

Това може да се счита за един проект, представен и одобрен  в РИОСВ на части чрез две свързани 
помежду си фирми.  

 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститори "Линекса пропърти" ЕООД, „Свеа” 
ООД и "Калиакрия Хилс" ООД 
(инвестиционни предложения 82/45 от предоставената таблица към допълнителната информация по 
жалбата) 

Според справка от Агенция вписвания фирмите "Линекса пропърти" ЕООД, „Свеа” ООД и 
"Калиакрия Хилс" ООД са свързани по между си, като и трите фими имат един и същ адрес на 
седалище - гр. София 1000, район р-н Средец, ул.Генерал Гурко No 49А. „Калиакрия Хилс” ООД е 
собственост на "Линекса пропърти" ЕООД. Фирмите "Линекса пропърти" ЕООД и „Свеа” ООД имат 
един и същ управител - Ангел Николов Лингорски. Фирма „Калиакрия Хилс” ООД е с холандско 
участие, а „Свеа” ООД – с шведско участие. „Калиакрия Хилс” ООД няма самостоятелни проекти. 
Тя е подавала уведомления в РИОСВ Варна, които след това са процедирани от другите две 
фирми. 

"Линекса пропърти" ЕООД и „Свеа” ООД имат общо осем проекта, обхващащи компактна площ от 
9.87 ха на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, върху тип 
местообитание 62С0*-В.  

"Линекса пропърти" ЕООД има 6 проекта за жилищно застрояване в близки имоти на обща площ 
6.49 ха, разположени  на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, 
върху тип местообитание 62С0*-В. Имотите обграждат имотите с пректи на „Свеа” ООД. 
Един от проектите е в землището на с. Божурец, а останалите в землището на с. Топола. 
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При направената през 2009 г. оценка на място е установено, че местообитанието е 
унищожено в следствие реализиране на инвестиционните предложения. Два проекта с 
обща площ 5.2 ха са одобрени след 1.01.2007 г. Единият проект е одобрен в периода 
1.01.2007-4.12.2007 г., а вторият – в периода  04.12.2007-15.12.2008. 

За проекта, одобрен в периода 1.01.2007-4.12.2007 г., (№90) с обща площ 2.03 ха са 
намерени решения на Община Каварна от 2006 г. за допускане изработване на ПУП 
(№102/ 30.5.2006 г) и за одобряване промяна на ОУП (№162/1.8.2006 г.), но няма никаква 
информация относно становища или решения по преценка за ОВОС/ЕО на РИОСВ Варна в 
този период. За имотите, които обхваща проекта има издадено от РИОСВ Варна решение 
№ 6-ЕО/2007 от 09.02.2007 г., с което  се одобрява този проект, като се счита че не е 
необходимо изготвянето на ЕО. 

„Свеа” ООД има 2 проекта, разположени в съседни имоти с обща площ 3.38 ха в землището на с. 
Топола на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, върху тип 
местообитание 62С0*-В. При направената през 2009 г. оценка на място е установено, че 
местообитанието е унищожено в следствие реализиране на инвестиционните 
предложения. И двата проекта се счита че са одобрени след 1 януари 2007 г. Единият 
проект е одобрен в периода 1.01.2007-4.12.2007 г., а вторият – в периода 04.12.2007-
15.12.2008. 

За проекта, одобрен в периода 1.01.2007-4.12.2007 (№89), с обща площ 1.68 ха има 
решение на Община Каварна за допускане изработването на ПУП №58 от 6.3.2007 г. В 
РИОСВ  Варна постъпва уведомление за инвестиционното предложение Вх. №26-00-2643 
от  12.04.2007. С решение № 114-ЕО/2007 от 22.04.2007 г. РИОСВ Варна одобрява този 
проект, като счита че не е необходимо изготвянето на ЕО. С решение №203/26.6.2007г 
Община Каварна одобрява промяна на ОУП за реализиране на този проект. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Топола с инвеститор "Топола Панорама Вю" ЕООД 
(инвестиционно предложение 92 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционното  предложение на "Топола Панорама Вю" ЕООД с обща площ 0.96 ха е 
разположено в землището на с. Топола, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс 
Калиакра”, върху тип местообитание 62С0*-В. Според направената през 2009 г. оценка на място 
местообитанието е унищожено в следствие реализирането на проекта. 

Проекта е допуснат за изготвяне на ПУП от община Каварна с решение №19 на 30.01.2007 г.  

Инвеститорът внася в РИОСВ Варна уведомление за проекта, входящ номер 26-00-1846 на 
16.03.2007 г. РИОСВ е излязъл с решение по преценка необходимостта от ОВОС/ЕО - № 80-
ЕО/2007 от 5.04.2007 г., че инвестиционното предложение няма нужда от екологична оценка, 
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въпреки че в близост има вече одобрени през 2005 и 2006 г. проекти за засторяване (виж по-
долу). С това си решение на практика РИОСВ одобрява проекта. С решение № 111/ 26.04.2007 
община Каварна е одобрила промяна на ОУП за това инвестиционно предложение. 

 

1.2 Проекти/планове, които са оторизирани от датата на решението на МС за класифициране 
като ТИО до 15.12.2008, когато е нотифицирано на България решението на Комисията за 
изменение на Европейския списък на ТИО и които вече са осъществени, и съответно 
включени в анализа (04.12.2007-15.12.2008) 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститори "Линекса пропърти" ЕООД, „Свеа” 
ООД и "Калиакрия Хилс" ООД 
(инвестиционно предложение 87 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Според справка от Агенция вписвания фирмите "Линекса пропърти" ЕООД, „Свеа” ООД и 
"Калиакрия Хилс" ООД са свързани по между си, като и трите фими имат един и същ адрес на 
седалище - гр. София 1000, район р-н Средец, ул.Генерал Гурко No 49А. „Калиакрия Хилс” ООД е 
собственост на "Линекса пропърти" ЕООД. Фирмите "Линекса пропърти" ЕООД и „Свеа” ООД имат 
един и същ управител - Ангел Николов Лингорски. Фирма „Калиакрия Хилс” ООД е с холандско 
участие, а „Свеа” ООД – с шведско участие. „Калиакрия Хилс” ООД няма самостоятелни проекти. 
Тя е подавала уведомления в РИОСВ Варна, които след това са процедирани от другите две 
фирми. 

"Линекса пропърти" ЕООД и „Свеа” ООД имат общо осем проекта, обхващащи компактна площ от 
9.87 ха на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, върху тип 
местообитание 62С0*-В.  

"Линекса пропърти" ЕООД има 6 проекта за жилищно застрояване в близки имоти на обща площ 
6.49 ха, разположени  на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, 
върху тип местообитание 62С0*-В. Имотите обграждат имотите с пректи на „Свеа” ООД. 
Един от проектите е в землището на с. Божурец, а останалите в землището на с. Топола. 
При направената през 2009 г. оценка на място е установено, че местообитанието е 
унищожено в следствие реализиране на инвестиционните предложения. Два проекта с 
обща площ 5.2 ха са одобрени след 1.01.2007 г. Единият проект е одобрен в периода 
1.01.2007-4.12.2007 г., а вторият – в периода 04.12.2007-15.12.2008. 

За проекта, одобрен в периода 04.12.2007-15.12.2008 г., (№87) с обща площ 3.17 ха са 
намерени решения на Община Каварна от 2005 г. за допускане изработване на ПУП 
(№175.28.21.2005/ 02.08.2005г), както и за одобряване промяна на ОУП за единия от 
имотите (№196/06.10.2005г.). В този период има издадени две отделни становища на 
РИОСВ с последователни изходящи номера (№№3610 и 3611/23.08.2005г.) вероятно за 
съседни имоти за смяна предназначението на земите в жилищно строителство.  
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На 07.08.2007 г. „Калиакрия Хилс” ООД внася уведомление в РИОСВ Варна с вх.№ 26-00-
4959 за инвестиционно предложение за жилищни нужди. С решение на  РИОСВ Варна 
решение от 2008 г. (РИОСВ не посочва номера и датата на решението) се одобрява този 
проект, като се счита, че не е необходимо изготвянето на ЕО. Решението е издадено на 
"Линекса пропърти" ЕООД. 

„Свеа” ООД има 2 проекта, разположени в съседни имоти с обща площ 3.38 ха в землището на с. 
Топола на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, върху тип 
местообитание 62С0*-В. При направената през 2009 г. оценка на място е установено, че 
местообитанието е унищожено в следствие реализиране на инвестиционните 
предложения. И двата проекта се счита че са одобрени след 1 януари 2007 г. Единият 
проект е одобрен в периода 1.01.2007-4.12.2007 г., а вторият – в периода 04.12.2007-
15.12.2008. 

За проекта, одобрен в периода 04.12.2007-15.12.2008, (№82) с обща площ 1.7 ха са 
намерени решения на Община Каварна от 2005 г. за допускане изработване на ПУП 
(№81.24.50.2005/23.3.2005 г) и за одобряване промяна на ОУП (№251/ 27.12.2005г), но 
няма никаква информация относно становища или решения по преценка за ОВОС/ЕО на 
РИОСВ Варна. За имотите, които обхваща проекта има внесено уведомление за 
инвестиционно предложение в РИОСВ Варна Вх.№ 26-00-6778 от 08.11.2007. Според 
информация предоставена по реда на ЗДОИ от РИОСВ Варна с решение от 2008 г. (РИОСВ 
не посочва номера и датата на решението) се одобрява този проект, като се счита че не е 
необходимо изготвянето на ЕО. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Топола с инвеститор "Рей 84" ООД 
(инвестиционно предложение 93 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционното  предложение на "Рей 84" ООД с обща площ 0.96 ха е разположено в землището 
на с. Топола, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, върху тип 
местообитание 62С0*-В. Според направената през 2009 г. оценка на място местообитанието е 
унищожено в следствие реализирането на проекта. 

Проекта е допуснат за изготвяне на ПУП от община Каварна с решение №280 на 05.12.2006 г.  

Инвеститорът внася в РИОСВ Варна уведомление за проекта, входящ номер 26-00-3212 на 
10.05.2007 г. РИОСВ е излязъл с решение по преценка необходимостта от ОВОС/ЕО - № ВА-
21/ЕО/2008  от 07.02.2008 г., че инвестиционното предложение няма нужда от екологична оценка, 
въпреки че е съседно на наскоро проект на "Топола Панорама Вю" ЕООД (виж по-горе) и че в 
близост има вече одобрени през 2005 и 2006 г. проекти за засторяване (виж по-долу). С това си 
решение на практика РИОСВ одобрява проекта. С решение № 134/ 25.03.2008 г. община Каварна е 
одобрила промяна на ОУП за това инвестиционно предложение. 
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1.3 Проекти/планове, оторизирани след 15.12.2008 до днес и които вече са осъществени, и 
съответно включени в анализа (15.12.2008 – 31.12.2009) 

Няма такива според наличната публична информация. 

 

1.4 Проекти/планове, оторизирани преди 01.01.2007 г. и които вече са осъществени, и 
съответно включени в анализа (преди 01.01.2007) 

Ветроенергиен парк „Калиакра” в землището на с. Българево, в BG00002051 с инвеститор  Инос-
1/Митсубиши Хеви Индъстри. 

Случаят е описан подробно в приложение 4.3 към Жалбата. Документите към случая са 
представени в приложение 7.3 на жалбата. Осъвременена информация за проекта е предоставена 
на Европейската Комисия през май 2008 г.  Изграждането на ветроенергийния парк и съответно 
разрушаването на местообитанието 62C0* Понтосарматски степи е започнало в през април 2007 г. 
Към настоящия момент ветропаркът функционира, а степента на унищожаване на 
местообитанието е представена в анализа. 

 

Ветрогенераторен парк в землищата на село Българево и град Каварна в BG00002051 с 
инвеститор EVN (преди – Универсум Енерджи) 

Случаят е описан подробно в приложение 4.3 към Жалбата. Документите към случая са 
представени в приложение 7.4 на жалбата.  Изграждането на ветроенергийния парк и съответно 
разрушаването на местообитанието 62C0* Понтосарматски степи е започнало в периода октомври 
– ноември 2008 г. Към датата на анализа са изградени фундаментите на ветрогенераторите. През 
януари 2010 г. са изградени и траншеите за окабаляване, което на практика води до разрушаване 
на местообитанията, въпреки че самият ветропарк  не е все още в експлоатация. 

 

 

Комплекс за жилищтни нужди в землищата на село Българево и град Каварна в BG00002051 с 
инвеститор "Ан и Ди" ООД 

Комплексът за жилищни нужди, заемащ компактна площ от 39,5 ха е одобрен от РИОСВ Варна със 
становище изх.№ 92-004682 от 28.07.2005 г. с което РИОСВ постановява, че проектът не подлежи 
на процедура по ОВОС. Изграждането на ваканционни селища или хотелски комплекси извън 
урбанизирани територии с площ над 10 ха са включени в приложение 1 на ЗООС и задължително 
подлежат на ОВОС. Тъй като наименованието на комплекса е за „жилищни нужди”, това вероятно 
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е дало основание на РИОСВ да не изисква ОВОС, въпреки че проекта е разположен извън 
урбанизирана територия и че ваканционните селища също могат да се разглеждат като такива за 
„жилищни нужди”. 

Допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна е направено с  решение 124.26.17.2005/ 
25.05.2005, а одобряване промяна на ОУП – с решение 194/ 06.10.2005г. 

Изграждането на комплекса и съответно разрушаването на местообитанието 62C0* 
Понтосарматски степи е започнало в периода 1 януари – 14 декември 2007 г. Към датата на 
провеждане на анализа комплекса е изграден, но не е известно дали функционира като жилищтна 
територия, или  хотелски комплекс. 

 

Строителство за жилищтни нужди в землището на село Българево в BG00002051 с инвеститор 
Нели Тонева, Владимир Тонев, Румяна Чолакова, Стела Василева 

Проекта за жилищни нужди, заемащ площ от 0,06 ха внесен в РИОСВ Варна с вх.№ 3731 от 
15.06.2005 г. Одобрен е от РИОСВ Варна със становище (изходящият номер не е предоставен от 
РИОСВ), че проектът не подлежи на процедура по ОВОС. 

Допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна е направено с  решение 149.27.16.2005 / 
05.07.2005, а одобряване промяна на ОУП – с решение 220/ 01.11.2005 г. 

Изграждането на комплекса и съответно разрушаването на местообитанието 62C0* 
Понтосарматски степи е започнало през 2008 г. Към датата на провеждане на анализа комплекса е 
частично изграден. 

 

Голф игрище „Трейшън клифс” в землището на с. Божурец и Топола; в BG 0002097 с инвеститор 
"Трейшън клифс голф енд спа резорт" АД 
(инвестиционни предложения 1/2 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Голф игрище и ваканционно селище, които на практика заемат една компактна територия от 
158.02 ха (общо 29 имота) в землищата на селата Божурец и Топола, са процедирани в РИОСВ 
Варна и община Каварна чрез поне 3 отделни проекта. На базата на наличната информация, 
дотъпна в интернет на страниците на РИОСВ Варна и Община Каварна не може да се проследи 
цялостната процедура за вземане на решение относно голф игрището и ваканционното селище 
„Трейшън клифс”.  Процедурата по одобряване на проекта е стартирала през ноември 2004 г. на 
малка площ (25 ха) с решение на Обина Каварна да предостави право на строеж и да допусне 
процедура за промяна на общия устройствен план (ОУП) на община Каварна. Обхвата на проекта е 
разширен драстичн опрез 2005 г., когато процедурите по одобряване са обхващали проект на 
площ от вече 124,28 ха. Успоредно с това са започнали няколко процедури за промяна на ОУП за 
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различни части на проекта, като одобрението  на изменението на ОУП е станало на 5 август 2005. 
През 2006 г. обхвата на проекта се разширява с още 9 ха. Заедно със съседните територии, които 
също се очаква да бъдат застроени голф игрището ще обхване площ от около 200 ха. Капацитетъ 
за поемане на туристи се предвижда на около 5000 души. 

Допускане за изготвяне на ПУП (съответно промяна на ОУП) е направено за 11 имота с обща площ 
34.65 ха с решение на Общинския съвет в Каварна №126.26.19.2005 от 25.05.2005 г. С друго 
решение на Общински съвет № 258/31.10.2006 г. се допуска изготвяне на ПУП за друг имоти с 
обща площ 8.83 ха. С решение на Общински съвет №202.17.9.2004 от 1.07.2004 г. се допуска 
изготвяне на ПУП за имот с площ 3.43 ха. Това е вероятно началото с което се инициира процеса 
на одобряване на проекта за голф игрище и ваканционно селище в Община Каварна. За 
останалата площ от 111.11 ха не са открити решения с които се допуска изготвяне на ПУП, но за тях 
има решение по ОВОС и/или решение за одобряване на промяна в ОУП. 

За един от тях – голф игрище с обща площ 48.66 ха има положително решение по ОВОС №7-7 от 22 
юни 2005 г. Няма данни кога е внесено първото уведомление за проекта в РИОСВ, т.е. кога е 
инициирана процедурата по ОВОС. Положителното решение по ОВОС е дадено, въпреки че на 
Общественото обсъждане Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) е изразило 
изричното си несъгласие с проекта, поради сериозни пропуски в доклада по ОВОС, както и поради 
факта, че не оценявано въздействието върху приоритетни типове местообитания по Директива 
92/43. 

Положително решение по ОВОС №7-7/22.06.2005, с което се одобрява проекта, обхваща 21 имота 
с обща площ 142.64 ха. От тях за 138.34 ха има одобрена промяна на ОУП  с решение 
№174.27.20.2005 от 2 август 2005 г. на Общинския съвет на Каварна. С това решение се одобрява 
промяна на ОУП на още 12.65 ха от голф игрището за които няма данни въз основа на какво 
решение по ОВОС са одобрени от страна на РИОСВ.  

За част от имотите (на обща площ 67. 51 ха) има решение по преценка необходимостта от 
екологична оценка №ВА-2-ЕО от 2005г., но не ни е известно дали  е преценено да бъде извършена 
екологична оценка или не. Тази оценка е извършена след положителнот орешение по ОВОС (№7-
7 от 22 юни 2005 г), но поради липсата на дата, свързана с това решение, връзка не може да бъде 
направена (връзка съществува само според номерата на имотите). Според информацията 
предоставена от РИОСВ Варна няма данни за последвала процедура по екологична оценка, 
включително обществени обсъждания  на базата на решение №ВА-2-ЕО от 2005г, но има решение 
на Общински съвет на Каварна № 174.27.20.2005 от 2 август 2005 г с което се одобрява промяна на 
ОУП за изграждането на голф и ваканционно селище. По това може да се заключи, че преценката 
дадена с решение №ВА-2-ЕО от 2005г. е че не е необходима екологична оценка. 

Решение по ОВОС №7-7/22.06.2005 е обжалвано пред Върховен административен съд от четири 
НПО – БДЗП, Сружение за дивата природа Балкани, СОДП и ОЦОСУР. Съгласно протокол от 
06.02.2006 г. от съдебно заседание на ВАС- пето отделение, жалбата е оттеглена и производството 
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по административно дело №8213/2005 г. по описа на ВАС е прекратено и от тази дата решението 
по ОВОС влиза в сила. 

Като цяло, за по-голямата част от проекта за голф игрище разрешителните процедури, 
включително промяната на ОУП са приключили през февруари 2006 г. след прекратяване на дело 
в съда, т.е преди датата на присъединяване на България към Европейския съюз. В този смисъл 
Решенията за одобряване на промени в ОУП с по-раншна дата са в противоречие на закона, тъй 
като са издадени по време на съдебна процедура. 

На 11 октомври 2006 г. Българска академия на науките внася писмо в МОСВ с подробна 
информация за находищата на приоритетни типове местообитания по Директива 92/43/ЕИО и 
искане решение по ОВОС №7-7 да бъде отменено (приложение 2). МОСВ в отговор изпраща 
писмо  (приложение 3) в което потвърждава, че информацията за наличие на приоритетни типове 
местообитания на територията на инвестиционното предложение е била вече налична в МОСВ и е 
била известна на компетентния орган при вземане на решението по ОВОС. Според МОСВ в ДОВОС 
са предвидени „конкретни условия и мерки за предотвратяване унищожаването на установените 
застрашени видове на територията на комплекса”. МОСВ също казва, че при проверка на място 
дейностите по разчистване на терена и подготовка за строителство са започнали през август 2006 
г. ( констативен протокол №13143/24.08.2006 г.). Снимков материал от 8 август 2006 г. и от 18 
септември 2006 г. доказва, че местообитанията към тези дати са били все още ненарушени (виж 
снимките по-долу). В началото на 2007 г. е предприето мащабно разрушаване на местообитания, 
като по-голямата част от територията, предвидена за голф игрище (110.46 ха) е разорана и 
изгребана с тежки машини. През 2008 г. всички местообитания на цялата територия на комплекса 
са вече напълно унищожени, за да бъдат заменени с еднотипна тревна покривка, подходяща за 
голф, както и застроени с хотели (виж снимките по-долу). В доклада предоставен на Европейската 
Комисия се представят резултатите от изграждането на голф-комплекса и мащабите на 
нанесените щети. Както е ясно от доклада, мерките които е трябвало да бъдат приложени според 
МОСВ за предотвратяване унищожаването на местообитанията, не са били приложени и на 
практика условията на решението по ОВОС не са били изпълнени. Няма информация МОСВ да е 
извършвало контрол по време на строителството или след пускане в експлоатация и да е 
предприемало санкции заради унищожаването на тези местообитания. 

Членовете на съвета на директорите на инвеститора - „Трейшън клифс голф енд СПА резорт” 
участват в управлението и на други фирми, имащи проекти в СЗЗ “Калиакра” и СЗЗ “Белите скали”: 

 

Александър Йорданов Драмалийски в „Екологични лозя” ЕООД, „Черноморски градини„ ЕООД”, 
„Лозови насаждения” ЕООД, „Лозя Калиакра” ЕООД, а Красимир Гергов (в надзорния съвет) 
Блексирама АД. 
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Ситуация през 2006 г. 

 
 
 

 
 
 
Ситуация през 2008 г. 
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Жилищни нужди/рекреационни дейности в землището на с. Божурец с инвеститор "А 1 Лиса" 
ООД 
(инвестиционни предложения 3/4 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 
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Инвестиционните предложения на „А 1 Лиса” ООД с обща площ 0.90 ха са разположени в 
землището на с. Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра” , 
върху тип местообитание 62С0*-В, което според направената през 2009 г. оценка на място е 
унищожено в следствие строителството. 

Четири отделни уведомления за инвестиционни предложения за жилищни и рекреационни нужди 
в почти съседни имоти са внесени в РИОСВ Варна на 30 юни 2005 г. с последователни входящи 
номера  (№№92-00-4068, 92-00-4069, 92-00-4070, 92-00-4071). Съгласно предоставена по реда на 
ЗДОИ информация от РИОСВ Варна, компетентния орган е издал 4 отделни становища, че 
отделните инвестиционни предложения не подлежат на процедура по ОВОС/ЕО. За четирите 
отделни уведомления е получено едно общо допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна – 
решение 86.24.52.2005/23.03.2005, както  и едно общо решение за одобряване промяна на ОУП – 
решение 197/ 6.10.2005 г. 

Това може да се счита за един проект, представен и одобрен на части.  

Около една година по-късно инвеститорът е внесъл ново инвестиционно предложение с вх. 
№02141 за застрояване на имот в съседство с горе посочените. Съгласно предоставена по реда на 
ЗДОИ информация със становище на РИОСВ Варна Изх.№ И1786 от 21.04.2006 г. 

Фирмата инвеститор не е регистрирана в Агенция по вписванията (не е намерена в публичния 
регистър). 

 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститор Методи Методиев 
(инвестиционно предложение 47 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционните предложения на Методи Методиев с обща площ 0.30 ха са разположени в 
землището на с. Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, 
върху тип местообитание 62С0*-В, което според направената през 2009 г. оценка на място е 
унищожено в следствие строителството. 

Три отделни уведомления за инвестиционни предложения за жилищни нужди в съседни имоти са 
внесени в РИОСВ Варна с последователни входящи номера  (№№2141, 2142, 2143). Съгласно 
предоставена по реда на ЗДОИ информация от РИОСВ Варна, компетентния орган на 21.04.2006 г. 
е издал 3 отделни становища с последователни изходящи номера (И-1788, И-1789 и И-1790), че 
отделните инвестиционни предложения не подлежат на процедура по ОВОС/ЕО. 

За трите отделни уведомления е получено едно общо допускане за изготвяне на ПУП от община 
Каварна – решение 15/ 28.02.2006 г., както  и едно общо решение за одобряване промяна на ОУП 
– решение 53/ 25.04.2006 г. 

Това може да се счита за един проект, представен и одобрен  в РИОСВ на части.  



15 
 

 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститор „Е.Л.М.” ЕООД 
(инвестиционно предложение 38 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционното предложение на „Е.Л.М.” ЕООД с площ 0.36 ха е разположено в землището на с. 
Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, върху тип 
местообитание 62С0*-В, което според направената през 2009 г. оценка на място е унищожено в 
следствие строителството. 

Решение за допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна №225 е издадено на  01.11.2005 г.  

Уведомление за инвестиционно предложение за жилищни нужди е внесено в РИОСВ Варна с 
входящ номер  №26-00-6930/  16.11.2005 г. Няма информация РИОСВ Варна да е издавал 
преценка за необходимостта от ОВОС/ЕО. Най-вероятно е издал становище, че инвестиционното 
предложение не подлежи на процедура по ОВОС/ЕО, тъй като с решение № 253/27.12.2005 
община Каварна е одобрила промяна на ОУП за този имот. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститор "Лъки ММ" ЕООД 
(инвестиционно предложение 54 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционното предложение на "Лъки ММ" ЕООД  с площ 0.15 ха е разположено в землището 
на с. Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, върху тип 
местообитание 62С0*-В, което според направената през 2009 г. оценка на място е унищожено в 
следствие строителството. 

Решение за допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна №17 е издадено на  28.02.2006 г.  

Уведомление за инвестиционно предложение за жилищни нужди е внесено в РИОСВ Варна с 
входящ номер  № 2140 г. Съгласно предоставена по реда на ЗДОИ информация от РИОСВ Варна, 
компетентния орган на 21.04.2006 г. е издал становище с изх.№ И-1786, че инвестиционното 
предложение не подлежи на процедура по ОВОС/ЕО. С решение № 72/ 30.05.2006 община 
Каварна е одобрила промяна на ОУП за това инвестиционно предложение. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститор Пламен Николов 
(инвестиционно предложение 50 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционните предложения на Пламен Николов, 2 на брой с обща площ 0.30 ха, са 
разположени в землището на с. Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс 
Калиакра”, върху тип местообитание 62С0*-В. Според направената през 2009 г. оценка на място е 
0.20 ха от местообитанието е унищожено в следствие реализирането на единия от проектите. Той 
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е допуснат за изработване на ПУП от Община Каварна с решение №35/23.03.2006. Уведомление 
за инвестиционното предложение е внесено в РИОСВ Варна с вх. № 3567. На 04.07.2006 РИОСВ 
Варна издава становище с изх.№И-2981, че инвестиционното предложение не подлежи на 
процедура по ОВОС/ЕО. 

С решение на Олбщински съвет Каварна № 208 от 26.6.2007 се одобрява промяна в ОУП за това 
инвестиционно предложение. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститор "Монбат" АД 
(инвестиционно предложение 8 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционното предложение за жилищно застрояване на "Монбат" АД с обща площ 6.01 ха са 
разположени в землището на с. Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс 
Калиакра”. Част от тях (1.64 ха) са разположени върху тип местообитание 62С0*-В, което според 
направената през 2009 г. оценка на място е унищожено в следствие реализирането на 
инвестиционните предложения. 

Решение за допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна №281 е издадено на  24.01.2006 г. 
за всички имоти обхванати от инвестиционното предложение (9 на брой). Тези имоти са съседни и 
образуват компактна територия. 

В РИОСВ Варна са внесени девет отделни уведомления за съседни имоти, образуващи компактна 
територия, входени на една и съща дата – 27.02.2006 с последователни входящи номера както 
следва: №№ 26-00-1295, 26-00-1296, 26-00-1297, 26-00-1298, 26-00-1299, 26-00-1300, 26-00-1301, 
26-00-1302, 26-00-1303. Съгласно предоставена по реда на ЗДОИ информация от РИОСВ Варна, 
компетентния орган на 12.04.2006 г. е издал 9 отделни становища с последователни изходящи 
номера (И-1615, И-1616, И-1617, И-1618, И-1619, И-1620, И-1621, И-1622 и И-1623), че отделните 
инвестиционни предложения не подлежат на процедура по ОВОС/ЕО. 

За деветте отделни уведомления е получено едно общо допускане за изготвяне на ПУП от община 
Каварна – решение 281/ 24.01.2006 г., както  и едно общо решение за одобряване промяна на ОУП 
– решение 31/ 23.03.2006 г. 

Това може да се счита за един проект, представен и одобрен  в РИОСВ на части.  

 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститор Драгомир Желязков 
(инвестиционно предложение 54 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционното предложение на Драгомир Желязков с площ 0.82 ха е разположено в 
землището на с. Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, 
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върху тип местообитание 62С0*-В, което според направената през 2009 г. оценка на място е 
унищожено в следствие строителството. Инвестиционното прдложение е съседно на 
инвестиционното предложение на „Монбат” АД, разгледано по-горе. 

Решение за допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна №52 е издадено на  25.04.2006 г.  

Уведомление за инвестиционно предложение за жилищни нужди е внесено в РИОСВ Варна на 
19.07.2006 г. с входящ номер  № 4779. Съгласно предоставена по реда на ЗДОИ информация от 
РИОСВ Варна, компетентния орган е издал становище с изх.№ И-1786, че инвестиционното 
предложение не подлежи на процедура по ОВОС/ЕО. С решение № 72/ 30.05.2006 община 
Каварна е одобрила промяна на ОУП за това инвестиционно предложение. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститор Божидарка Данкова 
(инвестиционни предложения 15/16 от предоставената таблица към допълнителната информация по 
жалбата) 

Инвестиционните предложения на Божидарка Данкова, две на брой в съседни имоти на обща 
площ 1.64 ха, са разположени в землището на с. Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и 
ТИО “Комплекс Калиакра”, върху тип местообитание 62С0*-В. При направената през 2009 г. 
оценка на място е установено, че местообитанието е унищожено в следствие реализиране на 
инвестиционните предложения. Проектите на Божидарка Динева са съседни на инвестиционнитет 
предложения на Драгомир Желязков и „Монбат” АД.  

Двата проекта са допуснати за изготвяне на ПУП от община Каварна с две последователни 
решения – 59 и 60/ 25.04.2006 г., а по-късно с две последвателни решения 210 и 211/ 26.09.2006 г. 
общината одобрява промяна на ОУП. 

В РИОСВ Варна е внесено уведомление само за един от проектите (вх.№ 4480), на базата на което 
РИОСВ е издал становище изх. № И-3519 от 03.08.2006, че инвестиционното предложение не 
подлежат на процедура по ОВОС/ЕО. 

Съгласно предоставена по реда на ЗДОИ информация от РИОСВ Варна, за другия проект на 
инвеститора не е посътпило уведомление в РИОСВ.  

Това може да се счита за един проект, представен частично  в РИОСВ  и процедиран и одобрен в 
Общината на части.  

 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститор "Атракта холидейс" ЕАД 
(инвестиционно предложение 23 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 



18 
 

Проектът на "Атракта холидейс" ЕАД с обща площ 0.88 ха е разположен в землището на с. 
Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, върху тип 
местообитание 62С0*-В, което според направената през 2009 г. оценка на място е унищожено в 
следствие строителството. 

Допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна е направено с решения №255 и 256, издадени 
на 31.10.2006 г.  

Уведомление за инвестиционно предложение за жилищни нужди е внесено в РИОСВ Варна на 
22.11.2006 г. с входящ номер  №26-00-7460. Няма информация за издадено решение по преценка 
необходимостта от ОВОС/ЕО или становище, че инвестиционното предложение не подлежи на 
процедура по ОВОС/ЕО. С решения № 204 и 205/ 26.06.2007 община Каварна е одобрила промяна 
на ОУП за това инвестиционно предложение. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститор "Курортно строителство" ООД 
(инвестиционно предложение 12 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Проектът на "Курортно строителство" ООД с обща площ 0.89 ха е разположен в землището на с. 
Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, върху тип 
местообитание 62С0*-В, което според направената през 2009 г. оценка на място е унищожено в 
следствие строителството. Той е съседен на проекта на "Атракта холидейс" ЕАД, описан по-горе. 

Допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна е направено с решение №105, издадено на 
30.05.2006 г.  

Уведомление за инвестиционно предложение за жилищни нужди е внесено в РИОСВ Варна на 
26.09.2006 г. с входящ номер  №5920. С решение ВА-6-ЕО/2006 от 13.11.2006 г. по преценка 
необходимостта от ОВОС/ЕО РИОСВ одобрява проекта като решава, че не е необходимо да се 
извършва ЕО. С решение № 208/ 26.09.2006 община Каварна е одобрила промяна на ОУП за това 
инвестиционно предложение. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститори "Линекса пропърти" ЕООД, „Свеа” 
ООД и "Калиакрия Хилс" ООД 
(инвестиционни предложения 6/78 от предоставената таблица към допълнителната информация по 
жалбата) 

Според справка от Агенция вписвания фирмите "Линекса пропърти" ЕООД, „Свеа” ООД и 
"Калиакрия Хилс" ООД са свързани по между си, като и трите фими имат един и същ адрес на 
седалище - гр. София 1000, район р-н Средец, ул.Генерал Гурко No 49А. „Калиакрия Хилс” ООД е 
собственост на "Линекса пропърти" ЕООД. Фирмите "Линекса пропърти" ЕООД и „Свеа” ООД имат 
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един и същ управител - Ангел Николов Лингорски. Фирма „Калиакрия Хилс” ООД е с холандско 
участие, а „Свеа” ООД – с шведско участие. „Калиакрия Хилс” ООД няма самостоятелни проекти. 
Тя е подавала уведомления в РИОСВ Варна, които след това са процедирани от другите две 
фирми. 

"Линекса пропърти" ЕООД и „Свеа” ООД имат общо осем проекта, обхващащи компактна площ от 
9.87 ха на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, върху тип 
местообитание 62С0*-В.  

"Линекса пропърти" ЕООД има 6 проекта за жилищно застрояване в близки имоти на обща площ 
6.49 ха, разположени  на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, 
върху тип местообитание 62С0*-В. Имотите обграждат имотите с пректи на „Свеа” ООД. 
Един от проектите е в землището на с. Божурец, а останалите в землището на с. Топола. 
При направената през 2009 г. оценка на място е установено, че местообитанието е 
унищожено в следствие реализиране на инвестиционните предложения. Четири проекта  
са одобрени преди 1.01.2007 г. и са разгледани по-долу (три – с обща площ 1.29 ха и 1 – с 
неизвестна площ). 

За единия проект (№6) с площ 0.85 ха в землището на с. Божурец е внесено уведомление в 
РИОСВ Варна на 28.08.2005 г. с входящ №26-00-5041. За него РИОСВ Варна издава 
становище, че не подлежи на процедура по ОВОС, с което одобрява проекта. С решение 
№195 от 06.10.2005 г. Община Каварна одобрява промяната на ОУП за този проект. 

За втория проект (№78) с площ 0.24 ха в земилещто на с. Топола, на около 150 м западно 
от горния проект, е внесено уведомение в РИОСВ Варна на 17.07.2006 г. с входящ № 26-00-
3353 (4418). За него РИОСВ Варна издава становище изх. № И-3353 от 25.07.2006, че не 
подлежи на процедура по ОВОС, с което одобрява проекта. С решение №104 от 30.05.2006 
г. Община Каварна допуска изготвяне на ПУП за проекта, а с решение № 163 от 01.08.2006 
г. одобрява промяната на ОУП за този проект. 

За третия проект (№77) с площ 0.20 ха в земилещто на с. Топола е внесено уведомение в 
РИОСВ Варна на с входящ № 4443. За него РИОСВ Варна издава становище изх. № И-3430 
от 01.08.2006, че не подлежи на процедура по ОВОС, с което одобрява проекта. С решение 
№139 от 27.06.2006 г. Община Каварна допуска изготвяне на ПУП за проекта, а с решение 
№ 161 от 01.08.2006 г. одобрява промяната на ОУП за този проект. 

Проектите, които инвеститора е реализирал след 1 януари 2007 г. са разгледани отделно по-горе. 
Проектите на „Свеа” ООД са одобрени след 1 януари 2007 г. и са разгледани по-горе. Всички тези 
проекти могат да се считат за един проект, представен и одобрен от РИОСВ на части в период от 2 
години.  
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Жилищни нужди/рекреационни дейности в землището на с. Топола с инвеститор "Литекс 
Комерс" АД 
(инвестиционно предложение 64 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционното предложение на "Литекс Комерс" АД с обща площ 110.58 ха е разположено в 
землището на с. Топола, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра” , върху 
тип местообитание 62С0*-В. При направената през 2009 г. оценка на място е установено, че 
местообитанието е в значителна степен унищожено в следствие реализиране на инвестиционното 
предложение. 

Допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна е направено с решение № 170.28.16.2005, 
издадено на 02.08.2005 г.  

Уведомление за по-голямата част от имотите на инвестиционно предложение е внесено в РИОСВ 
Варна на 28.11.2005 г. с входящ номер  № 26-00-7174. Не е намерена информация за издадени от 
РИОСВ становища или решения по преценка необходимостта от ОВОС/ЕО,  или за процедура и 
обществени обсъждания по доклад за ОВОС за този проект.  

С решения № 158/ 01.08.2006 община Каварна е одобрила промяна на ОУП за това инвестиционно 
предложение. 

 

Жилищни нужди  в землището на с. Топола с инвеститор "Акватек" ЕООД  
(инвестиционно предложение 5 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционните предложения на "Акватек" ЕООД с обща площ 2.25 ха са разположени в 
землището на с. Топола, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”. 

Три отделни уведомления за инвестиционни предложения за жилищни нужди в съседни имоти са 
внесени в РИОСВ Варна на 17 август 2005 г. с последователни входящи номера  (№№26-00-5042, 
26-00-5043, 26-00-5044). Съгласно предоставена по реда на ЗДОИ информация от РИОСВ Варна, 
компетентния орган е издал 3 отделни становища, че отделните инвестиционни предложения не 
подлежат на процедура по ОВОС/ЕО.  

За трите отделни уведомления е получено едно общо допускане за изготвяне на ПУП от община 
Каварна – решение 175.28.21.2005/02.08.2005, както  и едно общо решение за одобряване 
промяна на ОУП – решение 215/ 1.11.2005 г. 

Това може да се счита за един проект, представен и одобрен  в РИОСВ на части.  
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Проекти, оторизирани преди 1 януари 2007 г. върху приоритетен тип местообитание, 
които все още не са реализирани 

Жилищни нужди в землището на с. Топола с инвеститор "Сънлайт холидейс" АД 
(инвестиционно предложение 68 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Проектът на "Сънлайт холидейс" АД с обща площ 22.29 ха е разположен в землището на с. Топола, 
на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, върху тип местообитание 
62С0*-В. Според направената през 2009 г. оценка на място проектът не е реализиран.  

Допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна е направено за част от имотите на обща площ 
11.79 ха с решение №142.13.9.2004, издадено на 01.07.2004 г.  

Според справка на РИОСВ Варна предоставенапо реда на ЗДОИ уведомление за инвестиционно 
предложение за жилищни нужди е внесено в РИОСВ Варна на 20.12.2004 г. с входящ номер  №92-
00-6704 само за един имот с площ 1.7 ха. РИОСВ е издал становище, че инвестиционното 
предложение, за което е подадено уведомление не подлежи на процедура по ОВОС/ЕО.  За 
останалите имоти РИОСВ казва, че няма уведомления за инвестиционни предложения. 

С решение № 181.16.6.2004/ 28.09.2004 г. община Каварна е одобрила промяна на ОУП за цялото 
инвестиционно предложение. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Топола с инвеститор "Борато" ООД 
(инвестиционно предложение 66 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Проектът на "Борато" ООД с обща площ 1.35 ха е разположен в землището на с. Топола, на 
територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, върху тип местообитание 62С0*-В. 
Според направената през 2009 г. оценка на място проектът не е реализиран.  

Допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна е направено с решение №123.26.16.2005, 
издадено на 25.05.2005 г.  

Уведомление за инвестиционно предложение за жилищни нужди е внесено в РИОСВ Варна на 
26.09.2006 г. с входящ номер  №5920. С решение 153-ПР/2005 от 19.09.2005 г. по преценка 
необходимостта от ОВОС/ЕО РИОСВ одобрява проекта като решава че не е необходимо да се 
извършва ОВОС. С решение № 191/ 06.10.2005 община Каварна е одобрила промяна на ОУП за 
това инвестиционно предложение. 

Фирмата инвеститор не е регистрирана в Агенцията по вписвания. 

 
Жилищни нужди в землището на с. Топола с инвеститор "Ситансо естейтс" ЕООД 
(инвестиционно предложение 25 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 
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Проектът на "Ситансо естейтс" ЕООД с обща площ 0.30 ха е разположен в землището на с. Топола, 
на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, върху тип местообитание 
62С0*-В. Според направената през 2009 г. оценка на място проектът не е реализиран.  

Допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна е направено с решение №180, издадено на 
01.08.2006 г.  

Уведомление за инвестиционно предложение за жилищни нужди е внесено в РИОСВ Варна на 
25.08.2006 г. с входящ номер  №5303. РИОСВ одобрява проекта, като е издал становище изх. № И-
4194 от 18.09.2006 г., че инвестиционното предложение не подлежи на процедура по ОВОС/ЕО. 

Няма информация община Каварна е одобрила промяна на ОУП за това инвестиционно 
предложение. 

 
Жилищни нужди в землището на с. Топола с инвеститор "Верона Клуб" ЕООД 
(инвестиционно предложение 71 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Проектът на "Верона Клуб" ЕООД с обща площ 2.32 ха е разположен в землището на с. Топола, на 
територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, върху тип местообитание 62С0*-В. 
Проектът не е реализиран. 

Допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна е направено с решение №202, издадено на 
06.10.2005 г.  

Уведомление за инвестиционно предложение за жилищни нужди е внесено за пръв път в РИОСВ 
Варна 13.06.2004 г. Няма информация относно издаденото от РИОСВ становище или решение по 
това уведомление. 

С решение № 222 / 01.11.2005 г. община Каварна е одобрила промяна на ОУП за това 
инвестиционно предложение. 

На 04.08.2005 в РИОСВ Варна постъпва уведомление от Екатерина Антонова Минова (вх. № 4803) 
за инвестиционен проект за жилищни нужди на територия с обща площ от 4.69 ха, коят овключва 
и имотие на горе описания проект. Не са намерени решения на рИОСВ Варна или община Каварна, 
свързани с този проект. В същото време решенията на община Каварна и РИОСВ Варна за 
описания по-горе проект значително се разминават във времето, но тъй като това е единствената 
публично достъпна информация, не може да се каже какви са причините. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Топола с инвеститор "Интерлинк-БГ" ООД 
(инвестиционно предложение 84 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 
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Проектът на "Интерлинк-БГ" ООД с обща площ 0.54 ха е разположен в землището на с. Топола, на 
територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, върху тип местообитание 62С0*-В. 
Проектът не е реализиран. 

Допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна е направено с решение №203, издадено на 
06.10.2005 г.  

Уведомление за инвестиционно предложение за жилищни нужди е внесено за пръв път в РИОСВ 
Варна на 19.09.2005 г. с входящ номер  № 26-00-5673. Няма информация относно издаденото от 
РИОСВ становище или решение по това уведомление. Няколко месеца по късно, на 14.12.2005 г. 
инвеститорът внася молба за преценяване на необходимостта от ОВОС/ЕО на променено 
инвестиционно редложение за част от първоначалния проект с обща площ 0.375 ха. Няма 
информация относно издаденото от РИОСВ становище или решение по това уведомление. 

С решение № 6.10.2005 / 28.02.2006 община Каварна е одобрила промяна на ОУП за това 
инвестиционно предложение. 

На 6.03.2007 г. Ощина Каварна с решение №57 допуска изработванена ПУП за друг проект на съия 
инвеститор в съеден имот. На 21.06.2007 Инвеститорът внася уведомление за този проект в РИОСВ 
Варна – вх. № 26-00-3996. Няма информация за по-нататъшни решения по този проект нито на 
РИОСВ Варна нито на Община Каварна.  

 

Жилищни нужди  в землището на с. Топола с инвеститор Община Каварна 
(инвестиционно предложение 76 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Община Каварна има два инвестиционни проекта с обща площ  1.47 ха, разположени в землището 
на с. Топола, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”. 

Във връзка с тези проекти в РИОСВ Варна са внесени две отделни уведомления за инвестиционни 
предложения за жилищни нужди в съседни имоти  - вх. № 1972 и 2112/2006 г. Съгласно 
предоставена по реда на ЗДОИ информация от РИОСВ Варна, компетентния орган е издал едно 
становище И-1921 / 03.05.2006 г., че проектите не подлежат на процедура по ОВОС/ЕО. За втория 
проект има решение по преценка необходимостта от ОВОС на РИОСВ Варна от редходната година 
№149-ПР/2005, но не е ясно дали за проекта е необходимо да се прави оценка или не. 

За двата проекта е получено едно общо допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна – 
решение 257/27.12.2005, както  и едно общо решение за одобряване промяна на ОУП – решение 
29/ 23.03.2006 г. 
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1.5 Проекти/планове, оторизирани след

За всеки един от тези планове и проекти е представена подробна информация относно 
процедурите, номер на решението, инвеститор, местоположение и цялата друга информация, 
индивидуализираща тези планове и проекти. 

 01.01.2007 г. но все още не са осъществени 

 

1.5.1 Одобрени, но не реализирани проекти, засягащи приоритетни местообитания 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститор "Тофър ЛТД"  ЕООД 
(инвестиционни предложения 46/49/52/53 от предоставената таблица към допълнителната информация по 
жалбата) 

Инвестиционните предложения на "Тофър ЛТД"  ЕООД, четири на брой с обща площ 0.64 ха, са 
разположени в землището на с. Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс 
Калиакра”, върху тип местообитание 62С0*-В. Според направената през 2009 г. оценка на място 
проектите не са реализирани. 

С четири последователни решения (№№281, 282, 283 и 284) от 7.08.2007 г. Община Каварна 
допуска изработването на ПУП за четири проекта на инвеститора, като първия, третия и четвъртия 
проект са разположени в съседни имоти, а вторият – на около 340 м от тях. 

На 31.08.2007 г. в РИОСВ Варна са внесени 4 отделни уведомления за инвестиционни 
предложения за жилищни нужди за споменатите по-горе имоти са внесени в РИОСВ Варна с 
последователни входящи номера  - №№26-00-5458, 26-00-5459, 26-00-5460, 26-00-5461). Няма 
информация след тази дата проекта да е бил одобряван от РИОСВ или община Каварна да е 
одобрявала промяна в ОУП заради него. Проектът не е реализиран. 

Това може да се счита за един проект, представен в РИОСВ на части.  

 

Жилищни нужди/рекреационни дейности в землището на с. Божурец  с инвеститор "Джей енд 
ай алели" ООД 
(инвестиционно предложение 36 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционното предложение на "Джей енд ай алели" ООД с обща площ 0.20 ха е разположено 
в землището на с. Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, 
върху тип местообитание 62С0*-В. Според направената през 2009 г. оценка на място проектът не 
е реализиран. 

Допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна е направено с решение № 63, издадено на 
06.03.2007г.  



25 
 

Уведомление за инвестиционно предложение е внесено в РИОСВ Варна на 26.04.2007 г. с входящ 
номер  № 26-00-2956. С решение 128-ЕО/2007 от 08.05.2007 г. по преценка необходимостта от 
ОВОС/ЕО РИОСВ одобрява проекта като решава че не е необходимо да се извършва ЕО. 

С решение № 206/ 26.6.2007 община Каварна е одобрила промяна на ОУП за това инвестиционно 
предложение. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец  с инвеститор "ЕФ и ЕС" ЕООД 
(инвестиционно предложение 36 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционното предложение на ""ЕФ и ЕС" ЕООД с обща площ 0.55 ха е разположено в 
землището на с. Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, 
върху тип местообитание 62С0*-В. Според направената през 2009 г. оценка на място проектът не 
е реализиран. 

Не е известно кога община Каварна е разрешила изготвяне на ПУП. 

Според справка, предоставена по реда на ЗДОИ от РИОСВ Варна, РИОСВ през 2008 г. е взела 
решение (РИОСВ не предоставя номер и дата на взетото решение) да съгласува проекта без 
Оценка за съместимост, като счита че не е нужно изгатвянето на такава.  

С решение № 328/ 29.07.2008 г. община Каварна е одобрила промяна на ОУП за това 
инвестиционно предложение. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Топола с инвеститор "Юролинк Партнерс" ООД 
(инвестиционни предложения 73/75 от предоставената таблица към допълнителната информация по 
жалбата) 

"Юролинк Партнерс" ООД има два инвестиционни проекта с обща площ 7.54 ха, разположени в 
землището на с. Топола, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, върху 
тип местообитание 62С0*-В. Единият от тях е одобрен от Община Каварна в края на 2006 г., а 
другият е процедиран в РИОСВ Варна в началото на 2007 г. Според направената през 2009 г. 
оценка на място проектите не са реализирани. 

Проект преди 1 януари 2007  (№73). Проектът е с обща площ 1.81 ха. Допускане за изготвяне на 
ПУП от община Каварна е направено с решение № 55, издадено на 25.04.2006 г. С решение 
№ 325/ 17.12.2006 г. община Каварна е одобрила промяна на ОУП за това инвестиционно 
предложение. Според справка, предоставена по реда на ЗДОИ от РИОСВ Варна, за този 
проект няма постъпило уведомление в РИОСВ и няма издавани станоища. На интернет 
страницита на РИОСВ не са намирани решения, касаещи този проект.  
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Проект след 1 януари 2007  (№75). Проектът е с обща площ 5.73 ха. Допускане за изготвяне на 
ПУП от община Каварна е направено с решение № 223, издадено на 26.09.2006 г. С решение 
22-ЕО/2007 от 09.02.2007 г. РИОСВ Варна по прецека необходимоста от ОВОС/ЕО решава на 
проекта да бъда изготвена екологична оценка. Няма информация дали процедурата е 
завършена. Няма информация и за одобраяване на промени в ОУП за този проект. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец  с инвеститор Георги Любомиров Цветков, Ивайло 
Стойчев 

Инвестиционното предложение на Георги Любомиров Цветков, Ивайло Стойчев с обща площ 0.20 
ха е разположено в землището на с. Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО 
“Комплекс Калиакра”, върху тип местообитание 62С0*-В. Според направената през 2009 г. оценка 
на място проектът не е реализиран. 

Не е известно кога община Каварна е разрешила изготвяне на ПУП, както и че е издала решение 
по одобряване на промяна в ОУП за този проект. 

Според справка, предоставена по реда на ЗДОИ от, РИОСВ през 2008 г. е взела решение (РИОСВ не 
предоставя номер и дата на взетото решение) да съгласува проекта без Оценка за съместимост, 
като счита че не е нужно изгатвянето на такава.  

С решение № ВА-408/ЕО/2007  от 26.10.2007 РИОСВ Варна е одобрила това инвестиционно 
предложение, като е решено че не е необходимо да се изготвя екологична оценка. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститор Кирил Маринов Кандиларов 

Инвестиционното предложение на Кирил Маринов Кандиларов с обща площ 1.4 ха е разположено 
в землището на с. Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, 
върху тип местообитание 62С0*-В. Според направената през 2009 г. оценка на място проектът не 
е реализиран. 

Допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна е направено с решение № 62, издадено на 
06.03.2007 г.  

С решение ВН 4 – ПР-ОС/2009 от 20.02.2009 г РИОСВ Варна решава на проекта да бъда изготвена 
Оценка на степента на въздействие върху защитената зона. Няма информация дали процедурата е 
завършена. Няма информация и за одобраяване на промени в ОУП за този проект. 
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Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститор "Котра линк" ООД 
(инвестиционно предложение 11 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционното предложение на "Котра линк" ООД с обща площ 0.85 ха е разположено в 
землището на с. Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, 
върху тип местообитание 62С0*-В. Според направената през 2009 г. оценка на място проектът не 
е реализиран. 

Допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна е направено с решение № 220, издадено на 
26.06.2007 г.  

Уведомление за инвестиционно предложение е внесено в РИОСВ Варна на 07.02.2008 г. с входящ 
номер  вх.№ 26-00-870. Няма информация дали РИОСВ е издавал становища или преценка по 
необходимостта от ОВОС в отговор на това уведомление. До края на февруари 2009 г. не е 
излизало решение за одобряване на промяна в ОУП за този проект. Вероятно процедурата е 
прекратена, но и за това няма надеждна информация. 

 

20 Жилищни нужди в землището на с. Божурец с инвеститор Иван Йорданов 
(инвестиционно предложение 20 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционното предложение на Иван Йорданов с обща площ 0.47 ха е разположено в 
землището на с. Божурец, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс Калиакра”, 
върху тип местообитание 62С0*-В. Според направената през 2009 г. оценка на място проектът не 
е реализиран. 

Допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна е направено с решение № 177, издадено на 
01.08.2006 г. С решение № 220/ 26.09.2006 г. община Каварна е одобрила промяна на ОУП за това 
инвестиционно предложение. 

Уведомление за инвестиционно предложение е внесено за пръв път в РИОСВ Варна на 26.07.2006 
г. с входящ номер  вх.№4627. Няма информация дали РИОСВ е издавал становища или преценка 
по необходимостта от ОВОС в отговор на това уведомление. Ново уведомление е внесено в 
РИОСВ на 07.03.2007 г. с входящ номер  вх.№ 1615, като за него също няма информация РИОСВ да 
е издавал становище или решение по преценка необходимостта от ОВОС/ЕО. 

 

 

Жилищни сгради в землището на гр. Балчик с инвеститор "Клиф голф холидей клуб" АД 
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Инвестиционното предложение на "Клиф голф холидей клуб" АД с обща площ около 20 ха  е 
разположено в землището на гр. Балчик, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс 
Калиакра”, върху тип местообитание 62С0*-В. Според направената през 2009 г. оценка на място 
проектът не е реализиран. 

Не е известно кога община Каварна е разрешила изготвяне на ПУП, както и че е издала решение 
по одобряване на промяна в ОУП за този проект. В актуалния кадастър обаче на землището на 
град Балчик на въпросната територия е отразен цял курортен комплекс със сгради, улици и т.н. За 
такъв цялостен комплекс няма уведомление в РИОСВ, както и процедура по ОВОС/ЕО или Оценка 
за съвместимост. Според публичната информация предоставена от РИОСВ Варна, за един от 
имотите с площ 0.37 ха е постъпило уведомление за инвестиционно предрожение „жилищни 
сгради” на 21.08.2007 с вх. № 26-00-4701-2. За него компетентния орган е издал решение № ВА 
360-ПР/2007 от 27.08.2007 г., че не е необходимо да се извършва ОВОС, с което на практика го 
одобрява. Намерени са още две уведомления за други части от отразения в кадастралния план на 
землището на гр. Балчик проект - 26-00-4703 от 23.07.2007 г.  и 26-00-5433/ 30.08.2007 г. За тях не е 
намерено становище или решение на РИОСВ Варна, което да е публично достъпно. Като се има в 
предвид горното, най-вероятно проектът е внасян на части с отделни уведомления в РИОСВ Варна 
и съответно е одобряван на части от РИОСВ без ОВОС или ЕО или ОС. 

Извадка от кдарстъра е представена на снимката по-долу: 
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Жилищни сгради в землището на гр. Балчик с инвеститор "Ол сийз пропърти 2" ООД 

Инвестиционното предложение на "Ол сийз пропърти 2" ООД с обща площ около 150 ха  е 
разположено в землището на гр. Балчик, на територията на СЗЗ “Белите скали” и ТИО “Комплекс 
Калиакра”, върху тип местообитание 62С0*-В. Според направената през 2009 г. оценка на място 
проектът не е реализиран. 

Уведомление за този проект е внесено в РИОСВ Варна на 13.09.2007 с входящ № 26-00-5651. Не е 
известно какви становища или решения е издал РИОСВ Варна в отговор на уведомлението. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Българево  с инвеститор "Дълбока" ООД 

Фирмата "Дълбока" ООД има три инвестиционни предложения с обща площ 2 ха  са разположени 
в съседни имоти землището на с. Българево, на територията на СЗЗ “Калиакра” и ТИО “Комплекс 
Калиакра”, върху тип местообитание 62С0*.  

Трите проекта са допуснати от община Каварна за изработване на ПУП с три последователни 
решения № 287, 288 и 289, издадени на 07.08.2007 г.  

Уведомление за единия от проектите, с площ 0.98 ха, е внесено на 30.11.2007 г. с Вх.№ 26-00-7325. 
За този проект има издадено становище че не подлежи на процедура по ОВОС или екологична 
оценка. За другите два проекта, с площ съответно 0.05 ха за изграждане на инфраструктура и 0.98 
ха за жилищни нужди, няма информация кога са внесени в РИОСВ Варна. За тях компетентния 
орган издава две отделни решения с последователни номера № ВА-498/ПР/2007 и ВА-
499/ПР/2007 от 17.12.2008 г. че не е необходимо да се извършва ОВОС, с което на практика го 
одобрява. Няма решение свързано с прилагане на чл.6.3 на Директивата за хабитатите. 

Община Каварна одобрява изменение на ОУП за трите проекта с три последователни решения № 
82, 83 и 84 от 19.12.2007 г. 

Явно в случая става въпрос за проект раздробен на части, за да се избегнат процедурите по ОВОСи 
оценка за съвместимост. 

Според направената през 2009 г. оценка на място проектът не е реализиран. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Българево  с инвеститор Йорданка Василева Хареева 
(инвестиционно предложение 186 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционното предложение на Йорданка Василева Хареева с обща площ 0.27 ха  е 
разположено в землището на с. Българево, на територията на СЗЗ “Калиакра” и ТИО “Комплекс 
Калиакра”, върху тип местообитание 62С0*.  
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Допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна е направено с решение № 314, издадено на 
07.08.2007 г.  

Уведомление за този проект е внесено в РИОСВ Варна на 26.09.2007 г. с входящ № 5852. За него 
РИОСВ Варна е издал решение № ВН 198-ОС/2008 от 19.03.2008 г. че не е необходимо да се 
извършва Оценка за съвместимост, с което на практика го одобрява. 

Според направената през 2009 г. оценка на място проектът не е реализиран. 

 

Изграждане на голф игрище в землището на село Тюленово с инвеститор "ГолфШабла" АД 
(инвестиционно предложение 49 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

С решение на Общинския съвет № 391 от 4.05.2007 г. Общината се включа в смесено дружество 
„Шабла голф” АД заедно с ДФ „Нефт и газ” с цел изграждане на голф игрище и съответно промяна 
на ОУП. Общината участва със земя с площ 121,44 ха в землището на село Тюленово, в СЗЗ 
„Калиакра” и ТИО „Комплекс Калиакра”, като 64,14 ха от бъдещата територия на голф игрището се 
разполага върху приоритетно местообитание 62С0*.  

Няма информация да е подавано официално уведомление в РИОСВ за този проект, както и за 
решения на РИОСВ свързани с одоряването му. Все пак той е одобрен от Общината. Според 
направената през 2009 г. оценка на място проектът не e реализиран. 

 

Изграждане на голф игрище в землището на село Тюленово с инвеститор “Шабла Марина”АД 
(инвестиционно предложение 50 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

С решение на Общинския съвет № 238 от 11.4.2007г. Общината се включа в смесено дружество 
“Шабла Марина”АД заедно с фирма „Рост Инвест” ООД, гр. Варна с цел изграждане на голф 
игрище и съответно промяна на ОУП. Общината участва със земя с площ 38,39 ха в землището на 
село Тюленово, в СЗЗ „Калиакра” и ТИО „Комплекс Калиакра”, като цялата  бъдеща територия на 
голф игрището се разполага върху приоритетно местообитание 62С0*.  

Няма информация да е подавано официално уведомление в РИОСВ за този проект, както и за 
решения на РИОСВ свързани с одоряването му. Все пак той е одобрен от Общината. Според 
направената през 2009 г. оценка на място проектът не e реализиран. 

 

 

1.5.2 Проекти в процедура на одобряване, засягащи приоритетни местообитания 
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Открит добив на подземни богатства в землището на с. Българево с инвеститор "Скални 
материали" АД 
(инвестиционно предложение 39 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционното предложение на "Скални материали" АД на площ 2,8 ха е разположено в 
землището на с. Българево, на територията на СЗЗ “Калиакра” и ТИО “Комплекс Калиакра”, върху 
тип приоритетно местообитание 62С0*. Според направената през 2009 г. оценка на място 
проектът не e реализиран. 

С решение №184-ПР/2007 от 16.05.2007 г. РИОСВ Варна изискала от инвеститора да изготви ОВОС. 
В периода 2007-2008 г. инвеститорът извършва консултации по ОВОС. Към настоящата дата няма 
сигурни доказателства, че процедурата е завършила с решение по ОВОС, както и че е прекратена. 

 

 

1.5.3 Одобрени, но не реализирани проекти, които не засягат приоритетни местообитания 

 

Жилищни нужди в землището на с. Свети Никола с инвеститори "Агро Ерг" ЕООД, "Кавен-
Ирадис" ООД, "К-И ЛОГИСТИКС" ЕООД, "Космос сап 99" ООД 
(инвестиционни предложения от 92 до 100, от 120 до 125, от 131 до 135 и 137 от предоставената таблица 
към допълнителната информация по жалбата) 

Фирмите "Агро Ерг" ООД, "Кавен-Ирадис" ООД, "К-И ЛОГИСТИКС" ЕООД, "Космос сап 99" ООД са 
собственост и се управляват от едно лице – Владимир Мариов Маринов и имат един и същ адрес 
на управление: Област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4003, район р-н Северен, НИКОЛА 
КАРАДЖОВ No 13, ет. 1, ап. Б. За периода от декември 2007 г. до март 2008 г. са процедирани в 
РИОСВ Варна общо 29 отделни проекта за жилищно строителство в съседни имоти, заемащи обща 
площ 106,62 ха в СЗЗ “Калиакра” и на границата на ТИО “Комплекс Калиакра”, землище на село 
Свети Никола. Всички те са одобрени от община Каварна чрез промяна на ОУП на 27.05.2008 г. В 
случая явно се касае за одобряване на проект, чрез разделянето му на отделни части и внасянето 
му чрез отделни фирми, за да се избегнат процедури по ОВОС. Към края на 2009 г. нито един от 
проектитте не е реализиран. 

"Агро Ерг" ЕООД има 12 инвестиционни предложения в съседни имоти с обща площ 65,4 ха, 
разположени в землището на с. Свети Никола на границата на ТИО „Комплекс Калиакра” и 
в съседство с тип приоритетно местообитание 62С0*. Едно от инвестиционните 
предложения е за изграждане на път, а останалите – за жилищно строителство. 
Инвестиционното предложение за изграждане на път е внесено самостоятелно и с 
решение № ВА-29/ПР/2008 от 06.02.2008 г. РИОСВ решава, че не е необходимо 
ивършването на ОВОС, с което на практика одобрява проекта. Останалите 11 
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инвестиционни предложения са внесени в един и същ ден - 07.11.2007 г.,  с отделни с 
уведомления в РИОСВ Варна с номера както следва: 26-00-6721, 26-00-6722, 26-00-6723, 
26-00-6724, 26-00-6726, 26-00-6727, 26-00-6728, 26-00-6729, 26-00-6730, 26-00-6731 и 26-00-
6732. В отовор на тези уведомления РИОСВ Варна издава 11 отделни решения да се 
извърши оценка за съвместимост, като решенията за първите девет изброени 
уведомления са издадени в един и същ ден – 10.03.2008 г. с номера както следва: ВН 52 - 
ПР-ОС/2008, ВН 53 - ПР-ОС/2008, ВН 54 - ПР-ОС/2008, ВН 59-ПР-ОС/2008, ВН 60-ПР-ОС/2008, 
ВН 58-ПР-ОС/2008, ВН 56-ПР-ОС/2008 и ВН 57-ПР-ОС/2008. В отговор на последните две 
уведомления РИОСВ издава също отделни решения да се извърши оценкза съвместимост, 
както следва: № ВН 22 – ПР-ОС /2008 от 18.02.2008 г. и ВН 37-ПР-ОС/2008 от 11.03.2008 г. 
За пет от процедурите по оценка за съвместимост са прегледани изготвените доклади и е 
установено, че са идентични, с лошо качество и твърдящи че няма да има значителни 
въздействия. Не са намерени решения на РИОСВ, които да съгласуват проектите въз 
основа на изготвените оценки за съвместимост. Все пак на базата на тези доклади най-
вероятно РИОСВ е съгласувал проектите, тъй като Община Каварна е одобрила промяна на 
ОУП (виж по-долу). Не е извършвана процедура по ОВОС. 

За вички 11 инвестиционни предложения за жилищно строителство община Каварна 
допуска изработване на ПУП с едно решение - №44 от 20.11.2007 г. Всички инвестиционни 
предложения са одобрени от община Каварна с одобрение изменението на ОУП на една и 
съща дата - 27.05.2008 г., с отделни решения съответно с номера 236, 237, 224, 232, 234, 
219, 215, 217, 214, 211 и 231. 

Инвестиционното предложение за изграждане на път е одобрено от община Каварна на 
същата дата (27.05.2008 г.) с решение №263. 

Това може да се счита за един проект, представен в РИОСВ и одобрен на части. 

До есента на 2009 г. проектите не са реализирани. 

 

"Кавен - Ирадис" ООД има 5 инвестиционни предложения за жилищно строителсво в съседни 
имоти с обща площ 10,52 ха, разположени в землището на с. Свети Никола на границата на 
ТИО „Комплекс Калиакра” и в съседство с тип приоритетно местообитание 62С0*. Имотите 
са съседни на тези, с инвестиционни предложения на „Агро Ерг” ЕООД. Едно от 
инвестиционните предложения с площ 2.34 ха е внесено самостоятелно и с решение № 
BH-12 ПP/2007 от 12.12.2007 г. РИОСВ решава, че е необходимо ивършването на ОВОС. За 
това инвестиционно предложение няма информация за завършила процедура по ОВОС. 

За останалите 4 инвестиционни предложения РИОСВ Варна издава 4 отделни решения да 
се извърши оценка за съвместимост, като решенията за първите три проекта са издадени в 
един и същ ден – 12.03.2008 г.  (два дни след решенията,издадени на фирма „Агро Ерг”)  с 
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номера както следва: ВН 21-ПР-ОС/2008 (1.95 ха), ВН 40-ПР-ОС/2008 (1.97 ха) и ВН 39-ПР-
ОС/2008 (1.97 ха). С решение ВН 41-ПР-ОС/2008 от 17.03.2008 г. РИОСВ Варна решава да се 
извърши оценка за съвместимостта и на петия проект на фирма "Кавен - Ирадис" ООД 
(площ 2,3 ха). Докладите по оценка на съвместимостта, изготвени за тези проекти са 
идентични, с лошо качество и твърдящи че няма да има значителни въздействия. Не са 
намерени решения на РИОСВ, които да съгласуват проектите въз основа на изготвените 
оценки за съвместимост. Все пак на базата на тези доклади най-вероятно РИОСВ е 
съгласувал проектите, тъй като Община Каварна е одобрила промяна на ОУП (виж по-
долу). Не е извършвана процедура по ОВОС. 

За посочените по-горе 4 инвестиционни проекта за жилищно строителство община 
Каварна допуска изработване на ПУП с едно решение - №44 от 20.11.2007 г. Те са 
одобрени от община Каварна с одобрение изменението на ОУП на една и съща дата - 
27.05.2008 г., с отделни решения съответно с номера 221, 226, 229 и 235. 

Това може да се счита за един проект, представен в РИОСВ и одобрен на части. 

До есента на 2009 г. проектите не са реализирани. 

"К-И ЛОГИСТИКС" ЕООД има 6 инвестиционни предложения за жилищно строителсво в съседни 
имоти с обща площ 17,9 ха, разположени в землището на с. Свети Никола на границата на 
ТИО „Комплекс Калиакра” и в съседство с тип приоритетно местообитание 62С0*. Имотите 
са съседни на тези, с инвестиционни предложения на „Агро Ерг” ЕООД и „Кавен Ирадис” 
ООД”. Едно от инвестиционните предложения с площ 1.96 ха е внесено самостоятелно и с 
решение № BH-7 ПP/2007 от 12.12.2007 г. РИОСВ решава, че е необходимо ивършването на 
ОВОС. За това инвестиционно предложение няма информация за завършила процедура по 
ОВОС. Все пак за този проект има одобрена промяна на ОУП с решение на община Каварна 
№254 от 27.05.2008г. 

За останалите 5 инвестиционни предложения РИОСВ Варна издава 5 отделни решения да 
се извърши оценка за съвместимост, като решенията за единия проект е издадено на 
25.02.2008 г. с № ВН 28-ПР-ОС/2008 (1.95 ха), останалите 4 решения са издадени в един и 
същ ден – 12.03.2008 г.  (в същия ден когато са издадени и решенията на „Кавен-Ирадис”) с 
номера както следва: ВН 28 - ПР-ОС/2008 (1.95 ха), ВН 30-ПР-ОС/2008 (1.95 ха), ВН 31-ПР-
ОС/2008 (1.95 ха), ВН 32-ПР-ОС/2008 (1.97 ха) и ВН 38-ПР-ОС/2008 (8.16 ха). Докладите по 
оценка на съвместимостта, изготвени за тези проекти са идентични, с лошо качество и 
твърдящи че няма да има значителни въздействия. Не са намерени решения на РИОСВ, 
които да съгласуват проектите въз основа на изготвените оценки за съвместимост. Все пак 
на базата на тези доклади най-вероятно РИОСВ е съгласувал проектите, тъй като Община 
Каварна е одобрила промяна на ОУП (виж по-долу). Не е извършвана процедура по ОВОС. 

За посочените по-горе 5 инвестиционни проекта за жилищно строителство община 
Каварна допуска изработване на ПУП с едно решение - №44 от 20.11.2007 г. Те са 
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одобрени от община Каварна с одобрение изменението на ОУП на една и съща дата - 
27.05.2008 г., с отделни решения съответно с номера 220, 225, 256, 228 и 233. 

Това може да се счита за един проект, представен в РИОСВ и одобрен на части. 

До есента на 2009 г. проектите не са реализирани. 

"Космос сап 99" ООД има 6 инвестиционни предложения за жилищно строителсво в съседни 
имоти с обща площ 12,8 ха, разположени в землището на с. Свети Никола на границата на 
ТИО „Комплекс Калиакра” и в съседство с тип приоритетно местообитание 62С0*. Имотите 
са съседни на тези, с инвестиционни предложения на „Агро Ерг” ЕООД, „Кавен Ирадис” 
ООД” и "К-И ЛОГИСТИКС" ЕООД. Едно от инвестиционните предложения с площ 2.33 ха е 
внесено самостоятелно и с решение № BH-6 ПP/2007 от 12.12.2007 г. РИОСВ решава, че е 
необходимо ивършването на ОВОС. За това инвестиционно предложение няма 
информация за завършила процедура по ОВОС. Все пак за този проект има одобрена 
промяна на ОУП с решение на община Каварна №258 от 27.05.2008г. 

За останалите 5 инвестиционни предложения РИОСВ Варна издава 5 отделни решения да 
се извърши оценка за съвместимост, като решенията за единия проект е издадено на 
25.02.2008 г. с № ВН 25-ПР-ОС/2008 (1.95 ха), другите 3 решения са издадени в един и същ 
ден – 12.03.2008 г. (в същия ден когато са издадени и решенията на „Кавен-Ирадис”) с 
номера както следва: ВН 47-ПР-ОС/2008 (1.97 ха), ВН 42-ПР-ОС/2008 (1.97 ха) и ВН 44-ПР-
ОС/2008 (2.30 ха). Докладите по оценка на съвместимостта, изготвени за тези проекти са 
идентични, с лошо качество и твърдящи че няма да има значителни въздействия. Не са 
намерени решения на РИОСВ, които да съгласуват проектите въз основа на изготвените 
оценки за съвместимост. Все пак на базата на тези доклади най-вероятно РИОСВ е 
съгласувал проектите, тъй като Община Каварна е одобрила промяна на ОУП (виж по-
долу). Не е извършвана процедура по ОВОС.  

За посочените по-горе 4 инвестиционни проекта за жилищно строителство община 
Каварна допуска изработване на ПУП с едно решение - №44 от 20.11.2007 г. Те са 
одобрени от община Каварна с одобрение изменението на ОУП на една и съща дата - 
27.05.2008 г., с отделни решения съответно с номера 216, 230, 227, и 261. 

Един проект е получи одобрение чрез съгласуване на оценка за съвместимост (РИОСВ не е 
предоставило номера и датата на взетото решение). За този проект е одобрена промяна на 
ОУП от Община каварна с решение №213 от 27.05.2008 г. 

Това може да се счита за един проект, представен в РИОСВ и одобрен на части. 

До есента на 2009 г. проектите не са реализирани. 
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Жилищни нужди в землището на с. Българево  с инвеститор "Анола" ООД 
(инвестиционно предложение 86 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Проекта на "Анола" ООД за жилищно застрояване обхваща 0.33 ха в землището на с. Българево, в 
границите на ТИО „Комплекс Калиакра”, без да засяга приоитетни типове местообитания. 
Инвеститорът е внесъл уведомление в РИОСВ Варна на 26.09.2007 с входящ номер 26-00-5853. С 
решение № ВН 184-ОС/2008 от 19.3.2008 г. РИОСВ Варна одобрява проекта, като преценява, че не 
е необходимо извършването на Оценка за съвметимост. 

Община Каварна е допуснала изготвянето на ПУП за този проект с решение № 313 от 7.8.2007 г. 
Няма информация до края на 2009г. да е одобрявана от общината промяна в ОУП заради този 
проект. 

През есента на 2009 г. проектът не беше реализиран. 

 

Вилна сграда в землището на с. Българево  с инвеститор "Калиакра клуб" АД 
(инвестиционно предложение 53 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Проектът на "Калиакра клуб" АД за изграждане на вилна сграда обхваща 0.98 ха в землището на с. 
Българево, в границите на ТИО „Комплекс Калиакра”, без да засяга приоитетни типове 
местообитания. С решение № 236-ПР/2007 от 17.5.2008 г. РИОСВ Варна одобрява проекта, като 
преценява, че не е необходимо извършването на Оценка за съвметимост. 

Община Каварна е допуснала изготвянето на ПУП за този проект с решение № 35 от 30.1.2007 г., а 
с решение №209 от 26.06.2007 г. е одобрила промяна в ОУП заради този проект. 

През есента на 2009 г. проектът не беше реализиран. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Българево  с инвеститор "Крайморски градини" ЕООД 

Един от общо 4 инвестиционни проекта на "Крайморски градини" ЕООД за жилищно застрояване, 
обхващащ 1.05 ха в землището на с. Българево, попада в  границите на ТИО „Комплекс Калиакра”, 
без да засяга приоитетни типове местообитания. Останалите три проекта са в близост до ТИО. С 
решение № ВН 679-ОС/2008 РИОСВ Варна одобрява проекта, като преценява, че не е необходимо 
извършването на Оценка за съвметимост. 

Община Каварна е допуснала изготвянето на ПУП за този проект с решение № 346 от 29.07.2008г. 
Няма информация до края на 2009г. да е одобрявана от общината промяна в ОУП заради този 
проект. 

През есента на 2009 г. проектът не беше реализиран. 
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Жилищни нужди в землището на с. Българево  с инвеститор “Рослин Капитал Партнърс-
България”  ЕООД 
(инвестиционно предложение 61 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Проекта на “Рослин Капитал Партнърс-България”  ЕООД за изграждане на жилищни сгради 
обхваща 1.25 ха в землището на с. Българево, в границите на ТИО „Комплекс Калиакра”, без да 
засяга приоитетни типове местообитания. Проектът е съседен на проекта за добив на инертни 
материали на „Скални материали” АД, както и на един от проектите за жилищно застрояване на 
"Емеа и Дариком" ЕООД. Инвеститорът е внесъл уведомление в РИОСВ Варна на 29.11.2006 г. с 
входящ номер 26-00-7641. С решение № 57-ЕО/2007 от 27.3.2007 г. РИОСВ Варна одобрява 
проекта, като преценява, че не е необходимо извършването на Екологична оценка. 

Община Каварна е допуснала изготвянето на ПУП за този проект с решение № 262 от 31.10.2006 г., 
а с решение №215 от 26.06.2007 г. е одобрила промяна в ОУП заради този проект. 

През есента на 2009 г. проектът не беше реализиран. 

 

 

Жилищни нужди в землището на с. Българево  с инвеститор Иван Денчев Ненков 
(инвестиционно предложение 187 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционното предложение на Иван Денчев Ненков с обща площ 0.41 ха  е разположено в 
землището на с. Българево, на територията на СЗЗ “Калиакра” и ТИО “Комплекс Калиакра”, без да 
засяга приоритетни местообитания.  

Допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна е направено с решение № 167, издадено на 
29.5.2007г.  

Уведомление за този проект е внесено в РИОСВ Варна на 05.09.2007 г. с входящ № 5548. За него 
РИОСВ Варна е издал решение № ВН 200-ОС/2008 от 19.03.2008 г. че не е необходимо да се 
извършва Оценка за съвместимост, с което на практика го одобрява. 

Според направената през 2009 г. оценка на място проектът не е реализиран. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Българево  с инвеститор "Емеа и Дариком" ЕООД 
(инвестиционни предложения 58/59/60 от предоставената таблица към допълнителната информация по 
жалбата) 
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"Емеа и Дариком" ЕООД има 3 проекта за жилищни нужди с обща площ 3,04 ха, в землището на с. 
Българево на територията на СЗЗ “Калиакра” и ТИО “Комплекс Калиакра”, без да засягат  
приоритетно местообитание 62С0*. Два от проектите, попадащи в съседни имоти,  са внесени в 
един и същ ден - 29.03.2007 г. с последователни номера - 26-00-2212 за единия и 26-00-2213 и 26-
00-2214 за другия проект. РИОСВ Варна е издал 2 отделни, последователни решения за тези 
проекти в един и същ ден - 100-ЕО/2007 и 101-ЕО/2007 от 17.04.2007 г. С тези решения РИОСВ 
одобрява проектите, като преценява, че не е необходимо извършването на ОВОС. За третия 
проект, разположен на около 1,5 км от горните два, инвеститорът внася уведомление в РИОСВ 
Варна само 2 дни след издаване на горните решения – уведомление № 26-00-2797 от 19.04.2007. 
С решение № 130-ЕО/2007 от 8.05.2007 г. РИОСВ одобрява и този проект, като преценява, че не е 
необходим ОВОС. 

Община Каварна е допуснала изготвянето на ПУП първите два проекта с решения № 291,292, 293 
и 295 от 5.12.2006 г. Промяна на ОУП за тези проекти общината одобрява с решения №№210, 212, 
214 и 216 от. 26.06.2007 г. На същата дата с №211 е одобрен и третият проект на инвеститора. 

Според направената през 2009 г. оценка на място проектът не e реализиран. 

 

 

Жилищни нужди в землището на с. Българево  с инвеститор "Норт Иист Пропъртис" ООД 
(инвестиционни предложения 83/84/85 от предоставената таблица към допълнителната информация по 
жалбата) 

Фирма "Норт Иист Пропъртис" ООД има 3 проекта за изграждане на жилищни сгради с обща площ 
2.5 ха в землището на с. Българево, в границите на ТИО „Комплекс Калиакра”, без да засяга 
приоитетни типове местообитания. Всеки от тях е с площ от 0.83 ха. Проектите са съседени на част 
от проектите за жилищно застрояване на "Емеа и Дариком" ЕООД.  

Община Каварна е допуснала изготвянето на ПУП за трите проекта с три последователни решения 
№ 309, 310 и 311 от 07.08.2007 г. 

Инвеститорът е внесъл три отделни уведомления в РИОСВ Варна на 26.09.2007 г. с входящи 
номера 26-00-5855, 26-00-5856 и 26-00-5857. С едно решение № ВН 49-ПР-ОС/2008 от 19.03.2008 г. 
за трите инвестиционни проекта РИОСВ Варна изисква от инвеститора да изготви обща оценка за 
съвместимост. Не е известно процедурата дали процедурата е доведена до край. 

През есента на 2009 г. проектът не беше реализиран. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Българево  с инвеститор "Ленд къмпани България" ЕООД 
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(инвестиционно предложение 149 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Един от общо 4 инвестиционни проекта на "Ленд къмпани България" ЕООД за жилищно 
застрояване, обхващащ 1.05 ха в землището на с. Българево, попада в  границите на ТИО 
„Комплекс Калиакра”, без да засяга приоитетни типове местообитания. Инвеститорът е внесъл 
уведомление в РИОСВ Варна на 20.12.2007 с входящи номера 26-00-7839 и 26-00-7840. С решение 
№ ВН 230-ОС/2008 РИОСВ Варна одобрява проекта, като преценява, че не е необходимо 
извършването на Оценка за съвметимост. 

Община Каварна е допуснала изготвянето на ПУП за този проект с решения № 349 и 350 от 
25.9.2007 г. Няма информация до края на 2009 г. да е одобрявана от общината промяна в ОУП 
заради този проект. 

През есента на 2009 г. проектът не беше реализиран. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Българево  с инвеститор “Фина 5” ООД 
(инвестиционно предложение 75 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционното предложение на “Фина 5” ООД с обща площ 0.38 ха  е разположено в 
землището на с. Българево, на територията на СЗЗ “Калиакра” и ТИО “Комплекс Калиакра”, без да 
засяга приоритетни местообитания.  

Допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна е направено с решение № 298, издадено на 
7.8.2007 г.  

Няма публична информация доказваща, че са проведени процедури по ОВОС или оценка за 
съвместимост на този проект. С решение на община Каварна №15 от 20.11.2007 г. е одобрена 
промяна на ОУП за този проект, което означава че може да бъде осъществен. 

Според направената през 2009 г. оценка на място проектът не е реализиран. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Българево  с инвеститор “УЕСТБЪРИ ИНВЕСТ” ЕООД 
(инвестиционно предложение 87 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Инвестиционното предложение на “УЕСТБЪРИ ИНВЕСТ” ЕООД с площ 0.58 ха  е разположено в 
землището на с. Българево, на територията на СЗЗ “Калиакра” и ТИО “Комплекс Калиакра”, без да 
засяга приоритетни местообитания.  

Допускане за изготвяне на ПУП от община Каварна е направено с решение № 168, издадено на 
29.5.2007г.  
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Няма публична информация доказваща, че са проведени процедури по ОВОС или оценка за 
съвместимост на този проект. С решение на община Каварна №264 от 7.08.2007 г. е одобрена 
промяна на ОУП за този проект, което означава, че може да бъде осъществен. 

Според направената през 2009 г. оценка на място проектът не е реализиран. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Българево  с инвеститори частни лица 
(инвестиционни предложения 171 и от 174 до 185 от предоставената таблица към допълнителната 
информация по жалбата) 

В съседство с изброените по-горе инвестиционни предложения в землището на село Българево, в 
ТОИ Комплекс Калиакра, се разполагат следните 13 инвестиционни предложения на частни лица с 
обща площ 11,2 ха: 

Проект с площ 0,36 ха на наследниците на Михаил Петров Ангелов. Допуснат от Община Каварна 
за изработване на ПУП с решение №229 от 26.6.2007 г. С решение № ВА-360/ЕО/2007 от 17.9.2007 
г. РИОСВ Варна одобрява проекта, като преценява, че не е необходимо да се извършва  
екологична оценка. 

Проект с площ 0,41 ха на Шидери Петров Ангелов. Допуснат от Община Каварна за изработване 
на ПУП с решение №231 от 26.6.2007 г. С решение № ВА-357/ЕО/2007   от 17.9.2007 г. РИОСВ Варна 
одобрява проекта, като преценява, че не е необходимо да се извършва  екологична оценка. 

Проект с площ 0,36 ха на Дарина Атанасова Ташева. Допуснат от Община Каварна за изработване 
на ПУП с решение №232 от 26.6.2007 г. С решение № ВА-356/ЕО/2007 от 17.9.2007 г. РИОСВ Варна 
одобрява проекта, като преценява, че не е необходимо да се извършва  екологична оценка. 

Проект с площ 0,36 ха на Петър Андонов Петров. Допуснат от Община Каварна за изработване на 
ПУП с решение №233 от 26.6.2007 г. С решение № ВА-355/ЕО/2007 от 17.9.2007 г. РИОСВ Варна 
одобрява проекта, като преценява, че не е необходимо да се извършва  екологична оценка. 

Проект с площ 0,36 ха на Михаил Петров Гайдарджиев. Допуснат от Община Каварна за 
изработване на ПУП с решение №235 от 26.6.2007 г. С решение № ВА-353/ЕО/2007 от 17.9.2007 г. 
РИОСВ Варна одобрява проекта, като преценява, че не е необходимо да се извършва  екологична 
оценка. 

Проект с площ 0,36 ха на наследниците на Анастас Петров Гайдарджиев. Допуснат от Община 
Каварна за изработване на ПУП с решение №236 от 26.6.2007 г. С решение № ВА-352/ЕО/2007 от 
17.9.2007 г. РИОСВ Варна одобрява проекта, като преценява, че не е необходимо да се извършва  
екологична оценка. 
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Проект с площ 1,25 ха Пламен Петров Михайлов. Допуснат от Община Каварна за изработване на 
ПУП с решение №237 от 26.6.2007 г. С решение № ВА-364/ЕО/2007 от 17.9.2007 г. РИОСВ Варна 
одобрява проекта, като преценява, че не е необходимо да се извършва  екологична оценка. 

Проект с площ 1,25 ха на Снежана Георгиева Матеева и наследниците на Катя Георгиева 
Папазова. Допуснат от Община Каварна за изработване на ПУП с решение №301 от 7.8.2007 г. С 
решение № ВА-365/ЕО/2007 от 17.9.2007 г. РИОСВ Варна одобрява проекта, като преценява, че не 
е необходимо да се извършва  екологична оценка. 

Проект с площ 0,50 ха на Иван Георгиев Шишков. Допуснат от Община Каварна за изработване на 
ПУП с решение №239 от 26.6.2007 г. С решение № ВА-363/ЕО/2007 от 17.9.2007 г. РИОСВ Варна 
одобрява проекта, като преценява, че не е необходимо да се извършва  екологична оценка. 

Проект с площ 0,50 ха на наследниците на Димитър Иванов Шишков. Допуснат от Община 
Каварна за изработване на ПУП с решение №240 от 26.6.2007 г. С решение № ВА-362/ЕО/2007 от 
17.9.2007 г. РИОСВ Варна одобрява проекта, като преценява, че не е необходимо да се извършва  
екологична оценка. 

Проект с площ 0,50 ха на Панайот Ламбов Иванов. Допуснат от Община Каварна за изработване 
на ПУП с решение №241 от 26.6.2007 г. С решение № ВА-361/ЕО/2007 от 17.9.2007 г. РИОСВ Варна 
одобрява проекта, като преценява, че не е необходимо да се извършва  екологична оценка. 

Проект с площ 0,36 ха на Деспина Петрова Пападамова. Допуснат от Община Каварна за 
изработване на ПУП с решение №234 от 26.6.2007 г. С решение № ВА-354/ЕО/2007 от 17.9.2007 г. 
РИОСВ Варна одобрява проекта, като преценява, че не е необходимо да се извършва  екологична 
оценка. 

Проект с площ 4,58 ха на Петър Леонардов Пападамов. Допуснат от Община Каварна за 
изработване на ПУП с решение №238 от 26.6.2007 г. С решение № ВА-456/ЕО/2007 от 01.11.2007 г. 
РИОСВ Варна изисква от инвеститора да изготви Екологична оценка. Няма доказателства, че 
процедурата е завършена. 

Нито едно от изброените по-горе инвестиционни предложения не е реабизирано до края на 
2009г. 

 

Жилищни нужди в землището на с. Свети Никола с инвеститори "Лозови насаждения" ЕООД и 
“Уотърфронт дивелопмънт” ООД 
(инвестиционни предложения 77/79/80/81/106 от предоставената таблица към допълнителната 
информация по жалбата) 

Фирмите "Лозови насаждения" ЕООД, "Лозя Калиакра" ЕООД и “Уотърфронт дивелопмънт” 
ООД имат един и същ адрес на управление. Георги Тодоров Гугински е едноличен собственик на 
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капитала на първите две фирми и съдружник в третата. В управлението на пърите две фирми 
участва и Александър Йорданов Драмалийски, който участва и управлението на „Трейшън Клифс” 
(с проект за голф игрище също в ТИО „Комплекс Калиакра”, в землищата на Божурец и Топола). 
Поради посочените по-горе факти може да се счита, че фирмите са свързани помежду си. За 
периода от април 2007 г. до август 2009 г. са процедирани в РИОСВ Варна общо 37 отделни 
проекта за жилищно строителство в съседни имоти в землището на с. Българево, заемащи обща 
площ около 64 ха. Пет от проектите са на фирмите „Уотърфронт Девелопмънт” и „Лозя Калиакра”, 
а останалите 32 – на „Лозови насаждения”. Всички проекти попадат в СЗЗ “Калиакра”. В ТИО 
„Комплекс Калиакра попадат 14 проекта с обща площ 18,75 ха, коит оне засягат приоритетни 
местообитания. В случая явно се касае за одобряване на два проекта (на двете свързани фирми), 
чрез разделянето им на отделни части и внасянето му чрез отделни фирми, за да се избегнат 
процедури по ОВОС. Към края на 2009 г. нито един от проектитте не е реализиран. 

„Уотърфронт Девелопмънт” има 5 проекта в съседни имоти с обща площ 4.65 ха, внесени за 
периода март-август 2007 г., които са одобрени както следва: 

За един проект с площ 0.88 ха е внесено уведомление в РИОСВ Варна с входящ №26-00-
1840 от 16.03.2007 г. С решение №84-ЕО/2007 от 05.04.2007 РИОСВ Варна одобрява 
проекта, като преценява, че не е необходим ОВОС. За втория проект, съседен на първия, с 
площ 0.88 ха е внесено уведомление в РИОСВ Варна с входящ № 26-00-2546 от 06.04.2007 
г. С решение № 102-ЕО/2007 РИОСВ Варна одобрява проекта, като преценява, че не е 
необходим ОВОС. За третия проект, съседен на горните два, с площ 0.88 ха е внесено 
уведомление в РИОСВ Варна с входящ № 26-00-2798  от 19.04.2007 г. С решение № 131-
ЕО/2007 РИОСВ Варна одобрява проекта, като преценява, че не е необходим ОВОС. За 
трите проекта Общна Каварна издава едно решение за допускане изработката на ПУП - 
№34 от 30.01.2007г., както и едно решение с което одобрява  изменение на ОУП за тези 
проекти - №430 от 11.10.2007. 

На 21.08.2007 г. инвеститорът е внесъл уведомления с входящи номера съответно 26-
005245 и 26-00-5247 за други два проекта с обща площ 2 ха в съседни имоти, разположени 
в непосредствена близост до горните три. Няма информация за номерета н арешенията с 
които РИОСВ одобрява тези проекти, но със сигурност те са одобрени, тъй като е одобрено 
изменение на ОУП за тях от община Каварна. Общината допуска изготвянето на ПУП за 
двата проекта с две последователни решения – №302 и 303 от 07.08.2007 г. и са одобрени 
с едно решение - №14 от 20.11.2007 г. 

Всички тези проекти могат да се разглеждат като един проект, рзделен на части с цел 
избягване на процедура по ОВОС и одобрен от РИОСВ на части. 

„Лозови насаждения” има 9 проекта в съседни имоти с обща площ 14.25 ха, внесени за 
одобрение в РИОСВ Варна за периода март-май 2008 г., които са одобрени както следва:/ 
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Един проект на площ 1.94 ха е одобрен от РИОСВ Варна с решение № ВН 255-ОС/2008 от 
27.03.2008, като преценява, че няма необходимост от Оценка за съвместимост.  

Един проект с площ 1.94 ха, внесен с вх.№ 26-00-2937 от 11.04.2008, е одобрен от РИОСВ 
Варна с решение № ВА-57/ЕО/2008 от 27.03.2008, като преценява, че няма необходимост 
от 18.04.2008 г 

За двата проекта община Каварна е допуснала изработване на ПУП с едно решение – №37 
от 20.11.2007. 

Един проект на площ 1.94 ха е одобрен от РИОСВ Варна с решение № ВН 300-ОС/2008  от 
10.04.2008, като преценява, че няма необходимост от Оценка за съвместимост.  

Един проект на площ 1.05 ха е одобрен от РИОСВ Варна с решение № ВН 384 -ОС/2008  от 
12.05.2008, като преценява, че няма необходимост от Оценка за съвместимост.  

Един проект на площ 1.94 ха е одобрен от РИОСВ Варна с решение № ВН 429 -ОС/2008от 
27.05.2008, като преценява, че няма необходимост от Оценка за съвместимост.  

За трите проекта община Каварна е допуснала изработване на ПУП с три последователни 
решения – №38, 39 и 40 от 20.11.2007. 

Други два проекта с площи 1,27 ха всеки са също одобрени с решение на РИОСВ, което 
преценява че не е необходима Оценка за съвместимост. Община Каварна е допуснала 
изработване на ПУП за тях с две последователни решения – №41 и 42 от 20.11.2007. 

Един проект на площ 1.94 ха е одобрен от РИОСВ Варна с решение № ВН 344 -ОС/2008 от 
25.04.2008, като преценява, че няма необходимост от Оценка за съвместимост. Не е 
намерено решението с което община Каварна допуска изработването на ПУП за този 
проект. 

Община Каварна одобрява промяна на ОУП за изброените по-горе инвестиционни 
предложения с едно решение - № 210 от 27.05.2008 г.  

От това може да се съди, че всички тези проекти могат да се разглеждат като един проект, 
рзделен на части с цел избягване на процедура по ОВОС и одобрен от РИОСВ на части. 
Като се има предвид че това е само малка част от проектите на фирмата на същото място 
(има множество проекти които са в близост или на самата граница, но не попадат в ТИО), 
явно става въпрос за много по-голям проект раздробен на части. 

Деветият проект, също за жилищтно строителство, на площ 1,87 ха е одобрен от РИОСВ 
Варна с решение № ВН 346 -ОС/2008 от 25.04.2008, в периода когато са одобрявани и 
другите проекти. Общината допуска изготвяне на ПУП за този проект с решение 115 от 
/26.02.2008 г. С друго решение обаче - № 117 от 27.02.2009 г. (една година по-късно) 
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Общината решава че за този проект, както и за множество други проекти за жилищтно 
строителство на фирма „Лозови насаждения” да се промени предназначениет она земята 
от „жилищни нужди” за изграждане на фотоволтаични паркове. Фирмата внася 
инвестиционно предложение в РИОСВ Варна за изграждане на фотоволтаици за 
множество съседни имоти, един от които е имота за който е дадено цитираното по горе 
решение № ВН 346 -ОС/2008. На 18.08.2009 г. РИОСВ Варна издава решение №ВА - 
66/ЕО/2009, че е необходимо да бъде извършена екологична оценка. С издаването на 
заповед за обявяване на СЗЗ “Калиакра” вероятно процедурата е спряна. 

 

Фотоволтаични електрогенератори в землището на с. Българево  с инвеститор "Теомарт” ООД  
(инвестиционно предложение 33 от предоставената таблица към допълнителната информация по жалбата) 

Проектът  на "Теомарт” ООД  за изграждане на фотоволтаични електрогенератори обхваща 2.45 ха 
в землището на с. Българево, в границите на ТИО „Комплекс Калиакра”, без да засяга приоитетни 
типове местообитания. Той е съседен на инвестиционните проекти на фирма „Лозови 
насаждения”, описани по-горе. Инвеститорът внася уведомление №4101 в РИОСВ Варна на 
27.06.2007. С решение № ВА-413/ПР/2007 от 24.10.2007 г. РИОСВ Варна изисква от инвеститора да 
извърши ОВОС. Няма информация процедурата да е завършила към днешна дата и с излизането 
на заповедта за обявяване на СЗЗ „Калиакра” би следвало да е прекратена. 
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Инвестиционно предложение за изграждане на един ветрогенератор, строителна площадка  път 
в землището на село Българево с инвеститор Веска Атанасова Томова 

2. По отношение на ЗЗ "Калиакра" (BG0002051) 

Инвестиционното предложение е разположено на територията на ОВМ Калиакра, извън но на 
границата със СЗЗ Калиакра в землището на село Българево с площ от 12.455 дка. С решение № 
ВА-277-ПР/2009 от  09.09.2009 г. РИОСВ Варна изисква от инвеститора да извърши Оценка за 
въздействито върху околната среда. От тази дата до края на 2009 г. няма информация за проекта. 

Инвестиционни предложения за изграждане на ветрогенератори в близост до СЗЗ Калиакра и 
ОВМ Калиакра, без да попадат в границите им  

Фирма „Ти ен енерджи” е депозирала два проекта за изграждане на ветрогенератори в 
землищата на Камен бряг, Свети Никола и Хаджи Димитър. За единия проект от 24 
ветрогенератора РИОСВ Варна издава решение №ВА-202-ПР/2009 г. от 16.06.2009 г. с което 
изисква да се извърши ОВОС. За този проект инвеситорът потърси становище от БДЗП. На 2 август 
2009 г. БДЗП предостави становище на инвеститора, че местоположението на проекта е 
неблагоприятно и рисково за птиците и че се очакват значителни въздействия върху птците. Копие 
от становището е предоставено на РИОСВ Варна. За другия проект от 6 ветрогенератора РИОСВ 
Варна издава решение № ВА-299-ПР/2009 от 17.09.2009 г. Няма по-нататъшна информация за 
процедирането на този проект. 

Съгласно информацията пуликувана на интернет страницата на РИОСВ Варна няма проекти, които 
са оторизирани след решението на МС за класифициране като ЗЗ до края на 2009 г. 



Приложение 2 Извадка от справката, предоставена от РИОСВ Варна, през ноември 2013 г. по реда на ЗДОИ 
относно решенията за инвестиционни проекти с изтекла давност в защитени зони от Натура 2000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
Пълен опис на решенията за одобряване на проекти, издадени от РИОСВ Варна, и решенията за допускане или одобряване на проекти от общините в Приморска Добруджa 

 

код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

10 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

подземен електрически кабел 20 
kV, подземен заземителен кабел 
и подземен оптичен кабел - 
захранване на поземлени имоти 
77044.16.83, 77044.17.63 и 
77044.17.68 към подстанция 
20/110 kV в ПИ 77044.16.158   64,11 

"Еко Ню Енерджи” 
ЕООД 

Община 
Каварна Решение 170 30.11.2010 

 
ПУП - Парцеларен 
план за линейна 
инфраструктура – 
подземен 
електрически кабел 
20 kV, подземен 
заземителен кабел 
и подземен 
оптичен кабел - 
захранване на 
поземлени имоти одобрява   

одобрен, 
нереализиран Каварна 

Хаджи 
Димитър да 

Калиакра 
BG0002051 не   

34 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

път за достъп до 
ветрогенератори   147,86 

"Уинндтек 
България" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 180-
ПР/2009 11.5.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Горичане не   не   

56 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 12 бр. 
жилищни сгради 20,00 19,99 

"Ставридис и братя" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 173-
ОС/2008  29.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

60 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищно строителство - 5 
жилищни сгради  8,30 8,29 

Павел Емилов 
Стоянов РИОСВ Варна Решение 

ВН 137-
ОС/2008  26.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

61 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищно строителство - 7 
жилищни сгради  8,30 8,29 

Любомир 
Божидаров 
Арменков РИОСВ Варна Решение 

ВН 138-
ОС/2008  26.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

65 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 9 жилищни 
сгради 7,45 7,45 

Маргарита Петрова, 
Емил Димов, Стоян 
Ангелов, 
Константин Венков, РИОСВ Варна Решение 

ВН 156-
ОС/2008  29.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

70 търговия 
инфраструкт
ура 

бензиностанция и помощно 
стопанство,  10,01 10,00 

Ататас Иванов 
Голомеев и Милко 
Ангелов Ангелов, РИОСВ Варна Решение 

ВН 146-
ОС/2008  26.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

71 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 10 бр. 
жилищни сгради 12,50 12,49 

"Каварна Бийч 
Пропъртис" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 140-
ОС/2008  29.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

74 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 10 бр. 
жилищни сгради 15,62 15,62 "Буленд" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 171-
ОС/2008  6.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

80 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 12,50 12,49 

"Костас Евтимиу" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 526 -
ОС/2008 8.8.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

84 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,33 3,33 "Анола" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 184-
ОС/2008  17.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

91 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 4,06 4,06 

Иван Денчев 
Ненков РИОСВ Варна Решение 

ВН 200-
ОС/2008  17.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

92 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 2,70 2,70 

Йорданка Василева 
Хареева РИОСВ Варна Решение 

ВН 198-
ОС/2008  17.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

117 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,33 8,33 

Живка Христова 
Русева РИОСВ Варна Решение 

ВН 150-
ОС/2008  6.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик да 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

357 
туризъм и 
отдих строителство 

Вилна сграда за едно семейство 
за сезонно обитаване 9,77 9,76 "Калиакра клуб" АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 236-
ПР/2007 17.5.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

363 
туризъм и 
отдих строителство 

5 жилищни сгради с локална 
ПСОВ 8,47 8,46 "Булмондо" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 202-
ПР/2007 4.5.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

изтекла 
давност Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 да 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

367 
добив на 
материали 

добив на 
скални 
материали 

Открит добив на подземни 
богатства 128,87 128,80 

"Скални материали" 
АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 184-
ПР/2007 16.5.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да се извърши 
ОВОС   неодобрен Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

397 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни сгради с локална 
пречиствателна станция 7,00 7,00 

Красимир Георгиев 
Минчев, Валентин 
Иванов Стоянов, 
Методи 
Алеканврод 
Методиев РИОСВ Варна Решение 

ВА 100-
ПР/2007 2.3.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

405 
туризъм и 
отдих строителство 

Жилищни сгради с локална 
пречиствателна станция за 
отпадъчни битово-фекални води 8,21 8,20 

"Варакс-строй" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 91-
ПР/2007 19.2.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

410 
туризъм и 
отдих строителство 

Жилищни сгради, обслужващ 
комплекс и паркинг 5,00 5,00 

Иво Иванов 
Алексиев РИОСВ Варна Решение 

ВН 24-
ОС/2011 10.11.2011 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС 

ВА 76-ПР/2007 от 
14.2.2007: да не 
се извършва 
ОВОС 

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

412 
туризъм и 
отдих строителство 

Жилищни сгради с локална 
пречиствателна станция  44,19 44,17 "Дест" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 480-
ЕО/2007 2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО да се извърши ЕО 

ВА 69-ПР/2007 от 
14.2.2007: да се 
извърши ОВОС в процедура Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

435 
туризъм и 
отдих строителство 

Жилищни сгради с локална 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води 24,70 24,68 "Вестро" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 22-
ПР/2007 20.2.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

456 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 9 бр. жилищни 
сгради 12,50 12,49 

"Костас Евтимиу" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 170-
ОС/2008  6.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

464 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 10,00 10,00 

Георги Ангелов 
Бунчев РИОСВ Варна Решение 

ВА 305-
ПР/2007 3.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

изтекла 
давност Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

567 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 22,50 22,49 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 296 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

896 
туризъм и 
отдих строителство 

Ваканционно селище и СПА 
център с басейн 20,00 19,99 

Денка Тоткова, 
Павел Николов, 
Диана Късметска, 
Мирослав Миланов РИОСВ Варна Решение 

ВА 250-
ПР/2007 18.5.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

изтекла 
давност Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

900 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 9,00 9,00 

"България холд" 
ЕООД и "Балкан 
холд" АД 

Община 
Шабла Решение 654 26.09.2007 

проект за 
изменение на ТУП 
(ОУП) от 1997 год. 
за промяна 
предназначението 
на земеделска земя   одобрява   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

902 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
строителство 3,56 3,56 

Румен Василев 
Спасов 

Община 
Шабла Решение 128 04.12.2006 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя одобрява    

одобрен, 
нереализиран Шаблa Езерец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

903 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 6,56 6,55 

Румен Василев 
Спасов 

Община 
Шабла Решение 127 04.12.2006 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя одобрява    

одобрен, 
нереализиран Шаблa Езерец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

904 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПРЗ за жилищно 
строителство - курортни и 
ваканционни селища 8,21 8,20 

Явор Стоянов 
Бояджиев (при 
одобряване на 
промените в ОУП - 
и Лиляна 
Бояджиева, 
Магардич Моралян) РИОСВ Варна Решение 

ВА 199-
ЕО/2007 7.6.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Езерец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

905 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПРЗ за жилищно 
строителство - курортни и 
ваканционни селища 8,21 8,20 

Лиляна Славчева 
Бояджиева (при 
одобряване 
промените в ОУП - и 
Магардич Моралян, 
Явор Бояджиев) РИОСВ Варна Решение 

ВА 200-
ЕО/2007 7.6.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Езерец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

906 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПРЗ за жилищно 
строителство - курортни и 
ваканционни селища 8,89 8,88 

Явор Стоянов 
Бояджиев (при 
одобряване на 
промените в ОУП - 
и Лиляна 
Бояджиева, 
Магардич Моралян) РИОСВ Варна Решение 

ВА 198-
ЕО/2007 7.6.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Езерец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

907 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПРЗ за жилищно 
строителство - курортни и 
ваканционни селища 8,89 8,88 

Лиляна Славчева 
Бояджиева (при 
допускането за 
промяна на ОУП - и 
Магардич Карло 
Моралян  Елена 
Каравелова и Анета 
Петрова Бисова) РИОСВ Варна Решение 

ВА 232-
ЕО/2007 2.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Езерец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

908 
туризъм и 
отдих строителство ваканционно селище 8,89 8,88 

Явор Стянов 
Бояджиев (при 
уведомлението: 
Лиляна Бояджиева, 
Явор Бояджиев) РИОСВ Варна Решение 

ВА 240-
ЕО/2007 4.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Езерец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 
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документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

909 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 
Курортни и ваканционни селища 10,11 10,11 

Румен Василев 
Спасов РИОСВ Варна Решение 

ВА 103-
ЕО/2007 19.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Езерец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

910 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 16,00 15,99 

Анастасия Николова 
Пандова РИОСВ Варна Решение 

ВН 109-
ОС/2007 6.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Езерец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

911 

туризъм и 
отдих голф голф игрище 1134,90 1094,04 

"Шабла голф 
Езерец" АД 

Община 
Шабла Решение 239 11.04.2007 

промяна на 
предназначението 
на земеделската 
земя допуска    планиран Шаблa 

Езерец, 
Крапец 

да, 
частично 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 да, частично 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

туризъм и 
отдих голф голф игрище 22,43 22,42 

"Шабла голф 
Езерец" АД 

Община 
Шабла Решение 239 11.04.2007 

промяна на 
предназначението 
на земеделската 
земя допуска    планиран Шаблa 

Езерец, 
Крапец 

да, 
частично 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да, частично 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

912 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 7,67 7,66 

"Клима Екуипмънт" 
ЕООД, Даниела 
Ангелова 
Диманова, Василка 
Светославова 
Аргирова и Калин 
Иванов Крумов РИОСВ Варна Решение 

ВА 50-
ЕО/2008  4.4.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
западно 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

913 
туризъм и 
отдих голф 

други рекреации - голф селища и 
други 1260,78 1259,97 "Голф Шабла" АД 

Община 
Шабла Решение 634 26.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя 
–други рекреации - 
голф селища и 
други  допуска    планиран Шаблa 

Шаблa, 
Тюленово 

да, 
частично 

Калиакра 
BG0002051 да, частично 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

914 
туризъм и 
отдих голф голф игрище 383,70 383,71 

"Шабла Марина" 
АД 

Община 
Шабла Решение 238 11.04.2007 

участие в смесено 
акционерно 
дружество между 
общината и “Рост 
Инвест” ЕООД -
гр.Варна. с 
наименование 
“ШАБЛА 
МАРИНА”АД: 
Изграждане на голф 
игрища и 
яхтпристани на 
територията на 
Община Шабла, 
както и 
прилежащите им и 
необходими сгради 
и съоръжения, 
включително 
жилищна и 
хотелска част 

Общината ще 
придобие акции 
от капитала на 
дружеството чрез 
апортна вноска, 
на собствените си 
имоти   планиран Шаблa Тюленово да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

915 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 7,67 7,66 

"Клима Екуипмънт" 
ЕООД, Даниела 
Ангелова 
Диманова, Василка 
Светославова 
Аргирова и Калин 
Иванов Крумов РИОСВ Варна Уведомление 26-00-3583  14.5.2008 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
западно 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

916 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 7,67 7,66 

"Клима Екуипмънт" 
ЕООД, Даниела 
Ангелова 
Диманова, Василка 
Светославова 
Аргирова и Калин 
Иванов Крумов РИОСВ Варна Уведомление 26-00-3323  25.4.2008 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
западно 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

917 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 5,00 5,00 Иван Добрев 

Община 
Шабла Решение 259 11.04.2007 

промяна 
предназначението 
на земеделската 
земя допуска   планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

918 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване  0,60 0,60 

Бойко Борисов 
Биров 

Община 
Шабла Решение 180 04.03.2008 

проект за 
изменение на ТУП 
(ОУП) от 1997 год. 
за промяна 
предназначението 
на земеделска земя   одобрява   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Тюленово 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

919 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 2,00 2,00 "Елнеза" ООД 

Община 
Шабла Решение 284 11.04.2007 

 
изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя одобрява    

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 
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ИП сектор тип ИП характер ИП 
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920 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 5,30 5,30 "Елнеза" ООД 

Община 
Шабла Решение 285 11.04.2007 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя одобрява    

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

921 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 5,30 5,50 "Елнеза" ООД 

Община 
Шабла Решение 286 11.04.2007 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя одобрява    

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

922 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 2,00 4,50 "Елнеза" ООД 

Община 
Шабла Решение 287 11.04.2007 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя одобрява    

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

923 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
строителство 4,57 4,57 

Хриска Георгиева 
Мирчева РИОСВ Варна Уведомление 6753 7.11.2007 

инвестиционно 
предложение     планиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

931 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 24,24 24,23 Дешпинка Гроздева 

Община 
Шабла Решение 458 22.06.2007 

промяна 
предназначението 
на земеделската 
земя допуска   планиран Шаблa Шаблa не   не   

934 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 30,00 29,98 "Сих" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 291 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

935 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 6,61 6,61 

"Интерасет 
Дивелопмент" 
ЕООД 

Община 
Шабла Решение 292 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

936 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 6,61 6,60 

"Интерасет 
Дивелопмент" 
ЕООД 

Община 
Шабла Решение 293 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

937 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 3,30 3,30 

"Интерасет 
Дивелопмент" 
ЕООД 

Община 
Шабла Решение 294 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

938 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 22,11 22,10 

"Златна рибка" 
ЕООД 

Община 
Шабла Решение 295 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

941 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на 15 броя жилищни 
сгради 19,47 19,47 "Агро Ерг" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН ...-
ДОС/2008 

преди 
28.09.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС 

 
  

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

957 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 25,15 25,14 Донка Енева 

Община 
Шабла Решение 358 11.04.2007 

промяна 
предназначението 
на земеделската 
земя допуска   планиран Шаблa Шаблa не   не, в близост 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

958 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 24,15 24,14 

Димитрина 
Маркова 

Община 
Шабла Решение 357 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Шаблa не   не, в близост 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 
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964 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 26,38 26,37 

Красимир 
Хараламбов 

Община 
Шабла Решение 

174 28.12.2006 изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя  допуска   планиран Шаблa Шаблa 

не, на 
границата 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

966 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 75,62 75,58 "Лийдър" ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-5131  14.8.2007 

  
  планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 да 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

967 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 29,58 29,57 Митка Стоянова 

Община 
Шабла Решение 409 22.06.2007 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя  допуска   планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

968 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 1,00 10,00 Вълкана Николова 

Община 
Шабла Решение 262 11.04.2007 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП 
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя  допуска   планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

969 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 18,25 18,24 Мария Николова 

Община 
Шабла Решение 457 22.06.2007 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя  допуска   планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

970 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища   4,14 Иванка Димова 

Община 
Шабла Решение 429 22.06.2007 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя  допуска   планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 да 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

978 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 20,19 20,18 Евгени Чакъров 

Община 
Шабла Решение 277 11.04.2007 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя  допуска   планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

982 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища   15,97 

"Пирин Голф 
Пропъртиз" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 513-
ЕО/2007 12.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 да 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

984 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 3,55 3,97 

Илиана Стойчева-
Илиева, Коста 
Любенов 

Община 
Шабла Решение 216 20.02.2007 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя  допуска   планиран Шаблa Шаблa 

не, на 
границата 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

985 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 3,97 3,97 Здравко Михайлов 

Община 
Шабла Решение 433 22.06.2007 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя  допуска   планиран Шаблa Шаблa 

не, на 
границата 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

986 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 8,06 8,06 Васил Костадинов 

Община 
Шабла Решение 446 22.06.2007 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя  допуска   планиран Шаблa Шаблa 

не, на 
границата 

Калиакра 
BG0002051 не   

987 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 12,50 12,50 Стефан Жеков 

Община 
Шабла Решение 453 22.06.2007 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна предна-
значението на 
земеделска земя  допуска   планиран Шаблa Шаблa 

не, на 
границата 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

988 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 5,45 5,45 

Стефан Генчев 
Павлов РИОСВ Варна Решение 

ВН 5-
ДОС/2012 2012 

оценка степента на 
въздействие върху 
предмета и целите 
на Натура 2000 одобрява 

ВН 235-ОС/2008 
от 25.3.2008: 
съгласува без ОС - 
отменен;  ВН 92-
ПР-ОС/2008 от 
18.9.2008: да се 
извърши ОС 

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

989 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване- 7 бр жилищни 
сгради  7,90 7,90 

"ММК Трейдинг" 
ЕООД и Ганка 
Йорданова Марчева МОСВ Решение 262 9.9.2008 

по обжалване на 
решение 

отмяна на 
Решение № ВН 
236-ОС/ 26.03.2008 

ВН 236-ОС/2008 
от 25.3.2008: 
съгласува без ОС отменен Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

990 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 7,90 7,90 

Красимир Иванов 
Апостолов РИОСВ Варна Решение 

ВН 3-
ДОС/2012 2012 

оценка степента на 
въздействие върху 
предмета и целите 
на Натура 2000 одобрява 

ВН 237-ОС/2008 
от 25.3.2008: 
съгласува без ОС - 
отменен;  ВН 74-
ПР-ОС/2008 от 
15.7.2008: да се 
извърши ОС 

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

992 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 5,45 5,45 

Катерина 
Александрова 
Боева РИОСВ Варна Решение 

ВН 438-
ОС/2008 29.5.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС 

217/31.07.2008 г. 
на МОСВ, с което 
се оставя без 
разглеждане 
жалбата от БДЗП 

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

993 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 5,00 5,00 Денка Стойкова 

Община 
Шабла Решение 365 11.04.2007 

промяна 
предназначението на 
земеделската земя допуска   планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 
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994 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 5,00 5,00 

Ламби Панайотов 
Ламбев 

Община 
Шабла Решение 366 11.04.2007 

промяна предна-
значението на 
земеделската земя допуска   планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

995 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища   15,00 

Ламби Панайотов 
Ламбев 

Община 
Шабла Решение 430 22.06.2007 

промяна предна-
значението на 
земеделската земя допуска   планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 да 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

996 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 43,44 25,99 

Живка Любенова 
Нанева-Янакиева, 
Илия Вълчанов РИОСВ Варна Решение 

ВА 420-
ПР/2007 14.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да се извърши 
ОВОС   в процедура Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

997 
туризъм и 
отдих голф 

голф игрища и яхтпристани на 
територията на Община Шабла, 
както и прилежащите им и 
необходими сгради и съоръжения, 
вкл. жилищна и хотелска част; 
подобряване на инфраструктурата 
на региона при стриктно спазване 
на изискванията за екологично 
равновесие и защита на 
съществуваща флора и фауна; 
туристическа дейност; 
консултантска и маркетингова 
дейност; транспортна дейност 1632,45 1618,96 

"Шабла голф 
Ваклино" АД 
(Община Шабла и 
“Бългериън Голф 
Съсайъти” ЕООД) 

Община 
Шабла Решение 240 11.04.2007 

участие в смесено 
акционерно 
дружество между 
Общината и 
“Бългериън Голф 
Съсайъти” ЕООД  - 
гр.Варна. Общината 
ще придобие акции 
от капитала на 
дружеството чрез 
апортна вноска, на 
собствените си имоти одобрява   планиран Шаблa 

Ваклино, 
Крапец 

да, 
частично 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да, частично 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

998 
туризъм и 
отдих строителство Курорт и обслужващи дейности 685,22 695,16 

"Соутрейдинг" 
ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-5130  14.8.2007 

инвестиционно 
предложение     планиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1001 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 38,19 38,18 

Диан Пенчев, Не 
Пенчева гр. Шабла, 
Ваня Бахнева 

Община 
Шабла Решение 261 11.04.2007 

промяна предна-
значението на 
земеделската земя допуска   планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1002 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 12,50 12,50 

Даниела Спасова, 
Петър Тотев, Ангел 
Бунчев, Тошка 
Янева, Незабравка 
Филипова РИОСВ Варна Уведомление 5152 16.8.2007 

  
  планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1003 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 8,50 8,50 

Димитрина 
Маркова 

Община 
Шабла Решение 356 11.04.2007 

промяна 
предназначението 
на земеделската 
земя допуска   планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1005 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 3,33 3,33 

Виктория Василева 
Кирчева РИОСВ Варна Уведомление 4894 2.8.2007 

  
  

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1006 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 3,33 3,33 

Боян Александров 
Обретенов 

Община 
Шабла Решение 146 04.12.2006 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя  допуска   планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1007 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 3,33 3,33 

Виктория Василева 
Кирчева РИОСВ Варна Уведомление 4893 2.8.2007 

  
  планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1008 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 0,60 6,08 

Панайот Панаойтов 
и Борислав Борисов РИОСВ Варна Уведомление 4896 2.8.2007 

  
  планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1009 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 7,87 7,86 

Янислав Атанасов 
Атанасов РИОСВ Варна Решение 

ВН 539-
ОС/2008 15.7.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   в процедура Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1010 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 13,50 13,49 

Александър 
Георгиев Тошев 

Община 
Шабла Решение 135 04.12.2006 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя  допуска   планиран Шаблa Крапец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1011 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 39,57 3,84 

"Мейчън ПИ енд Е" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН ....-
ОС/2008  2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1012 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 4,17 3,83 

Магдалена 
Христова РИОСВ Варна Решение 

ВН ....-
ОС/2008  2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1013 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 10,01 10,00 Георги Георгиев 

Община 
Шабла Решение 218 20.02.2007 

промяна 
предназначението 
на земеделската 
земя допуска   планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1014 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 103,57 4,59 "Лийдър" ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-5131  14.8.2007 

  
  планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1015 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 3,78 67,68 

Николай Евгениев 
Медаров, 
“Джитрейд” ЕООД, 
“Агенция земя”ЕООД, 
Веселин Дяволов и 
“Итера-Г”ООД 

Община 
Шабла Решение 

411, 412, 
413, 414, 
415, 416, 
417, 419 22.06.2007 

промяна 
предназначението 
на земеделската 
земя допуска   планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

1023 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 9,03 9,03 

Николай Евгениев 
Медаров, 
“Джитрейд”ЕООД, 
“Агенция земя”ЕООД, 
Веселин Николов 
Дяволов и “Итера-
Г”ООД 

Община 
Шабла Решение 418 22.06.2007 

промяна 
предназначението 
на земеделската 
земя допуска   планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1024 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 9,03 9,03 

"Ройс ЕАД", "Кей Ем 
Консултинг" ЕООД, 
Веселин Дяволов, 
"Итера-Г" ООД 

Община 
Шабла Решение 420 22.06.2007 

промяна 
предназначението 
на земеделската 
земя допуска   планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1025 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 9,03 9,03 

"Ройс ЕАД", "Кей Ем 
Консултинг" ЕООД, 
Веселин Дяволов, 
"Итера-Г" ООД 

Община 
Шабла Решение 421 22.06.2007 

промяна 
предназначението 
на земеделската 
земя допуска   планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1026 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 15,00 12,70 Тодорка Тодорова 

Община 
Шабла Решение 432 22.06.2007 

промяна 
предназначението 
на земеделската 
земя допуска   планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1027 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищно строителство съгласно 
чл. 28 ал. 1 т. 2 и ал. 5 т. 1 2 3 4 
във връзка с чл. 48/г/ ал. 2 т. 4 от 
Наредба № 7 /изм. 2005 год/ на 
МРРБ 13,50 13,49 

"АНД България" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 77-ПР-
ОС/2008  15.7.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1028 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищно строителство съгласно 
чл. 28 ал. 1 т. 2 и ал. 5 т. 1 2 3 4 
във връзка с чл. 48/г/ ал. 2 т. 4 от 
Наредба № 7 /изм. 2005 год/ на 
МРРБ 13,50 13,49 "Меридарди" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 78-ПР-
ОС/2008  15.7.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1029 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 4,00 4,00 Кирил Йорданов 

Община 
Шабла Решение 

177 28.12.2006 промяна 
предназначението 
на земеделската 
земя допуска   планиран Шаблa Шаблa 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1031 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване  4,25 4,25 

Хараламби Борисов 
Анчев 

Община 
Шабла Решение 184 04.03.2008 

проект за 
изменение на ТУП 
(ОУП) от 1997 год. 
за промяна 
предназначението 
на земеделска земя   одобрява   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

1035 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 35,00 34,99 

Илиана Стойчева-
Илиева, Коста 
Любенов 

Община 
Шабла Решение 215 20.02.2007 

промяна 
предназначението 
на земеделската 
земя допуска   планиран Шаблa Шаблa 

не, в 
близост 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1036 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 2,70 26,99 Георги Георгиев 

Община 
Шабла Решение 217 20.02.2007 

промяна 
предназначението 
на земеделската 
земя допуска   планиран Шаблa Шаблa 

не, в 
близост 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1039 енергетика 
инфраструкт
ура 

външно електрозахранване на 
базова станция № 4212 2,81 2,81 

"Космо България 
Мобайл" ЕАД РИОСВ Варна Решение 

ВН 83-
ОС/2009 12.6.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик да 

Балчик 
BG0002061 не   

1040 
туризъм и 
отдих строителство 

балнеосанаторен комплекс и 
зона за обитаване и отдих 48,00 47,98 

Бългериан 
пропърти 
инвестмънт тръст РИОСВ Варна Решение 

ВА 180-2-
ПР/2005 24.11.2005 

за оттегляне на 
Решение180-ПР 
/09.11.2005 

 
  

отменен 

Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1041 
туризъм и 
отдих строителство 

балнеосанаторен комплекс и 
зона за обитаване и отдих 10,00 10,00 

Бългериан 
пропърти 
инвестмънт тръст РИОСВ Варна Решение 

ВА 170-2-
ПР/2005 24.11.2005 

за оттегляне на 
Решение179-ПР 
/09.11.2005 

 
  

отменен 

Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1045 
туризъм и 
отдих строителство Жилища 26,54 26,53 

"Уотърфронт 
дивелопмънт" ООД РИОСВ Варна Становище 

И-5719   
19.12.2006 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1047 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 6,39 6,39 

Магардич Карло 
Моралян РИОСВ Варна Решение 

ВА 233-
ЕО/2007 4.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1048 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищно строителство в УПИ II- 
32, 33, 40, 41, м.26 (бивш 
39493.26.46) 34,45 36,44 "Гемар" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 7-
ДОС/2011 2.11.2011 

оценка степента на 
въздействие върху 
предмета и целите 
на Натура 2000 одобрява 

ВН 2-ОС/2011 от 
24.1.2011: да се 
извърши ОС 

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1049 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 31,99 15,24 

Лиляна Славчева 
Бояджиева, 
Магардич Карло 
Моралян и Явор 
Стоянов Бояджиев 

Община 
Шабла Решение 111 04.12.2006 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя  одобрява    

одобрен, 
нереализиран Шаблa Езерец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1050 
туризъм и 
отдих строителство ваканционно селище 9,17 9,16 

Даниела Ангелова 
Диманова,Василка 
Светославова 
Аргирова РИОСВ Варна Решение 

ВА 161-
ПР/2007 4.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
западно 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

1051 
туризъм и 
отдих строителство ваканционно селище   26,19 

"Ахилеос Маритайм 
Ентерпрайз" ООД 

Община 
Шабла Решение 617 21.09.2007 Изменение на ОУП одобрява    

одобрен, 
нереализиран Шаблa Тюленово да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
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1052 
туризъм и 
отдих строителство ваканционно селище 1,13 1,13 

Иван Стефанов 
Димитров РИОСВ Варна Уведомление 1022 9.2.2007 

  
  

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост - 
500 м 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

1053 
туризъм и 
отдих строителство ваканционно селище 2,50 2,50 

Христо Добрв 
Христов 

Община 
Шабла Решение 620 21.09.2007 Изменение на ОУП одобрява    

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1086 
селско 
стопанство водовземане 

изграждане на нов експл. 
сондаж ТК-2 с дълбочина до 50м 
за водовземане на подземни 
води с цел водоснабдяване на 
битова сграда и складова база   35,98 

"Лонг  Ман Инвест" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 25-
ПР/2013 22.2.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

вероятно 
осъществен Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

1096 енергетика 

инфраструкту
ра за 
ветрогенерато
ри 

въздушен електропровод ВЛ 110 
Кv за присъединяване на 
ветроенергиен парк “Свети 
Никола” към ЕЕС.   1486,50 

"Ей и Ес Гео 
Енерджи" ООД 

Община 
Каварна Решение 

37 26.2.2010 актуализация на ПУП 
– Парцеларен план за 
линейна 
инфраструктура, 
представляваща 
трасе на подземни 
кабелни линии 

одобрява 

239 от 
27.05.2008: 
одобрява проект 
за ПУП въздушен 
елпровод реализиран Каварна 

Хаджи 
Димитър, 
Българево, 
Камен бряг, 
Поручик 
Чунчево, 
Свети Никола 

да, 
частично 

Калиакра 
BG0002051 не   

1209 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 8,84 8,83 

"Уотърфронт 
дивелопмънт 2" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 131-
ЕО/2007 8.5.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1210 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 8,50 8,50 

"Емеа" ЕАД и 
"Дариком" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 130-
ЕО/2007 8.5.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1212 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 2,00 2,00 

"Джей енд ай 
алели" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 128-
ЕО/2007 8.5.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1224 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 16,78 16,77 "Свеа" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 114-
ЕО/2007 22.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола   да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1234 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 3,00 3,00 

Тодор Дечков 
Дечков РИОСВ Варна Решение 

ВА 104-
ЕО/2007 20.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1236 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 8,84 8,83 

"Уотърфронт 
дивелопмънт 2" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 102-
ЕО/2007 17.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1241 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 3,37 3,37 

"Емеа" ЕАД и 
"Дариком" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 100-
ЕО/2007 17.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1242 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 18,50 18,49 

"Емеа" ЕАД и 
"Дариком" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 101-
ЕО/2007 17.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1246 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 6,21 6,25 

Параскева 
Георгиева Николова РИОСВ Варна Решение 

ВА 96-
ЕО/2007 16.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1255 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 3,00 3,00 

"Юробест Дриймс" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 86-
ЕО/2007 5.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1256 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 3,00 3,00 "Хана Ленд" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 85-
ЕО/2007 5.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1257 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 8,84 8,83 

"Уотърфронт 
дивелопмънт 2" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 84-
ЕО/2007 5.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1261 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 9,60 9,59 

"Топола Панорама 
Вю" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 80-
ЕО/2007 5.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1262 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 5,40 5,40 

Александър 
Александров 
Капричев РИОСВ Варна Решение 

ВА 79-
ЕО/2007 5.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1263 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 3,60 3,60 

"Ам Риъл Истейтс" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 77-
ЕО/2007 5.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1264 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 14,63 14,63 

"Варна Естейтс" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 76-
ЕО/2007 4.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик 

не, на 
границата 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1265 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 
- ЕКОСЕЛИЩЕ - 80 БР. 
ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ 40,00 39,98 "Антик груп" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 75-
ЕО/2007 11.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

1269 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 26,00 26,35 "Джиоуас" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 72-
ЕО/2007 2.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик да 

Белите скали 
BG0002097 не   

1281 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 12,50 12,49 

"Рослин Капитал 
Партнърс - 
България” ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 57-
ЕО/2007 27.3.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1288 
туризъм и 
отдих строителство вилно строителство 212,01 211,92 

"Луксистейт" ЕООД 
и  "Реалукс" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 76-
ЕО/2008 30.5.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО да се извърши ЕО   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1291 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 3,75 3,75 

Красимир Георгиев 
Минчев, Валентин 
Иванов Стоянов РИОСВ Варна Решение 

ВА 47-
ЕО/2007 14.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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1292 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 3,67 3,66 

Мирослав Дачев, 
Иван  Тонев и 
Николина Иванова 
Пожарлиева РИОСВ Варна Решение 

ВА 46-
ЕО/2007 5.3.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1310 търговия строителство 

Търговски логистичен комплекс 
с офиси, магазини и 
бензиностанция   8,37 

Теодора Иванова 
Асенова РИОСВ Варна Решение 

ВА 395-
ПР/2008 14.10.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa не   не   

1316 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 53,70 57,26 

"Юролинк 
Партнерс" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 22-
ЕО/2007 9.2.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО да се извърши ЕО   в процедура Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1322 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 156,47 156,40 

"Домостроителен 
комбинат" АД 
("Матекс" ООД) РИОСВ Варна Решение 

ВА 14-
ЕО/2007 31.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО да се извърши ЕО   в процедура Каварна Камен бряг да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1328 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 20,29 20,28 

"Линекса пропърти" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 6-
ЕО/2007 9.2.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1331 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 17,50 17,49 

Симеон Калинчев 
Стоичков РИОСВ Варна Решение 

ВА 3-
ЕО/2007 31.1.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Стаевци да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1334 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 23,03 23,02 Иван Згуров РИОСВ Варна Решение 

ВА 43-
ЕО/2006 16.1.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Камен бряг да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1344 
транспорт 

инфраструкт
ура пътна връзка към имот 008026   14,99 

Донка Проданова 
Бела РИОСВ Варна Решение 

ВА 155-
ПР/2007 24.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Божаново не   да 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 15,00 14,99   РИОСВ Варна Решение 

ВА 28-
ЕО/2006 27.12.2006 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Божаново не   не, в близост 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

1345 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 42,90 42,88 "Хоум 2 Хоум" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 27-
ЕО/2006 13.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1347 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 5,52 22,49 

Стела Христова 
Василева РИОСВ Варна Решение 

ВА 25-
ЕО/2006 22.12.2006 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1358 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 85,37 85,37 

"Домостроителен 
комбинат" АД 
("Матекс" ООД) РИОСВ Варна Решение 

ВА 9-
ЕО/2006 7.12.2006 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Камен бряг да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1364 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 2,00 2,00 

Александър 
Александров 
Капричев РИОСВ Варна Решение 

ВА 156-
ЕО/2007 17.5.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1384 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 6,25 6,25 

Параскева 
Георгиева Николова РИОСВ Варна Решение 

ВА 183-
ЕО/2007 8.6.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1385 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 30,00 29,99 

"Пирин Голф 
Пропъртиз"  ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 186-
ЕО/2007 5.6.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Камен бряг да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1386 
туризъм и 
отдих строителство 

 
ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 
- пансион за целогодишно 
жилищно обитаване 20,00 19,99 

Храм “Свети 
Николай” РИОСВ Варна Решение 

ВА 187-
ЕО/2007 5.6.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Камен бряг да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1387 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 10,66 10,65 "Фамилия" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 188-
ЕО/2007 5.6.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1401 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 10,00 10,00 

"Напредък 2006" 
ЕООД ( при внасянето 
на предложението: 
Магардич Карло 
Моралян, Лиляна 
Славчева Бояджиева) РИОСВ Варна Решение 

ВА 206-
ЕО/2007 13.6.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Камен бряг да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1404 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 
- пансион за целогодишно 
жилищно обитаване 40,00 39,98 

Храм “Свети 
Николай” РИОСВ Варна Решение 

ВА 209-
ЕО/2007 19.6.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Камен бряг да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1420 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 3,00 3,00 

Димитър Иванов 
Петков и Мария 
Янкова Петкова РИОСВ Варна Решение 

ВА 230-
ЕО/2007 3.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1428 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,00 5,00 

Антоанета Генчева 
Павлова МОСВ Решение 235 21.8.2008 

по обжалване на 
решение 

отмяна на 
Решение № ВН 
293 - ОС/ 
21.05.2008 г 

ВН 393-ОС/2008 
от 21.5.2008: 
съгласува без ОС отменен Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1438 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 1,50 1,50 

Любомир Николаев 
Калев, Галин 
Веселинов Герчев РИОСВ Варна Решение 

ВА 271-
ЕО/2007 2.8.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1441 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 13,86 13,85 

Минко Марков 
Минков и Румян 
Христов Христов РИОСВ Варна Решение 

ВА 290-
ЕО/2007 31.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1446 
туризъм и 
отдих строителство 

Изменение на ТУП и изработване 
на ПУП за курортно и ваканционно 
застрояване - изграждане на 9 бр. 
вилни сгради 10,00 10,24 

Вълчо Момчилов 
Вълчев, Таня Велкова 
Калайджиева-
Вълчева РИОСВ Варна Решение 

ВА 30-
ЕО/2008 20.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1452 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 9,60 9,59 "Рей 84" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 21-
ЕО/2008  6.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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1455 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 7,67 7,66 

"Клима Екуипмънт" 
ЕООД, Даниела 
Диманова, Василка 
Аргирова и Калин 
Крумов РИОСВ Варна Решение 

ВА 20-
ЕО/2008  4.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
западно 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

1456 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 24,00 23,99 

"КБМ бест оф 
България 2000" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 22-
ЕО/2008  1.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1459 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 11,19 11,18 "Ети-109" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 2-
ЕО/2008  16.1.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик да 

Белите скали 
BG0002097 не   

1462 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПРЗ за жилищно 
строителство - курортни и 
ваканционни селища 20,01 20,00 

"Бизнес Център 
България" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 11-
ЕО/2008  16.1.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
330 м 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

1465 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПРЗ за жилищно 
строителство - курортни и 
ваканционни селища 15,17 15,16 

"Бизнес Център 
България" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 10-
ЕО/2008  16.1.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
500 м 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

1478 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 5,75 5,75 

Филип Николов 
Колев РИОСВ Варна Решение 

ВА 512-
ЕО/2007 12.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик 

не, на 
границата 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1482 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 27,65 27,64 

"Сотиров Ризорт" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 495-
ЕО/2007  12.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   отменен Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1483 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищно строителство  - 
курортно-ваканционно 
застрояване  16,95 16,94 

Екатерина 
Веселинова 
Панайотова РИОСВ Варна Решение 

ВН 93-ПР-
ОС/2008  18.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС 

ВА 503-ЕО/2007 
от 7.12.2007: да 
не се извършва 
ЕО в процедура Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1484 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПРЗ за жилищно 
строителство - курортни и 
ваканционни селища 16,07 16,07 

"ССУ-България" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 504-
ЕО/2007  10.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
западно 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

1488 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПРЗ за жилищни 
сгради,ЛПСОВ и ТИ - курортно-
ваканционно застрояване 5,58 5,58 

"Пирин Голф 
Пропъртиз" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 513-
ЕО/2007 12.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1489 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПРЗ за жилищни 
сгради,ЛПСОВ и ТИ - курортно-
ваканционно застрояване 7,37 7,36 "Кемира" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 514-
ЕО/2007 12.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1492 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 14,68 14,92 

"Ийстърн Юропиън 
Дивелъпмънтс" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 493-
ЕО/2007   26.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО 

ВА 290-ПР/2007 
от 27.6.2007: да 
не се извършва 
ОВОС - 
инвеститор 
"Пропърти 
мениджмънт" 
ЕООД 

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1502 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 18,23 18,22 

"Пента България" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 487-
ЕО/2007  26.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

1503 
туризъм и 
отдих строителство ПУП-ПЗ за вилно строителство 9,17 9,16 

Василка 
Светославова 
Аргирова и Даниела 
Ангелова Диманова РИОСВ Варна Решение 

ВА 484-
ЕО/2007  20.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
западно 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

1504 
туризъм и 
отдих строителство ПУП-ПЗ за вилно строителство 10,67 11,16 

Благовест Аргиров 
Аргиров РИОСВ Варна Решение 

ВА 467-
ЕО/2007   20.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1505 
туризъм и 
отдих строителство ПУП-ПЗ за вилно строителство 6,68 6,80 

Даниела Ангелова 
Диманова, гр. София, 
Благовест Аргиров 
Аргиров, гр. София и 
Светослав Аргиров 
Аргиров по решение 
за необходимост по 
ЕО;  "Артхолм" ЕООД, 
"БГ Истейтс" ЕООД и 
"Артмекс" ЕООД по 
решение за ОУП; РИОСВ Варна Решение 

ВА 468-
ЕО/2007   20.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1511 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 14,68 14,67 

"Британия - Балчик" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 477-
ЕО/2007  13.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик 

не, на 
границата 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1512 
туризъм и 
отдих голф Голф комплекс с 18 дупки 1876,23 1537,46 

"Трейшън клифс 
голф енд спа 
резорт" АД РИОСВ Варна Решение 7-7 22.6.2005 ЕО одобрява 

Становище 92-00-
2727/26.4.2005 и 
26-00-
7573/147.12.2005 г. 
- за част от 
имотите: не 
подлежи на 
процедура по 
ОВОС/ЕО; ВА 2-
ЕО/2005: да се 
извърши ЕО реализиран Каварна 

Божурец, 
Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

1517 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 9,00 8,99 

Тодор Михайлов 
Тодоров и Стойка 
Иванова Атанасова РИОСВ Варна Решение 

ВА 475-
ЕО/2007   13.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

1518 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 15,25 15,24 

Янка Хараламбова 
Димитрова РИОСВ Варна Решение 

ВА 476-
ЕО/2007  13.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1520 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 25,00 1,44 

Ламби Панайотов 
Ламбев РИОСВ Варна Решение 

ВА 421-
ЕО/2007    2.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО да се извърши ЕО   в процедура Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1525 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 10,70 11,15 

Мария Симеонова 
Теофилова РИОСВ Варна Решение 

ВА 440-
ЕО/2007   1.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1526 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 10,64 11,16 "Химекс СО" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 441-
ЕО/2007    5.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1527 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на 6 броя вилни 
сгради 6,40 6,40 

"Клима Екуипмънт" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 442-
ЕО/2007   5.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1528 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП –ПРЗ - курортно и 
ваканционно застрояване 4,35 4,35 

"Клима Екуипмънт" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 443-
ЕО/2007    5.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
130 m 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

1530 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 45,80 45,78 

Петър Леонардов 
Пападамов РИОСВ Варна Решение 

ВА 456-
ЕО/2007    30.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО да се извърши ЕО   в процедура Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1533 
туризъм и 
отдих строителство 

Подробен устройственПлан 
/ПУП/ -План за регулация и 
застрояване /ПРЗ/ за 
малкоетажно строителство - 
жилищни сгради 7,40 7,39 "Фадата" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 462-
ЕО/2007 2.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1538 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 1,95 1,95 

Георги Любомиров 
Цветков, Ивайло 
Колев Стойчев РИОСВ Варна Решение 

ВА 408-
ЕО/2007   26.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1541 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПРЗ с цел вилно 
строителство (вилни сгради за 
собственоПолзване) 7,67 7,66 

"Клима Екуипмънт" 
ЕООД, Даниела 
Ангелова 
Диманова, Василка 
Светославова 
Аргирова и Калин 
Иванов Крумов РИОСВ Варна Решение 

ВА 423-
ЕО/2007   23.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
западно 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

1544 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 18,23 18,20 

"Пента България" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 435-
ЕО/2007   31.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост - 
650 м 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1549 
туризъм и 
отдих строителство 

изменение на ТУП и изработване 
на ПУП по чл 28, ал 1, т 2 за 
курортно и ваканционно 
застрояване - нискоетажно 
строителство и локална ПСОВ 10,00 10,24 

Иван Василев 
Делчев и Венета 
Янчева Делчева РИОСВ Варна Решение 

ВА 414-
ЕО/2007    19.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1575 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - жилищни 
сгради 7,68 7,67 

"Прайм Авеню" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 453-
ЕО/2007 29.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1576 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 1,27 1,27 

Ани Драгомирова 
Петрова РИОСВ Варна Решение 

ВА 390-
ЕО/2007   24.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Камен бряг да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1584 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 5,00 5,00 

Панайот Ламбов 
Иванов РИОСВ Варна Решение 

ВА 361-
ЕО/2007    17.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1586 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 3,63 3,62 

наследниците на 
Анастас Петров 
Гайдарджиев РИОСВ Варна Решение 

ВА 352-
ЕО/2007    17.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1587 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 3,63 3,62 

Михаил Петров 
Гайдарджиев РИОСВ Варна Решение 

ВА 353-
ЕО/2007    17.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1588 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 3,63 3,62 

Деспина Петрова 
Пападамова РИОСВ Варна Решение 

ВА 354-
ЕО/2007    17.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1589 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 3,63 3,62 

Петър Андонов 
Петров РИОСВ Варна Решение 

ВА 355-
ЕО/2007    17.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1590 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 3,63 3,62 

Дарина Атанасова 
Ташева РИОСВ Варна Решение 

ВА 356-
ЕО/2007    17.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1591 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 4,13 4,12 

Шидери Петров 
Ангелов РИОСВ Варна Решение 

ВА 357-
ЕО/2007    17.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1592 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 14,50 14,49 

Михаил Костадинов 
Ангелов РИОСВ Варна Решение 

ВА 359-
ЕО/2007    17.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1593 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 3,63 3,62 

наследниците на 
Михаил Петров 
Ангелов РИОСВ Варна Решение 

ВА 360-
ЕО/2007    17.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 



12 
 

код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

1595 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 5,00 5,00 

наследниците на 
Димитър Иванов 
Шишков РИОСВ Варна Решение 

ВА 362-
ЕО/2007    17.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1596 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 5,00 5,00 

Иван Георгиев 
Шишков РИОСВ Варна Решение 

ВА 363-
ЕО/2007    17.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1597 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 12,50 12,49 

Снежана Георгиева 
Матеева, с. 
Българево, общ. 
Каварна и 
Наследниците на 
Катя Георгиева 
Папазова РИОСВ Варна Решение 

ВА 364-
ЕО/2007    17.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1598 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 12,50 12,50 

Пламен Петров 
Михайлов РИОСВ Варна Решение 

ВА 365-
ЕО/2007    17.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1640 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПРЗ за жилищно 
строителство - курортни и 
ваканционни селища 31,99 31,98 

Лиляна Славчева 
Бояджиева и 
Магардич Карло 
Моралян РИОСВ Варна Решение 

ВА 292-
ЕО/2007   31.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1644 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 60,07 60,04 "Монбат" АД РИОСВ Варна Становище 

И-1619 12.04.2006 Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1647 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 8,89 8,88 

Ивайло Пасков 
Божков РИОСВ Варна Решение 

ВА 260-
ЕО/2007 20.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

1648 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 8,89 8,88 

Ивайло Пасков 
Божков РИОСВ Варна Решение 

ВА 261-
ЕО/2007 20.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

1661 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПРЗ за жилищно 
строителство - Ваканционно 
селище 6,39 6,39 

Лиляна Бояджиева 
(при допускането за 
промяна на ОУП - и 
Магардич Карло 
Моралян  Елена  
Каравелова и Анета 
Бисова) РИОСВ Варна Решение 

ВА 234-
ЕО/2007 4.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1662 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПРЗ за жилищно 
строителство - Ваканционно 
селище 6,39 6,39 

Магардич Карло 
Моралян РИОСВ Варна Решение 

ВА 235-
ЕО/2007 4.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1663 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПРЗ за жилищно 
строителство - Ваканционно 
селище 6,39 6,39 

Лиляна Славчева 
Бояджиева (при 
допускането за 
промяна на ОУП - и 
Магардич Карло 
Моралян  Елена 
Стефанова 
Каравелова и Анета 
Петрова Бисова) РИОСВ Варна Решение 

ВА 
236/ЕО/2007 4.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1669 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на 10 броя жилищни 
сгради 23,59 23,57 "К-И Логистик" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 189-
ОС/2007 17.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1670 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на 12 броя жилищни 
сгради 15,60 15,59 

ЕТ "Вевас-Венка 
Филева" РИОСВ Варна Решение 

ВН 188-
ОС/2007 17.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1672 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на 15 броя жилищни 
сгради 19,47 19,47 

"Кавен - Ирадис" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 190-
ОС/2007 17.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1673 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на 15 броя жилищни 
сгради 19,47 19,47 

"Космос сап 99" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 187-
ОС/2007 17.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1683 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
строителство - 10 броя жилищни 
сгради 10,87 10,86 "Анцио – 2007" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН ...-ПР-
ОС/2008 

преди 
28.09.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1684 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
строителство - 10 броя жилищни 
сгради 10,06 10,06 "Анцио – 2007" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН ...-ПР-
ОС/2008 

преди 
28.09.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1688 
туризъм и 
отдих 

инфраструкт
ура локална ПСОВ 3,09 0,57 "Литекс Комерс" АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 87-
ПР/2008 27.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола   да 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1689 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПРЗ за жилищно 
строителство - курортни и 
ваканционни селища 10,44 10,44 

Борис Магардич  
Моралян,Стоян 
Стоянов Бояджиев 
(при допускането - 
и Милен Георгиев РИОСВ Варна Решение 

ВА 171-
ЕО/2007 31.5.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

1698 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 15,52 15,51 "Фамилия" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 190-
ЕО/2007 5.6.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1708 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 14,02 14,02 

Кирил Маринов 
Кандиларов РИОСВ Варна Решение 

ВН 4-ПР-
ОС/2009  20.2.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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1727 енергетика 

инфраструкту
ра за 
ветрогенерато
ри 

път, подземен 20kV подземен 
елпровод и оптична линия 3,07 3,01 

"Балчишки път" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 72-
ПР/2011 14.7.2011 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Горун не   не   

1734 енергетика 
инфраструкту
ра 

ВЛ 110/въздушна линия/ Раковски – 
реконструкция пред подстанция 
Каварна; Подобект ВЛ 110 /Етап І ВЛ 
110 kV Раковски – участък от 
подстанция Каварна до стълб № 33 
по ново трасе     

"НЕК" ЕАД, 
Предприятие 
"Трафоелектроинве
ст" РИОСВ Варна Решение 

ВА 25-
ПР/2008 7.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

1760 търговия строителство 

Крайпътен обслужващ комплекс 
- мотел, търговски обект, 
бензиностанция и паркинг 9,70 9,69 

"Клуб Магелан" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 491-
ПР/2007 13.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола 

не, на 
границата 

Белите скали 
BG0002097 не   

1765 
туризъм и 
отдих 

инфраструкт
ура 

Техническа инфраструктура - 
мост и паркинг 0,45 0,45 "Дълбока" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 498-
ПР/2007 17.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1766 
туризъм и 
отдих строителство Изграждане на пет бунгала 9,78 9,77 "Дълбока" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 499-
ПР/2007 17.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1771 транспорт 
инфраструкт
ура Път 0,46 0,46 "Борато" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 470-
ПР/2007 10.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

1785 енергетика 
фотоволтаиц
и 

стационарна фотоволтаична 
система 3 по 100 кW 7,25 8,16 

"Екоенерджи 55" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 462-
ПР/2007 30.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Божурец не   не   

1804 
туризъм и 
отдих строителство 

Изграждане на жилищни сгради 
с КОО и техническа 
инфраструктура 5,00 5,00 

Атанас Панайотов 
Атанасов РИОСВ Варна Решение 

ВА 450-
ПР/2007 20.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1807 
туризъм и 
отдих строителство 

Жилищни сгради, 
общественообслужващи обекти 
и локално пречиствателно 
съоръжение за отпадъчни 
битово-фекални води 4,00 4,00 

Павел Василев 
Митков РИОСВ Варна Решение 

ВА 432-
ПР/2007 9.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, на 1,7 
км NE 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

1819 

управление 
на 
отпадъците 

инфраструкт
ура 

локална ПСОВ, в УПИ І, кв 142 по 
плана на гр Каварна, област 
Добрич, на територията на 
Многопрофилна болница за 
активно лечение /МБАЛ/ 
Каварна ЕООД     Община Каварна РИОСВ Варна Решение 

ВА 430-
ПР/2007 6.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна Каварна не   не   

1824 енергетика 
фотоволтаиц
и 

Фотоволтаични 
електрогенератори 24,48 24,47 "Теомарт" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 413-
ПР/2007 24.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да се извърши 
ОВОС   

спрян със 
заповедта за ЗЗ Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1825 
туризъм и 
отдих строителство 

Курортно и ваканционно 
застрояване и  локално 
пречиствателно съоръжение 3,63 3,62 

Константин 
Димитров Тодоров 
(решението за 
допускане е на 
името на Венцислав 
Дагитов  от Варна, 
м-ст Св. Никола 218, 
ет.2, ап. 7) РИОСВ Варна Решение 

ВА 414-
ПР/2007 24.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

изтекла 
давност Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

1826 
туризъм и 
отдих строителство 

Курортно и ваканционно 
застрояване и  локално 
пречиствателно съоръжение 3,00 3,00 

Константин 
Димитров Тодоров 
(решението за 
допускане е на 
името на Венцислав 
Дагитов  от Варна, 
м-ст Св. Никола 218, 
ет.2, ап. 7) РИОСВ Варна Решение 

ВА 415-
ПР/2007 24.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

изтекла 
давност Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

1827 
туризъм и 
отдих строителство 

Курортно и ваканционно 
застрояване и  локално 
пречиствателно съоръжение 12,75 8,50 

Бойко Борисов 
Биров РИОСВ Варна Решение 

ВА 416-
ПР/2007 11.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

изтекла 
давност Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 не   

1830 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

подземен електропровод за 
ветрогенератор, оозобрен с 
решение ВА 178-ПР/2006   11,46   

Община 
Каварна Решение 88 28.03.2007 Изменение на ОУП одобрява    реализиран Каварна Каварна не   не   

1835 
туризъм и 
отдих строителство Вилно селище с винарна 9,11 9,10 "Лакарт" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 408-
ПР/2007 12.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

1838 
туризъм и 
отдих строителство 

Вилни сгради и локално 
пречиствателно съоръжение 1,00 1,00 

Георги Ананиев 
Адамов РИОСВ Варна Решение 

ВА 399-
ПР/2007 8.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1842 

управление 
на 
отпадъците отпадъци 

Площадка за търговска дейност с 
отпадъци от черни и цветни 
метали 2,86 35,99 

"Феникс Добрич" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 379-
ПР/2007 28.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик да 

Балчик 
BG0002061 не   

1851 
туризъм и 
отдих строителство 

3 вилни сгради и модулна 
локална пречиствателна 
станция, с капацитет до 50 
еквивалент жители 5,00 5,00 

Георги Николов 
Иванов РИОСВ Варна Решение 

ВА 391-
ПР/2007 25.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

1858 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
строителство 6,98 6,98 

Иван Василев Делчев; 
Вълчо Момчилов 
Вълчев; Татяна 
Калайджиева РИОСВ Варна Решение 

ВА 345-
ПР/2007 28.8.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

1864 
туризъм и 
отдих строителство 

Нискоетажни жилищни сгради, 
паркинг и ЛПСОВ 9,50 9,50 

Мирослава 
Върбанова 
Стоянова-Ангелова РИОСВ Варна Решение 

ВА 364-
ПР/2007 10.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

изтекла 
давност Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1877 
туризъм и 
отдих строителство 

Зона за рекреация с локално 
пречиствателно съоръжение за 
отпадъчни води 12,00 1,20 

Йордан Иванов 
Демирев РИОСВ Варна Решение 

ВА 327-
ПР/2007 6.8.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

изтекла 
давност Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1881 
туризъм и 
отдих строителство 

Жилищни сгради с локална 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води   4,66 "Фарнекс" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 337-
ПР/2007 13.8.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна Божурец 

не може 
да се 
локализир
а   

не може да 
се 
локализира   

1886 
туризъм и 
отдих 

инфраструкт
ура 

локална ПСОВ за 500 еквивалент 
жители в УПИ ІІ-32, 33, 36, 37, кв. 
5 по плана на КК “Карвуна”, 
местност “Иканталъка”   2,11 "БГ Енерджи" АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 386-
ПР/2008 19.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1895 
туризъм и 
отдих строителство 

Жилищни сгради за комплексно 
обществено обслужване – 
ресторант, бар, магазин и локална 
пречиствателна станция, с 
капацитет от 100 еквивалент 
жители 49,11 49,09 "Кийстоун" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 297-
ПР/2007 9.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Горун не   

не, на 
границата 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

1906 търговия строителство 

Комплексен логистичен център – 
складове за пакетирани 
строителни материали, заведение 
за обществено хранене /до 40 
места/  и паркинг за леки и 
тежкотоварни автомобили с 50 
паркоместа 10,00 9,99 "НВГ Груп" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 275-
ПР/2007 12.6.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1912 
туризъм и 
отдих строителство 

Малки едноетажни сгради за 
жилищни нужди, обслужващ 
паркинг и локална ПСОВ 10,00 10,00 

Антон Василев 
Червенски и 
Николина Иванова 
Червенска;  
решението за 
одобрение на ОУП е 
на името на Димитър 
Иванов Петков и 
Мария Петкова от 
гр.Стара Загора, ул. 
”Самарско знаме”№ 
75 РИОСВ Варна Решение 

ВА 242-
ПР/2007 2.6.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

изтекла 
давност Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1913 
туризъм и 
отдих строителство 

Малки едноетажни сгради за 
жилищни нужди, обслужващ 
паркинг и локална ПСОВ 10,00 10,00 

 
Димитър Иванов 
Петков и Мария 
Петкова от гр.Стара 
Загора, ул.”Самарско 
знаме”№ 75; 
решението за 
промяна на ОУП е на 
името на Димитър 
Ангелов и Маргарита 
Ангелова РИОСВ Варна Решение 

ВА 243-
ПР/2007 2.6.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

изтекла 
давност Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1916 
туризъм и 
отдих строителство вилно строителство 6,49 6,80 

Даниела Ангелова 
Диманова и Лазар 
Тотев Лазаров РИОСВ Варна Решение 

ВА 251-
ПР/2007 2.6.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

изтекла 
давност Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

1944 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,21 8,20 Драгомир Желязков РИОСВ Варна Становище   2006 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1952 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 17,71 17,71 "Кийстоун" ЕООД 

Община 
Каварна Решение 253 31.10.2006 

проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Могилище не   не   

1953 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди   24,19 "Кийстоун" ЕООД 

Община 
Каварна Решение 254 31.10.2006 

проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Вранино не   не   

1954 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,85 8,94 

"Атракта холидейс" 
ЕАД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-7460 22.11.2006 

  
  

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1956 търговия строителство 
мотел, бензиностанция, детски 
парк 10,00 9,99 

Ивайло Иванов 
Найденов РИОСВ Варна Решение 

ВА 49-
ПР/2006  2006 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец 

не, на 
границата 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1957 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на 19 броя жилищни 
сгради 23,29 23,27 

"Космос сап 99" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН ...-
ДОС/2008 

преди 
28.09.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС 

 
  

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1959 енергетика фотоволтаици фотоволтични батерии.  4,06 4,06   
Община 
Каварна Решение 355 25.09.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    

спрян със 
заповедта за ЗЗ Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1960 
туризъм и 
отдих строителство 

локална ПСОВ за 12-16 
еквивалент жители, обслужваща 
жилищни сгради 7,00 7,00 

Стела Христова 
Василева и Павлина 
Владимирова 
Тонева РИОСВ Варна Решение 

ВА 25-
ПР/2007 24.1.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно дали 
е реализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

1967 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 1,53 1,52 

"Ебъни Истейтс" 
ООД 

Община 
Каварна Решение 14 30.01.2007 Изменение на ОУП одобрява   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола не   не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1968 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 1,42 1,42 Александър Иванов 

Община 
Каварна Решение 15 30.01.2007 Изменение на ОУП одобрява   реализиран Каварна Свети Никола не   не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1969 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 1,39 1,39 Николай Желязков 

Община 
Каварна Решение 16 30.01.2007 Изменение на ОУП одобрява   реализиран Каварна Свети Никола не   не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1971 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 19,99 19,99 

"Адамс Драмънд"  
ЕООД 

Община 
Каварна Решение 272 31.10.2006 

изработване на 
проект за изменение 
на  ОУП на община 
Каварна допуска    планиран Каварна Могилище не   не   

1973 
рибарство и 
аквакултури аквакултури 

ферма за аквакултури – Мидена 
инсталация „Транс - Топола” в 
акваторията на Черно море   1000,00 

"Трансимпекс" АД 

РИОСВ Варна Решение 
ВН 84-
ОС/2009 16.6.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна Топола да  

Белите скали 
BG0002097 да  

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1974 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,94 8,93 

"Курортно 
строителство" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 6-
ЕО/2006  13.11.2006 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1975 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 2,00 19,99 

Емил Тасков и 
Хриска Мирчева РИОСВ Варна Становище 

И-1785   
21.04.2006 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Камен бряг да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1976 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,21 8,20 Божидарка Данкова РИОСВ Варна Становище 

И-3519 03.08.2006 Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец  да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1977 
туризъм и 
отдих строителство 

локална ПСОВ за 12-16 
еквивалент жители, обслужваща 
жилищни сгради 8,21 8,20 

Божидарка 
Николова Данкова, 
Мирон Димитров 
Стоянов и Емил 
Николаев Велинов РИОСВ Варна Решение 

ВА 80-
ПР/2007 14.2.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1980 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 7,50 7,50 "Хоум 2 Хоум" ООД 

Община 
Каварна Решение 214 26.09.2006 Изменение на ОУП одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1981 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 7,50 7,50 "Хоум 2 Хоум" ООД 

Община 
Каварна Решение 215 26.09.2006 Изменение на ОУП одобрява   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1983 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 10,00 1,00 "Хоум 2 Хоум" ООД РИОСВ Варна Становище 

И-3062 

6.7.2006 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1985 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 4,66 4,66 Николай Мартинов РИОСВ Варна Становище   2006 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1986 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 4,67 4,66 Иван Йорданов РИОСВ Варна Уведомление 1615 7.3.2007 

  
  

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1987 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 0,51 0,51   

Община 
Каварна Решение 221 26.09.2006 

искане за 
допускане на 
прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1988 
туризъм и 
отдих 

инфраструкт
ура ПСОВ 16,55 16,54 Община Каварна РИОСВ Варна Становище   2006 

 
Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1989 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 4,09 3,93 Община Каварна РИОСВ Варна Решение 

ВА 149-
ПР/2005  2005 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС 

  
одобрен, 
нереализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1992 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,33 3,33   

Община 
Каварна Решение 226 26.09.2006 

искане за 
допускане на 
прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1993 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди   35,38   

Община 
Каварна Решение 227 26.09.2006 

искане за 
допускане на 
прояна на ОУП / 
ПУП не допуска    планиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

1994 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди   4,17   

Община 
Каварна Решение 228 26.09.2006 

искане за 
допускане на 
прояна на ОУП / 
ПУП не допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

1996 
туризъм и 
отдих строителство 

обект за обществено хранене - 
Ловен дом, паркинг и обект за 
обществено хранене 16,66 16,66 Светлозар Николов РИОСВ Варна Решение 

ВА 262-
ПР/2007 2.6.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

1998 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 1,22 1,22 "Брийсвак" ЕООД РИОСВ Варна Становище 

И-4186 18.09.2006 Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2002 

туризъм и 
отдих 

инфраструкт
ура 

външна канализация от к.к. 
„Бялата лагуна” до ПСОВ Балчик 0,40 0,40 "Бялата Лагуна" АД 

Община 
Каварна Решение 158 01.08.2006 

проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди/зона за отдих и 
туризъм 1105,84 1103,40 "Литекс Комерс" АД РИОСВ Варна Становище   2005 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

2005 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 2,00 2,00 

"Линекса пропърти" 
ЕООД РИОСВ Варна Становище 

И-3430   
01.08.2006 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   реализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2007 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 2,44 2,43 

"Линекса пропърти" 
ЕООД РИОСВ Варна Становище 

И-3353   
25.07.2006 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   реализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2024 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,00 3,00 

"Ситансо естейтс" 
ЕООД РИОСВ Варна Становище 

И-4194 18.09.2006 Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2025 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 16,60 16,59   РИОСВ Варна Решение 

ВН ...-
ДОС/2008 

преди 
28.09.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС 

 
  

неизвестно, 
неизграден Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2027 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищно строителство - 
курортни и ваканционни селища  5,00 5,00 

Николай Асенов 
Ненчев 

Община 
Шабла Решение 

ВН ...-
ДОС/2008 

преди 
28.09.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС 

 
  

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

2031 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане н асградна 
газоваинсталация и котелно 
помещение за отопление на 
почивна база в с. Дуранкулак 4,27 4,27 

"Учебновъзстановит
елен комплекс - 
Прогрес" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 18-
ПР/2011 1.2.2011 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

вероятно 
осъществен Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2032 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 0,89 0,89 Галин Николов 

Община 
Каварна Решение 121 27.06.2006 Изменение на ОУП одобрява   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2033 
туризъм и 
отдих строителство етно селище 25,13 25,12   

Община 
Каварна Решение 164 01.08.2006 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2034 транспорт 
инфраструкт
ура паркинг и озеленяване 9,53 9,53   

Община 
Каварна Решение 165 01.08.2006 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2035 
туризъм и 
отдих строителство обществено обслужване 9,53 9,53   

Община 
Каварна Решение 166 01.08.2006 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2036 
туризъм и 
отдих строителство обществено обслужване 9,53 9,53   

Община 
Каварна Решение 167 01.08.2006 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2037 
туризъм и 
отдих строителство обществено обслужване 9,53 9,53   

Община 
Каварна Решение 168 01.08.2006 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2038 
туризъм и 
отдих строителство курортна дейност 9,53 9,53   

Община 
Каварна Решение 169 01.08.2006 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2039 
туризъм и 
отдих строителство курортна дейност 9,53 9,53   

Община 
Каварна Решение 170 01.08.2006 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2040 
туризъм и 
отдих строителство курортна дейност 9,53 9,53   

Община 
Каварна Решение 171 01.08.2006 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2041 
туризъм и 
отдих строителство курортна дейност 9,53 9,53   

Община 
Каварна Решение 172 01.08.2006 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2042 
туризъм и 
отдих строителство курортна дейност 9,53 9,53   

Община 
Каварна Решение 173 01.08.2006 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2043 
туризъм и 
отдих строителство курортна дейност 9,53 9,53   

Община 
Каварна Решение 174 01.08.2006 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2044 
туризъм и 
отдих строителство курортна дейност 9,53 9,53   

Община 
Каварна Решение 175 01.08.2006 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2047 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди с ловен 
туризъм 24,48 24,47 

ЕТ "ПЕВИ - Петър 
Добрев"; Станко и 
Татяна Иванови РИОСВ Варна Решение 

ВА 404-
ПР/2007 23.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2048 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 30 бр. къщи, 
магазин, бистро   24,47 

ЕТ "ПЕВИ - Петър 
Добрев"; Станко и 
Татяна Иванови РИОСВ Варна Решение 

ВА 404-
ПР/2007 23.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2055 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 1,50 1,50 "Лъки ММ" ЕООД РИОСВ Варна Становище 

И-1786 21.04.2006 Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2056 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,67 3,67 

Мирослав Богданов 
Дачев РИОСВ Варна Становище 

1434 

31.3.2006 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2057 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,67 3,66 

Мирослав Богданов 
Дачев РИОСВ Варна Становище 

2980 04.07.2006 Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2058 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 6,25 6,25 

Светослав Божков 
Божилов РИОСВ Варна Становище 

2329 25.05.2006 Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2059 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 33,49 33,51 

Михаил Генов 
Кръстев, Стефан 
Петров Тодоров и 
Пиринка Кръстев РИОСВ Варна Становище 

И-1782   
21.04.2006 Необходимост от 

процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

2060 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 30,00 29,98 

"Бългериан 
пропърти 
инвестмънт тръст" 
АД РИОСВ Варна Становище 

И-2459 

2.6.2006 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 да, частично 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2062 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди   27,54   

Община 
Каварна Решение 79 30.05.2006 

 проект за ПУП - 
Парцеларен план за 
линейна 
инфраструктура, 
представляваща 
подземен 
електропровод за 
високо напрежение  одобрява   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна не   не   

2063 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди   63,97   

Община 
Каварна Решение 80 30.05.2006 

проект за 
Парцеларен план за 
линейна 
инфраструктура, 
представляваща 
подземен 
електропровод за 
високо напрежение   одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

2080 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 4,00 4,00 

Александър 
Константинов 
Манжаров РИОСВ Варна Решение 

ВН 499-
ОС/2008 24.6.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2082 търговия строителство винарска изба 9,62 9,62 
"Прайм Булгарагро" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 47-
ОС/2008 31.1.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2086 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 7,69 7,68   

Община 
Каварна Решение 103 30.05.2006 

изработване на 
проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна допуска    планиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2088 енергетика 
добив на 
нефт и газ 

Годишен Работен Проект за 
търсене и проучване на нефт и 
газ в Блок “Шабла” през третата 
година на Разрешението 
28.09.2007г. – 28.09.2008 г   2,78 

"Проучване и 
добивна нефт и газ" 
АД РИОСВ Варна Решение 

ВН 44-
ОС/2008  24.1.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Шаблa Шаблa да 

Калиакра 
BG0002051 

не може да 
се 
локализира   

2089 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 53,03 29,99 Иван Згуров 

Община 
Каварна Решение 106 30.05.2006 

изработване на 
проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна допуска    планиран Каварна Камен бряг да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2090 търговия строителство 

постройки и съоръжения с 
обществено-обслужващо 
предназначение 19,99 19,99   

Община 
Каварна Решение 185,186 29.05.2007 Изменение на ОУП одобрява   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

2091 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 2,00 2,00 Пламен Николов РИОСВ Варна Становище 

И-2981   
04.07.2006 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

не подлежи на 
процедура   реализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2092 търговия строителство винарска изба 9,50 9,50 

"Компания за 
инженеринг и 
развитие" АД РИОСВ Варна Решение 

ВН 78-ОС 
/2008 7.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2093 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 1,00 1,00 "А 1 Лиса" ООД РИОСВ Варна Становище 

И-1786 21.04.2006 Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2094 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 21,13 21,12 "Борато" ООД РИОСВ Варна Становище 

425 27.01.2006 Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2095 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,00 3,00 Методи Методиев РИОСВ Варна Становище 

И-1788 21.04.2006 преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2097 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 4,44 8,18 

"Юролинк 
Партнерс" ООД 

Община 
Каварна Решение 325 17.12.2006 Изменение на ОУП одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2100 
туризъм и 
отдих 

инфраструкт
ура Път 42,08 42,06 "Агро Ерг" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 29-
ПР/2008 6.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2103 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 10,50 10,49 

"РОС СИБ Инвест" 
ЕООД РИОСВ Варна Становище   2005 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2104 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 10,65 10,64 Община Каварна РИОСВ Варна Становище   2006 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2105 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,75 3,75 

Михаил Матеев, 
“Фърст България 
проперти 
инвестмънт”ЕООД, 
“Гая култура”ЕООД, 
“Вилла футура”ЕООД, 
“Артискултура”ЕООД 
и Милена 
Константинова 
Борисова РИОСВ Варна Становище 

И-1878   
27.04.2006 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2108 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 7,50 7,50 

Любомир Михайлов 
Анастасов РИОСВ Варна Решение 

ВН 425-
ОС/2008 27.5.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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2113 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПРЗ за жилищно 
строителство - курортни и 
ваканционни селища 5,22 5,22 

Милен Георгиев (при 
допускането - и Стоян 
Бояджиев, Борис 
Моралян) РИОСВ Варна Решение 

ВА 172-
ЕО/2007 31.5.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

2114 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 28,13 28,11 

"Норт Иист 
Пропъртис" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 49-ПР-
ОС/2008 19.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2115 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 20 бр. 
жилищни сгради 23,01 23,00 

"Кавен - Ирадис" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 41-ПР-
ОС/2008 17.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2117 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 19,48 19,47 "К-И Логистик" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 31-ПР-
ОС/2008 12.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2118 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 19,48 19,47 "К-И Логистик" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 30-ПР-
ОС/2008 12.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2119 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 23,01 23,00 "К-И Логистик" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 38-ПР-
ОС/2008 12.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2120 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 19,66 19,65 

"Кавен - Ирадис" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 40-ПР-
ОС/2008 12.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2121 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 19,66 19,65 

"Космос сап 99" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 42-ПР-
ОС/2008 12.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2122 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 19,57 19,56 

ЕТ "Вевас-Венка 
Филева" РИОСВ Варна Решение 

ВН 43-ПР-
ОС/2008 12.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2123 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 20 бр. 
жилищни сгради 23,01 23,00 

"Космос сап 99" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 44-ПР-
ОС/2008 12.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2124 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 20 бр. 
жилищни сгради 23,01 23,00 

ЕТ "Вевас-Венка 
Филева" РИОСВ Варна Решение 

ВН 45-ПР-
ОС/2008 12.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2125 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 19,66 19,65 

ЕТ "Вевас-Венка 
Филева" РИОСВ Варна Решение 

ВН 46-ПР-
ОС/2008 12.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2126 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 19,66 19,65 

"Космос сап 99" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 47-ПР-
ОС/2008 12.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2127 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 19,47 19,47 

"Кавен - Ирадис" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 21-ПР-
ОС/2008 12.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2128 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 15 бр. 
жилищни сгради 19,66 19,65 

"Кавен - Ирадис" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 39 - ПР-
ОС/2008 11.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2129 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищно строителство- 14 бр. 
жилищни сгради 19,60 19,59 "Агро Ерг" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 37-ПР-
ОС/2008  11.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2130 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 15 бр. 
жилищни сгради 19,47 19,47 "Агро Ерг" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 54 - ПР-
ОС/2008  10.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2131 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 15 бр. 
жилищни сгради 19,57 19,56 "Агро Ерг" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 53-ПР-
ОС/2008  10.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2132 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 15 бр. 
жилищни сгради 23,01 23,00 "Агро Ерг" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 52-ПР-
ОС/2008 10.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2133 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 15 бр. 
жилищни сгради 19,66 19,65 "Агро Ерг" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 51 - ПР-
ОС/2008  10.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2137 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 24,23 24,22 "Агро Ерг" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 59-ПР-
ОС/2008 10.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2142 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,34 8,33 

"България 
инмобилария" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 23-ПР-
ОС/2008 28.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2143 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 15 бр. 
жилищни сгради 19,48 19,47 

"Космос сап 99" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 25 - ПР-
ОС/2008 25.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2144 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 15 бр. 
жилищни сгради 19,48 19,47 

ЕТ "Вевас-Венка 
Филева" РИОСВ Варна Решение 

ВН 26 - ПР-
ОС/2008 25.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2145 
туризъм и 
отдих строителство 

16 бр. жилищни сгради-за 
целогодишно обитаване  19,47 19,47 "К-И Логистик" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 28 - ПР-
ОС/2008 25.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2148 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 16 бр. 
жилищни сгради 23,63 23,62 "Агро Ерг" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 22 – ПР-
ОС /2008 18.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2169 търговия строителство 
склад за промишлени стоки - 
черна и бяла техника  12,61 12,60 "Брийсвак" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 293-
ОС/2008  10.4.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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2170 
промишлено
ст 

промишлено
ст шивашки цех  10,00 9,99 "Брийсвак" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 292-
ОС/2008  10.4.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2181 търговия строителство 
ателие за цветя и сватбени 
украси и декорация 10,00 10,00 "Брийсвак" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 286-
ОС/2008  1.4.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2188 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди  - 6 жилищни 
сгради 9,87 9,87 

Желязко Захариев 
Байчев РИОСВ Варна Решение 

ВН 248-
ОС/2008  28.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2191 търговия строителство 
винарска изба с дегустационна 
зала 12,61 12,60 "Брийсвак" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 247-
ОС/2008  27.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2192 търговия 
градински 
център 

преотреждане на имота за 
“градински център”  10,00 10,00 "Брийсвак" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 246-
ОС/2008  27.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2196 
туризъм и 
отдих строителство 

ресторант с кафе – бар  и 
автосервиз  10,00 10,00 "Брийсвак" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 232-
ОС/2008  27.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2197 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване - з бр жилищни 
сгради 3,00 3,00 

Мария Ставрева 
Стаменова РИОСВ Варна Решение 

ВН 4-
ДОС/2012 2012 

оценка степента на 
въздействие върху 
предмета и целите 
на Натура 2000 одобрява 

ВН 234-ОС/2008 
от 25.3.2008: 
съгласува без ОС 
- отменен;  ВН 
84-ПР-ОС/2008  
от 20.8.2008: да 
се извърши ОС 

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

2200 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 5,45 6,24 

Стефан Генчев 
Павлов РИОСВ Варна Решение 

ВН 235-
ОС/2008  25.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa 

не, на 
границата 

Шабленски езерен 
комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

2213 
туризъм и 
отдих строителство 

преотреждане на имотите за 
жилищни нужди,  20,00 19,99 

"Ленд къмпани 
България" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 230-
ОС/2008  21.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2231 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,21 8,20 

Христо Атанасов 
Семерджиев РИОСВ Варна Становище 

1632 12.4.2006 Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2287 търговия строителство 
склад за лодки и изложбена 
площ 3,50 3,50 

"Геа 
Интернейшънъл” 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 237-
ПР/2009 14.7.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС 

ВА 73-ПР/2008 от 
21.3.2008: да не 
се извършва 
ОВОС 

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

2295 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 855,31 854,94 

"България холд" 
ЕООД и "Балкан 
холд" АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 139-
ЕО/2007 17.5.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО да се извърши ЕО   в процедура Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2301 
туризъм и 
отдих строителство 

туристически комплекс от 
ваканционни къщи за отдих и 
туризъм 40,01 40,00 

"Пента България" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 49-
ПР/2013 29.3.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2302 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 30,01 29,99 

Йови Иванов 
Дженков 

Община 
Шабла Решение 115 04.12.2006 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя  допуска   планиран Шаблa Граничар 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

2303 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 15,00 14,99 "Борато" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 78-
ПР/2007 20.2.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно дали 
е реализиран Шаблa Крапец 

не, на 
границата 

Шабленски езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

2304 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 2,01 2,01 

Кремена Тодорова 
Генчева 

Община 
Шабла Решение 117 04.12.2006 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя 
- за  Жилищно 
строителство – ЖМ одобрява    

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2305 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 1,00 1,00 

Иванка Стоянова 
Авджиева РИОСВ Варна Уведомление 850 2.2.2007 

  
  

одобрен, 
нереализиран Шаблa Тюленово да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2306 
туризъм и 
отдих строителство 

Изменение на ТУП и 
изработване на ПУП по чл 28, ал 
1, т 2 за курортно и ваканционно 
застрояване - изграждане на 9 
бр. вилни сгради 2,30 2,30 

Иван Делчев, Вълчо 
Вълчев, Венета 
Янчева Делчева, 
Татяна Великова 
Калайджиева-
Вълчева, Мария 
Симионова 
Теофилова, Благовест 
Аргиров Аргиров и 
“Химекс СО” ЕООД  

Община 
Шабла Решение 119 24.01.2008 

проект за 
изменение на ТУП 
(ОУП) от 1997 год. 
за промяна 
предназначението 
на земеделска земя   одобрява   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

2311 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 8,25 8,25 

Борислав Михаилов 
Борисов РИОСВ Варна Уведомление 1669 9.3.2007 

  
  

одобрен, 
нереализиран Шаблa Тюленово 

не, на 
границата 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2316 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване   19,38 "Булмондо" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 129 04.12.2006 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя одобрява    неизвестно Шаблa Шаблa 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

2322 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на етно селище и 
ЛПСОВ 39,25 39,24 

"Сънрайс Партнерс" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 390-
ПР/2007 28.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да се извърши 
ОВОС   в процедура Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2323 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 9,00 8,99 

Константин 
Йорданов Петков 

Община 
Шабла Решение 136 04.12.2006 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя одобрява    

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

2326 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване   36,29 Община Шабла РИОСВ Варна Решение 

ВА 307-
ЕО/2007 13.8.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО да се извърши ЕО   в процедура Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

2329 
туризъм и 
отдих строителство 

Жилищни сгради с локална 
пречиствателна станция  30,75 30,74 

Иван Николов 
Петров РИОСВ Варна Решение 

ВА 336-
ПР/2007 20.8.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

изтекла 
давност Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2330 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 8,50 8,50 

Мария Илиева 
Георгиева 

Община 
Шабла Решение 143 04.12.2006 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя одобрява    

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2331 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 10,00 10,00 

Илия Иванав 
Панайотов и Ирина 
Пекова Петкова РИОСВ Варна Решение 

ВА 298-
ПР/2007 5.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2332 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 6,00 6,00 

Красимир Николов 
Стефанов 

Община 
Шабла Решение 145 04.12.2006 

 изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя  одобрява    

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

2428 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане жилищни сгради, 
комплекси обществено-
обслужващи дейности и 
техническа инфраструктура 16,67 19,48 

"Кони Консулт" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 353-
ОС/2008 9.5.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2439 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

подземен електропровод по 
решение ВА 142-ПР/2005 9,21 9,21   

Община 
Каварна Решение 484 27.11.2008 

Проект за ПУП-
Парцеларен план за 
линейна 
инфраструктура, 
представляваща 
подземен 
електропровод за 
високо напрежение одобрява     реализиран Каварна Нейково не   не, в близост 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

2511 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на хотелски 
комплекс 48,00 45,08 

Георги Петров 
Тодоров РИОСВ Варна Решение 

ВА 178-2-
ПР/2005 24.11.2005 

за оттегляне на 
Решение178-ПР 
/08.11.2005 

 
  

отменен 

Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

2530 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,51 5,51 "ЕФ и ЕС" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 441-
ОС/2008 30.5.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2542 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,00 5,00 

"Уотърфронт 
дивелопмънт 3" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 334-
ЕО/2007 10.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2554 
туризъм и 
отдих строителство жилищни сгради  7,50 7,50 "Фина - 5" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 64-
ОС/2007 31.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2565 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 6,25 6,25   

Община 
Каварна Решение 68 06.03.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2567 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 7,90 7,90 

Иван Милушев 
Панчев РИОСВ Варна Решение 

ВН 348-
ОС/2008 7.5.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

2568 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 3,00 3,00 

Мария Ставрева 
Стаменова РИОСВ Варна Решение 

ВН 349-
ОС/2008 7.5.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

2582 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 15,42 15,42 

Крикор Сукияс 
Симонян РИОСВ Варна Решение 

ВН 354-
ОС/2008 9.5.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

2583 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 14,40 14,39 

Веселин Иванов 
Петров РИОСВ Варна Решение 

ВН 313 -
ОС/2008 18.4.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

2584 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,50 8,50 

Веселин Иванов 
Петров РИОСВ Варна Решение 

ВН 312 -
ОС/2008 18.4.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

2602 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 27,50 27,49 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 297 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП 
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

2611 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди   19,38   

Община 
Каварна Решение 93 28.03.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    неизвестно Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2614 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 414,55 430,20 "Ан и Ди" ООД РИОСВ Варна Становище 

92-004682 28.07.2005 Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна 

Българево, 
Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2631 

енергетика 

инфраструкту
ра за 
ветрогенерато
ри подземен електропровод 20 kV   414,72 

"Ен Ти Енерджи" 
ЕООД 

Община 
Каварна Решение 35 26.2.2010 

проект за ПУП – 
Парцеларен план за 
линейна 
инфраструктура, 
представляваща 
подземен 
електропровод 20 kV одобрява   

одобрен, 
нереализиран Каварна 

Камен бряг, 
Поручик 
Чунчево, 
Свети Никола, 
Хаджи 
Димитър 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

енергетика 

инфраструкту
ра за ветро-
генератори     11,96                       не   да 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

2645 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване  25,32 25,31 

Амджад Юсеф Абдо 
Азар РИОСВ Варна Решение 

ВН 357-
ОС/2008 30.4.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

2649 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 33,01 32,99 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 298 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП 
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2650 енергетика 
добив на 
нефт и газ 

цялостен план за разработване 
на петролно находище 
"Българево" - 2008 - 2013   5,53 

"Проучване и 
добивна нефт и газ" 
АД РИОСВ Варна Решение 

ВН 420-
ОС/2008  27.5.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 

не може да 
се 
локализира   

2651 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 25,50 25,49 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 299 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2654 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 3,00 3,00 

Мария Ставрева 
Стаменова РИОСВ Варна Решение 

ВН 442-
ОС/2008 29.5.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

2669 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 1,00 1,00 

Калин Евгениев 
Цанов и Георги 
Пейчев Димитров РИОСВ Варна Решение 

ВН 511-
ОС/2008 24.6.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2684 енергетика 
добив на 
нефт и газ 

изграждане на 9 сгради 
(магазини)       РИОСВ Варна Решение 

ВН 
...ОС/2008 

преди 
28.09.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС 

 
  неизвестно Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2686 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 28,50 28,49 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 301 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2691 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 22,50 22,49 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 302 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2703 търговия строителство 
складова база за хранителни 
продукти 9,77 9,00 "Дълбока" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 186-
ОС/2007 17.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2710 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 30,00 29,98 

Светлозар Дучков 
Дуков и Асен 
Велчев Василев РИОСВ Варна Становище 

1879 14.03.2008 Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2718 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 31,27 31,25   

Община 
Каварна Решение 169 29.05.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2720 търговия строителство 

постройки и съоръжения с 
обществено-обслужващо 
предназначение 28,50 28,49   

Община 
Каварна Решение 172 

29.5.2007 искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не   



22 
 

код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

2721 

селско 
стопанство земеделие овощна градина 1456,68 1455,99 

"Интерсел 
България" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 1-ПР-
ОС/2012 11.10.2012 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС 

ВН 18-ОС/2011 от 
2.9.2011: 
съгласува без ОС 
- отменен; ВА 
480-ЕО/2007: да 
се извърши ЕО в процедура Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

селско 
стопанство земеделие овощна градина     

"Интерсел 
България" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 1-ПР-
ОС/2012 11.10.2012 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС 

ВН 18-ОС/2011 от 
2.9.2011: съгласува 
без ОС - отменен; 
ВА 33-ЕО/2008 от 
26.2.2008: да се 
извърши ЕО в процедура Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2722 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 15 бр. 
жилищни сгради 19,66 19,65 "К-И Логистик" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 32 - ПР-
ОС/2008 12.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2755 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 29,61 29,61 

"Нико Пропърти 
Инвестмънт" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 472-
ЕО/2007 6.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик да 

Балчик 
BG0002061 не   

2772 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищно строителство, съгласно 
чл. 28, ал. 1, т. 2 и ал. 5, т. 1, 2, 3, 
4, във връзка с чл. 48(г), ал. 2, т. 4 
от Наредба №7 на МРРБ 8,49 8,49 

"Уиндмил 
Пропъртис" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 533-
ОС/2008 10.7.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

2790 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 33,00 32,99 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 300 11.04.2007 

изработване изме-
нение на действащия  
ТУП от 1997 год. ОУП 
и ПУП  за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2810 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 60,00 59,97 

"Сотиров Ризорт" 
ЕООД РИОСВ Варна Становище   2005 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2854 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на 9 броя жилищни 
сгради 15,00 14,99 Тони Дянков Илиев РИОСВ Варна Решение 

ВН 579-
ОС/2008 8.8.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2857 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване - 12-15 бр. 
Еднофамилни сгради 35,00 34,98 

Ани Драгомирова 
Петрова РИОСВ Варна Решение 

ВН ...-ПР-
ОС/2008 

преди 
28.09.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   планиран Шаблa Ваклино да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2869 енергетика 
добив на 
нефт и газ 

Прокарване на търсещ сондаж 
"Р-1 Дуранкулак" и изграждане 
на нов тръбен кладенец (ТК) "ХК-
1 ПДНГ-Дуранкулак" 26,97 24,97 

"Проучване и 
добивна нефт и газ" 
АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 56-
ПР/2014 23.5.2014 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
западно 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

2870 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 59,91 59,89 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 304 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2877 

туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,48 5,48 

"Амс БГ" ООД / "Ам 
риъл истейтс" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 78-
ЕО/2007 5.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО 

  
одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 1,80 1,80 "Амс БГ" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 78-
ЕО/2007 5.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО 

  реализиран Каварна Божурец да 
Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2880 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 7,38 7,37 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 305 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2882 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 51,33 51,30 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 303 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2883 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 31,00 30,99   

Община 
Каварна Решение 428 30.09.2008 

Проект за изменение 
на ОУП на община 
Каварна  допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2898 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 20,93 20,92 Хриска Мирчева РИОСВ Варна Уведомление 4083 30.6.2005 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

2899 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 50,00 49,98 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 306 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2900 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на жилищни сгради 
за рекреация 17,95 54,19 "Балкан Холд" АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 202-
ПР/2008 10.6.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Горун не   не, в близост 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

2901 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 4,31 4,31 Хриска Мирчева РИОСВ Варна Уведомление 4084 30.6.2005 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2902 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на жилищни сгради 
за рекреация   36,27 "Балкан холд" АД  РИОСВ Варна Решение 

ВА 201-
ПР/2008 10.6.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Горун не   

не, на 
границата 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

2904 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,62 5,61 Хриска Мирчева РИОСВ Варна Уведомление 4085 30.6.2005 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2909 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 9,21 9,21 Хриска Мирчева РИОСВ Варна Уведомление 4086 30.6.2005 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2917 
селско 
стопанство земеделие 

система за капково напояване и 
сондажен кладенец за 
напояване на лозов масив (във 
връзка с кандидатстване по 
мярка "Преструктуриране и 
конвесия на винени лозя") 357,69 524,90 

"Прайм Булгарагро" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 83-
ПР/2011 16.8.2011 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2920 
туризъм и 
отдих строителство асфалтиран паркинг 8,33 8,33 Светлозар Николов РИОСВ Варна Решение 

ВА 312-
ПР/2007 13.8.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2921 
туризъм и 
отдих 

инфраструкт
ура 

локална ПСОВ, обслужваща 
жилищни 
сгради 10,49 16,99 

"КБМ бест оф 
България 2000" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 20-
ПР/2007 18.1.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

2933 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

подземен електропровод за 
ветрогенератор по решение ВА 
177-ПР/2006   13,49   

Община 
Каварна Решение 88 28.03.2007 Изменение на ОУП одобрява    реализиран Каварна Каварна не   не   

2934 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

подземен електропровод за 
ветрогенератор по решение ВА 
176-ПР/2006 9,99 9,99   

Община 
Каварна Решение 88 28.03.2007 Изменение на ОУП одобрява    реализиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

2935 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

подземен електропровод за 
ветрогенератор по решение ВА 
174-ПР/2006 12,39 12,39   

Община 
Каварна Решение 88 28.03.2007 Изменение на ОУП одобрява    реализиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

2938 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

подземен електропровод за 
ветрогенератор по решение ВА 
102-ПР/2006 9,00 9,00   

Община 
Каварна Решение 88 28.03.2007 Изменение на ОУП одобрява    реализиран Каварна Каварна не   не   

2944 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 18,13 18,13 

"Ко кери риъл 
инстейн" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 311 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и 
ПУП  за  промяна 
предназначението 
на земеделска земя 
за курортни и 
ваканционни 
селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2949 енергетика 
фотоволтаиц
и фотоволтаична електроцентрала   163,13   

Община 
Каварна Решение 170 и 171 31.3.2009 

становище относно 
проект за 
изменение ОУП на 
община Каварна за 
отреждането на 
долуизброените 
имоти “за 
изграждане на 
фотоволтаична 
електроцентрала”, 

приема за ПИ с 
идентификатори 
48.567, 48.568, 
48.569, 48.570, 
48.571, 48.572, 
48.573 и 48.574 ... 
землище с. 
Българево и 
предлага същият да 
бъде внесен за 
разглеждане от НЕС 
по устройство на 
територията и ре-
гионална политика и 
представен за 
одобряване от 
Министъра на 
регионалното 
развитие и 
благоустройството   

спрян със 
заповедта за ЗЗ Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

2951 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

подземен електропровод за 
ветрогенератор по решение ВА 
101-ПР/2006 8,37 8,37   

Община 
Каварна Решение 88 28.03.2007 Изменение на ОУП одобрява    реализиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

2952 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 10,00 9,99 

"Ко кери риъл 
инстейн" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 312 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и 
ПУП  за  промяна 
предназначението 
на земеделска земя 
за курортни и 
ваканционни 
селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2987 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на курортно и 
ваканционно селища 1,00 1,00 

Траян Василев 
Тодоров РИОСВ Варна Решение 

ВА 75-
ПР/2008 8.4.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2988 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на жилищни сгради, 
КОО, курортнолечебни 
заведения, обекти за хранене и 
др. 2,00 2,00 

"Кони Консулт" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 46-
ПР/2008 7.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2991 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 6,05 6,05 "Ахалиа" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 330-
ПР/2008  28.8.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

2993 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,00 5,00   

Община 
Каварна Решение 287 05.12.2006 

 
искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

2996 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 10,00 9,99 

"Ко кери риъл 
инстейн" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 313 11.04.2007 

 
изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

2998 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 29,90 29,88 

Димо Николов 
Димов 

Община 
Каварна Решение 431 11.10.2007 Изменение на ОУП одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2999 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,00 5,00 

Атанас Илиев 
Бабадалиев РИОСВ Варна Решение 

ВА 438-
ЕО/2007 25.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3000 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,00 5,00 

Илиан Христов 
Бабадалиев РИОСВ Варна Решение 

ВА 439-
ЕО/2007 25.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3001 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,00 5,00 

Кичка Георгиева 
Бабадалиева РИОСВ Варна Решение 

ВА 437-
ЕО/2007 25.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3002 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,00 5,00 

Христо Георгиев 
Бабадалиев РИОСВ Варна Решение 

ВА 436-
ЕО/2007 25.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3003 енергетика 

инфраструкту
ра за 
ветрогенерато
ри 

подземен електропровод за 
ветрогенератори на Ен Ти 
Енерджи и Синтесия 
  

  
  

74,08 
  

  
  

Община 
Каварна 
  

Решение 
  

138 
  

25.03.2008 
  

Изменение на ОУП 
  

одобрява  
  

  
  

реализиран 
  

Каварна 
  

Камен бряг 
  

не, на 
границата 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

не   да 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

3004 
туризъм и 
отдих строителство вилно строителство 3,39 3,93   РИОСВ Варна Уведомление 4117 27.6.2007 

инвестиционно 
предложение     планиран Каварна Камен бряг 

не, на 
границата 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3005 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 43,20 43,18 

Симеон Симеонов и 
Жана Жекова РИОСВ Варна Становище 

И-2446   
01.06.2006 

 
Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Камен бряг да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3011 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,00 5,00   

Община 
Каварна Решение 118 26.04.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Камен бряг 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3012 
туризъм и 
отдих строителство вилно строителство 5,00 5,00   

Община 
Каварна Решение 119 26.04.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Камен бряг 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3013 
туризъм и 
отдих строителство вилно строителство 5,00 5,00   

Община 
Каварна Решение 120 26.04.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Камен бряг 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3014 
туризъм и 
отдих строителство вилно строителство 5,00 5,00   

Община 
Каварна Решение 121 26.04.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Камен бряг 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3015 
туризъм и 
отдих строителство вилно строителство 6,00 6,00   

Община 
Каварна Решение 122 26.04.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Камен бряг 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

3016 
туризъм и 
отдих строителство вилно строителство 5,00 10,00 

Ани Драгомирова 
Петрова РИОСВ Варна Решение 

ВА 108-
ЕО/2008  26.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Камен бряг 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3018 
туризъм и 
отдих строителство вилно строителство 3,00 3,00   

Община 
Каварна Решение 125 26.04.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Камен бряг 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3019 
туризъм и 
отдих строителство вилно строителство 5,00 5,00   

Община 
Каварна Решение 126 26.04.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Камен бряг 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3020 
туризъм и 
отдих строителство вилно строителство 8,00 8,00   

Община 
Каварна Решение 129, 130 26.04.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Камен бряг 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3021 

управление 
на 
отпадъците 

инфраструкту
ра 

главен колектор 6  и 
канализационна мрежа     Община Каварна РИОСВ Варна Уведомление 1.8.3027 16.4.2008 

инвестиционно 
предложение 

 
  неизвестно Каварна Каварна 

не може да 
се 
локализира   

не може да 
се 
локализира   

3022 
туризъм и 
отдих строителство вилно строителство 5,00 5,00   

Община 
Каварна Решение 131,132 26.04.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Камен бряг 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3025 
туризъм и 
отдих строителство вилно строителство 5,00 5,00   

Община 
Каварна Решение 133 26.04.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Камен бряг 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3026 
туризъм и 
отдих строителство вилно строителство 5,00 5,00   

Община 
Каварна Решение 117 26.04.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Камен бряг 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3027 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 9,21 9,21 Хриска Мирчева РИОСВ Варна Уведомление 4087 30.6.2005 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3030 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 9,40 9,40 

"Ко кери риъл 
инстейн" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 315 11.04.2007 

изработване измене-
ние на действащия  
ТУП от 1997 г. ОУП и 
ПУП  за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3046 
туризъм и 
отдих строителство етно селище   43,64   

Община 
Каварна Решение 137 26.04.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Могилище не   не   

3047 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 20,00 19,99   

Община 
Каварна Решение 277 7.8.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Могилище не   не   

3048 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 16,992 

16,9912
02 Йорданка Стоянова 

Община 
Каварна Решение 

18 30.1.2007 
Изменение на ОУП одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Могилище не   не   

3050 
туризъм и 
отдих строителство етно селище   19,71   

Община 
Каварна Решение 138 26.04.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Могилище не   не   

3051 
туризъм и 
отдих строителство етно селище   23,94   

Община 
Каварна Решение 184 29.05.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Могилище не   не   

3057 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на дневен център за 
стари хора "Място, наречено 
дом" 0,52 0,51 

"ТБ Експерт" ЕООД, 
Сдружение "Място, 
наречено дом" РИОСВ Варна Решение 

ВА 165-
ПР/2013 26.11.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3058 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 19,69 19,69 "Кийстоун" ЕООД 

Община 
Каварна Решение     

  
  планиран Каварна Могилище  не   не   

3063 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 9,21 9,21 Хриска Мирчева 

Община 
Каварна Решение 193 06.10.2005 Изменение на ОУП одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3066 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 9,21 9,21 Хриска Мирчева 

Община 
Каварна Решение 193 06.10.2005 Изменение на ОУП одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3069 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 9,21 9,21 Хриска Мирчева 

Община 
Каварна Решение 193 06.10.2005 Изменение на ОУП одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3073 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 7,04 7,04 Хриска Мирчева 

Община 
Каварна Решение 193 06.10.2005 Изменение на ОУП одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3084 енергетика 
инфраструкт
ура подземен електропровод 16,50 16,49   

Община 
Каварна Решение     

  
  

одобрен, 
вероятно 
неизграден Каварна Раковски 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

3086 търговия строителство 

постройки и съоръжения с 
обществено-обслужващо 
предназначение 30,00 29,98   

Община 
Каварна Решение 191 29.05.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Раковски да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3087 търговия строителство 

постройки и съоръжения с 
обществено-обслужващо 
предназначение 4,58 4,58   

Община 
Каварна Решение 177 26.04.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Раковски да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3088 
туризъм и 
отдих строителство етно селище 9,84 9,84 "Джерма" ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-5148 16.7.2008 

  
  планиран Каварна Раковски да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3091 
рибарство и 
аквакултури аквакултури 

Изработване и изграждане на 
инсталация за отглеждане на 
миди и стриди   2000,00 

"Бляк Сий Шелс" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 66-
ОС/2009 

12.5.2009 преценка 
необходимостта от 
ОС 

съгласува без ОС 

  

одобрен, 
неизвестно дали 
е реализиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3097 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 29,50 29,48 

"Ко кери риъл 
инстейн" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 316 11.04.2007 

изработването на 
изменение на допуска   планиран Шаблa Ваклино 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   

BG0002050 BG0000154 

3099 енергетика 

инфраструкту
ра за ветро-
генератори 

въздушна линия 110 кv 
присъединяване на ВЕП "Св. 
Никола" към ЕЕС , п/ст Каварна -2     

"Ей и Ес Гео 
Енерджи" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 105-
ПР/2008 

15.4.2008 преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС 

  реализиран Каварна 
Хаджи 
Димитър да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3103 енергетика 

инфраструкту
ра за ветро-
генератори подземен електропровод   

79,8264
83   

Община 
Каварна Решение 

267 7.8.2007 Изменение на ОУП одобрява  

  
одобрен, 
нереализиран Каварна Селце не   не   

3112 енергетика 

инфраструкту
ра за ветро-
генератори 

подземен електропровод за 
ветрогенератор по решение ВА 
150-ПР/2006   4,99   

Община 
Каварна Решение     

  
  реализиран Каварна Селце не   не   

3117 

енергетика 

инфраструкту
ра за ветро-
генератори 

подземен електропровод за 
ветрогенератор по решение ВА 
149-ПР/2007   

29,9911
72   

Община 
Каварна Решение 

267 7.8.2007 Изменение на ОУП одобрява  

  
одобрен, 
нереализиран Каварна Селце не   не   

3120 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 22,00 21,99 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 314 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3122 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 36,00 35,98 

"Златна рибка" 
ЕООД 

Община 
Шабла Решение 343 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3123 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 48,67 48,64 

"Ко кери риъл 
инстейн" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 317 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3126 
туризъм и 
отдих строителство 

комплекс за обществено 
обслужващи дейности 4,03 4,02 

Нели Петрова 
Дечкова РИОСВ Варна Решение 

ВА 179-
ПР/2008 2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Езерец 

не, в 
близост - 
205 м 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

3127 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

подземен електропровод за 
ветрогенератор по решение ВА 
82-ПР/2007   

18,1382
39   

Община 
Каварна Решение 

267 7.8.2007 Изменение на ОУП одобрява  

  реализиран Каварна Селце не   не   

3139 
туризъм и 
отдих строителство хотелски комплекс 57,98 57,94 "Здравец Тур" ООД 

Община 
Каварна Решение     

  
  планиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3140 енергетика 
инфраструкт
ура изграждане на подстанция 3,00 3,00 

"Е ОН България 
Мрежи" АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 285-
ПР/2008 1.8.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3141 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 62,00 61,97 "Червен камък" АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 149-
ПР/2005  15.9.2005 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС 

  
одобрен, 
нереализиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

3152 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 9,75 9,75 

"Линекса пропърти" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА-
.../ПР/2008 2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3153 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 21,94 9,75 

"Линекса пропърти" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА-
.../ПР/2008 2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3154 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 22,50 22,49 "Акватек" ЕООД РИОСВ Варна Становище   2005 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   реализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3159 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 16,95 16,94 

"Юролинк 
Партнерс" ООД 

Община 
Каварна Решение 325 17.12.2006 Изменение на ОУП одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3182 

управление 
на 
отпадъците отпадъци 

търговска дейност с отпадъци от 
черни и цветни метали /ОЧЦМ/     "Кочев" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 189-
ПР/2008 11.6.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна Каварна не   не   

3186 енергетика 
фотоволтаиц
и 

фотоволтаична централа с 
мощност 2.6 MW 48,80 48,77 

"Катедра 
Едифисиос" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 84-
ЕО/2009  23.11.2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО да се извърши ЕО   в процедура Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

3187 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди - вилни сгради 8,00 8,00 Румен Сотиров РИОСВ Варна Уведомление 2277 7.4.2005 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3201 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 11,58 11,58 "Червен камък" АД РИОСВ Варна Становище   2005 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3217 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди - вилни сгради 9,45 9,45 Румен Сотиров РИОСВ Варна Уведомление 2278 7.4.2005 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3220 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди - вилни сгради 9,95 9,95 Румен Сотиров РИОСВ Варна Уведомление 2279 7.4.2005 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3236 

управление 
на 
отпадъците отпадъци 

Център за разкомплектуване на 
ИУМПС 8,52 10,67 

"Евротранс-метал" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 211-
ПР/2008 2.7.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Балчик Балчик не   не   

3240 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 2,89 2,89 

"Емеа" ЕАД и 
"Дариком" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 332-
ЕО/2007 10.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3242 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,41 3,41   

Община 
Каварна Решение 227 26.06.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3243 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,63 3,62 

Еленка Петрова 
Тодорова РИОСВ Варна Решение 

ВА 358-
ЕО/2007    17.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3244 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 12,50 12,49   

Община 
Каварна Решение 242 26.06.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3245 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 12,50 12,49   

Община 
Каварна Решение 243 26.06.2007 

искане за 
допускане на 
прояна на ОУП / 
ПУП допуска    

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3248 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 9,81 9,80 "Иммософия" ЕООД РИОСВ Варна Становище   2005 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3260 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,00 3,00 

Радка Георгиева 
Димитрова РИОСВ Варна Решение 

ВА 409-
ЕО/2007 23.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3265 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,80 5,80 

"Уестбъри Инвест" 
ЕООД; "Бълерия 
Фор Ю-БГ" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 239-
ЕО/2007 5.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3268 
промишлено
ст 

промишлено
ст 

изграждане на производствено 
хале за дзахарни изделия 18,89 18,95 

"Захарни изделия-
Варна" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 360-
ПР/2008 10.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Балчик Балчик 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

3311 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,33 2,48 

Живка Христова 
Русева 

Община 
Каварна Решение 90 26.02.2008 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3312 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,00 5,00   

Община 
Каварна Решение 29 29.01.2008 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3313 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,00 5,00   

Община 
Каварна Решение 30 29.01.2008 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3314 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,00 5,00   

Община 
Каварна Решение 31 29.01.2008 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3315 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди       

Община 
Каварна Решение 133 25.03.2008 

Подробен 
устройствен план - 
план за регулация одобрява   неизвестно Каварна Каварна не   не   

3316 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 24,33 24,32 

"Ко кери риъл 
инстейн" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 318 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3317 
туризъм и 
отдих строителство да се чете "жилищни нужди"   12,54   

Община 
Каварна Решение 366 29.07.2008 

изменение на 
решение 
№142/25.03.2008  Дава съгласие   планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3318 
туризъм и 
отдих строителство да се чете "жилищни нужди"   12,54   

Община 
Каварна Решение 367 29.07.2008 

изменение на 
решение 
№143/25.03.2008  Дава съгласие   планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3319 
туризъм и 
отдих строителство да се чете "жилищни нужди"   25,08   

Община 
Каварна Решение 368 29.07.2008 

изменение на 
решение 
№144/25.03.2008  Дава съгласие   планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3322 търговия строителство МОЛ - търговски център 10,00 10,00 
"Бигла Консулт" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 436-
ПР/2008  3.11.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна не   не   

3333 
промишлено
ст 

промишлено
ст 

ателие за производство и 
тапициране на мебели 10,00 9,99 "Брийсвак" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

 ВН 369 -
ОС/2008 12.5.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 
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орган 
преценка 
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документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

3334 
туризъм и 
отдих строителство 

туристически информационен 
център 10,00 9,99 "Брийсвак" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 364-
ОС/2008 12.5.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3335 търговия строителство административни сгради 10,00 9,99 "Брийсвак" ЕООД РИОСВ Варна Решение 
ВН 334 -
ОС/2008 24.4.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3338 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 10,76 10,76   

Община 
Каварна Решение 356 25.09.2007 

изработване на 
проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  допуска    планиран Каварна Могилище  не   не   

3339 търговия строителство складова база 9,60 9,60 
"Радиаторен Завод - 
Маяк" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 72-ОС 
/2008 6.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3341 

туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,98 8,98 

Любомир Анастасов 
и Александър 
Борисов Николов РИОСВ Варна Решение 

ВН 426-
ОС/2008 27.5.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 4,98 4,98   

Община 
Каварна Решение 351 25.09.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска   планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3358 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди   4,00   РИОСВ Варна Решение 

64 06.12.2007 искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП 

допуска  

  планиран Каварна Каварна 

да, но не 
може да се 
локализира 

Калиакра 
BG0002051 не   

3359 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 15,56 15,55 

Емил Орлинов 
Маринов РИОСВ Варна Уведомление 4078 4.6.2008 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Каварна 

Хаджи 
Димитър да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3360 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 7,78 7,77 

Методи Кирилов 
Методиев РИОСВ Варна Уведомление 4079 4.6.2008 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Каварна 

Хаджи 
Димитър да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3361 
туризъм и 
отдих строителство изграждане на вили 26,80 26,79 

"Българска земя" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 140-
ЕО/2008 6.1.2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна 

Хаджи 
Димитър да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3362 
туризъм и 
отдих строителство изграждане на вили 26,80 26,79 "Ватили" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 18-
ЕО/2009 10.4.2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна 

Хаджи 
Димитър да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3365 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 12 бр. 
жилищни сгради 20,00 19,99 

"Ставридис и братя" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 623-
ОС/2008  1.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3366 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 12 бр. 
жилищни сгради 20,00 19,99 

"Ставридис и братя" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 643-
ОС/2008  12.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3367 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 20,00 19,99 

"Ставридис и братя" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

 ВН 224 -
ОС/2008 13.6.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3368 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 20,00 19,99 

"Ставридис и братя" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 527-
ОС/2008  8.8.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3370 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 12,50 12,50 

"Костас Евтимиу" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

 ВН 215 -
ОС/2008 13.6.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3373 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 17,42 17,41 

"Георгиос 
Кавуридис" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 642-
ОС/2008 15.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3374 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 17,42 17,41 

"Георгиос 
Кавуридис" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 696-
ОС/2008 15.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3377 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 10 бр. 
жилищни сгради 17,42 17,41 

"Георгиос 
Кавуридис" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 683-
ОС/2008 30.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3379 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 17,42 17,41 

"Георгиос 
Кавуридис" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 709-
ОС/2008 29.10.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3380 
туризъм и 
отдих строителство 

комплексно обществено 
обслужване 17,42 17,41 

"Георгиос 
Кавуридис" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

 ВН 217 -
ОС/2008 13.6.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3383 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 17,42 17,41 

"Георгиус 
Кавуридис" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 518-
ОС/2008 8.8.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3384 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 17,42 17,41 

"Георгиус 
Кавуридис" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 178-
ОС/2008  7.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3385 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 10,00 10,00 

"Каварна Бийч 
Пропъртис" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 528-
ОС/2008  28.8.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3387 
туризъм и 
отдих строителство 

преустройство на същестуваща 
масивна складова база в хотел и 
търговски комплекс 4,72 4,71 "Шабла" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 465-
ПР/2008 16.12.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 да 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

3388 
туризъм и 
отдих строителство 

преустройство на същестуваща 
масивна сграда за обществено 
хранене в казино, дискотека и 
бар-ресторант 5,26 5,26 "Шабла" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 466-
ПР/2008 16.12.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 да 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

3389 енергетика 
инфраструкт
ура 

изместване на въздушен 
електропровод "Септемврийци" 3,00 3,00 

"Уиндкрафт 
Симонсфелд БГ" АД; 
"Е. ОН България 
мрежи" АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 473-
ПР/2008 21.11.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Нейково не   не   
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3395 

управление 
на 
отпадъците отпадъци 

Площадка за търговска дейност с 
отпадъци от черни и цветни 
метали 6,25 6,25 "Кресметал" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 487-
ПР/2008 8.12.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Балчик Балчик не   не   

3401 търговия строителство 

Комплексно обществено 
обслужване и Локално 
пречиствателно съоръжение 9,00 9,00 

"Кристиян 
Величков" ЕООД и 
Михаил Димитров 
Тафров РИОСВ Варна Решение 

ВА 7-
ПР/2009 13.1.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3402 търговия строителство 

Комплексно обществено 
обслужване и Локално 
пречиствателно съоръжение 13,50 13,49 

Стоян Иванов 
Иванов РИОСВ Варна Решение 

ВА 8-
ПР/2009 16.1.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3403 търговия строителство 

Комплексно обществено 
обслужване и Локално 
пречиствателно съоръжение 10,00 9,99 

Йосиф Първанов 
Манев РИОСВ Варна Решение 

ВА 9-
ПР/2009 19.1.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3407 
туризъм и 
отдих строителство 

преустройство на същестуваща 
масивни сгради в хотел с 
балнеоложки комплекс 9,46 9,46 "Шабла" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 5-
ПР/2009 12.1.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 да 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

3408 търговия строителство 
смесено мултифункционално 
значение. 12,00 11,99 "Пи Ай" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 10-
ПР/2009 13.1.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3413 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 15,62 15,62 "Буленд" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 519-
ОС/2008 8.8.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3414 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 15,62 15,62 "Буленд" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

 ВН 216 -
ОС/2008 13.6.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3415 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 15,62 15,62 "Буленд" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 626-
ОС/2008 1.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3416 търговия строителство 

 
изграждане на ресторант и 
формиране на зона за 
обществено обслужване 3,00 3,00 

Таня Христова 
Василева РИОСВ Варна Решение 

ВА 61-
ПР/2008  17.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

изтекла 
давност Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3418 енергетика 
инфраструкт
ура подземен електропровод   15,87   

Община 
Каварна Решение 19 29.01.2008 Изменение на ОУП одобрява    неизвестно Каварна Камен бряг 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3419 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  10,00 10,00 

Борянка Петрова 
Борисова 

Община 
Шабла Решение 81 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска   планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3421 
туризъм и 
отдих строителство 

Комплексно обществено 
обслужване и Локално 
пречиствателно съоръжение 7,50 7,50 

"Кристиян 
Величков" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 402-
ПР/2008 27.10.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3422 
туризъм и 
отдих строителство 

Комплексно обществено 
обслужване и Локално 
пречиствателно съоръжение 7,50 7,50 

"Кристиян 
Величков" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 401-
ПР/2008 27.10.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3439 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищно строителство- 15 бр. 
жилищни сгради 17,18 17,17 "Агро Ерг" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 56-ПР-
ОС/2008 10.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3440 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищно строителство- 14 бр. 
жилищни сгради 19,47 19,47 "Агро Ерг" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 57-ПР-
ОС/2008 10.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3441 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищно строителство- 15 бр. 
жилищни сгради 19,48 19,47 "Агро Ерг" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 58-ПР-
ОС/2008 10.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3445 
туризъм и 
отдих строителство 

Комплексно обществено 
обслужване и Локално 
пречиствателно съоръжение 18,50 18,49 

Павел Емилов 
Стоянов, Любомир 
Божидаров 
Арменков, Благовест 
Кирилов Трифонов РИОСВ Варна Решение 

ВА 352-
ПР/2008 3.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3447 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 23,01 23,00 "Агро Ерг" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 60 - ПР-
ОС/2008 10.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3449 енергетика 

инфраструктур
а за ветро-
генератори подземен електропровод   94,25   

Община 
Каварна Решение 333 25.09.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Каварна не   не   

3450 търговия строителство търговски нужди   11,79   
Община 
Каварна Решение 342 25.09.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3451 търговия строителство изграждане на търговски нужди   11,79   
Община 
Каварна Решение 343 25.09.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3452 търговия строителство търговски нужди   10,57   
Община 
Каварна Решение 344 25.09.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3453 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,73 3,73 

Биртан Кадир 
Баубек РИОСВ Варна Решение 

ВН 672-
ОС/2008 29.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3454 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,73 3,73 

Илхан Вели 
Мустафа РИОСВ Варна Решение 

ВН 458-
ОС/2008 9.6.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

3455 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,64 8,63 

"Инвестиал Реал 
Естейт" ООД 

Община 
Каварна Решение 442 28.10.2008 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3456 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 6,00 6,00 

"Инвестиал Реал 
Естейт" ООД 

Община 
Каварна Решение 443 28.10.2008 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3457 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,00 3,00   

Община 
Каварна Решение 385 25.09.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3468 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на 5 броя 
етносгради със съпътстваща 
структура   8,82   РИОСВ Варна Решение 

ВА ...-
ПР/2008 2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна Каварна 

не може 
да се 
локализир
а   

не може да 
се 
локализира   

3469 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,33 8,33 

"България 
инмобилария" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 155-
ОС/2007 17.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3473 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 4,17 4,16 

"България 
инмобилария" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 131-
ОС/2007 6.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3477 
туризъм и 
отдих строителство да се чете "жилищни нужди" 15,00 14,99   

Община 
Каварна Решение 357 29.07.2008 

изменение на 
решение 
№290/07.08.2007  Дава съгласие   планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3478 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 6,75 6,75   

Община 
Каварна Решение 292 07.08.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3490 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 6,75 6,75   

Община 
Каварна Решение 293 07.08.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3491 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 4,00 4,00   

Община 
Каварна Решение 294 07.08.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3492 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 4,00 4,00   

Община 
Каварна Решение 295 07.08.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3493 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 4,00 4,00   

Община 
Каварна Решение 296 07.08.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3494 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 4,00 4,00   

Община 
Каварна Решение 297 07.08.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3495 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,00 8,00   

Община 
Каварна Решение 300 07.08.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3496 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,54 8,54   

Община 
Каварна Решение 304 07.08.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3500 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 15,10 15,09 

"Ко кери риъл 
инстейн" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 345 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3516 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване - 8 броя вилни 
сгради 10,00 5,77 

Вълчо Момчилов 
Вълчев, Таня 
Велкова 
Калайджиева-
Вълчева РИОСВ Варна Решение 

ВА ...-
ЕО/2007 2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   планиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3517 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 27,50 27,49 

"Златна рибка" 
ЕООД 

Община 
Шабла Решение 344 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и 
ПУП  за  промяна 
предназначението 
на земеделска земя 
за курортни и 
ваканционни 
селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3523 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,54 8,54   

Община 
Каварна Решение 305 07.08.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3524 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 7,92 7,91   

Община 
Каварна Решение 306 07.08.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3525 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 3,30 3,30   

Община 
Каварна Решение 307 07.08.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3526 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 3,60 3,60   

Община 
Каварна Решение 308 07.08.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

3530 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

път за достъп, подход и кранова 
площадка 3,31 3,31 

"Кей Енд Ес 
Енерджи 2" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 304-
ПР/2009  17.9.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна не   не   

3533 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

път за достъп, подход и кранова 
площадка 3,22 3,22 "ВГ- 4” ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 303-
ПР/2009  17.9.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Каварна не   не   

3541 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,50 3,50   

Община 
Каварна Решение 312 07.08.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3547 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 13,33 13,33   

Община 
Каварна Решение 316 07.08.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3551 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 3,67 3,66 

"Георгиос Маноли и 
Санс" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 335-
ПР/2008  1.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3559 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди - вилни сгради 17,40 17,39 

Димчо Славов 
Николов РИОСВ Варна Уведомление 2275, 2276 7.4.2005 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3560 
туризъм и 
отдих строителство 

почивна база – 15 броя места за 
паркиране на каравани и 
спортни площадки 5,62 5,61 "Шабла" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 30-
ПР/2009 26.1.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 да 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

3568 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 3,67 3,66 

"Георгиос Маноли и 
Санс" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 336-
ПР/2008  1.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3569 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 9,00 8,99   

Община 
Каварна Решение 347 25.09.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3571 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 15,00 14,99 

"Уотърфронт 
дивелопмънт 3" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 333-
ЕО/2007 10.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3582 
туризъм и 
отдих строителство да се чете "жилищни нужди" 14,50 14,99   

Община 
Каварна Решение 353 29.07.2008 

изменение на 
решение 
№183/29.05.2007  Дава съгласие   планиран Каварна 

Хаджи 
Димитър да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3584 търговия строителство 

постройки и съоръжения с 
обществено-обслужващо 
предназначение 7,79 7,79   

Община 
Каварна Решение 173 29.05.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна 

Хаджи 
Димитър да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3585 търговия строителство 

постройки и съоръжения с 
обществено-обслужващо 
предназначение 7,79 7,79   

Община 
Каварна Решение 174 29.05.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна 

Хаджи 
Димитър да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3586 
туризъм и 
отдих строителство да се чете "жилищни нужди" 11,67 11,66   

Община 
Каварна Решение 352 29.07.2008 

изменение на 
решение 
№175/29.05.2007  Дава съгласие   планиран Каварна 

Хаджи 
Димитър да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3587 търговия строителство мотел 3,00 3,00 
Георги Запрянов 
Георгиев РИОСВ Варна Решение 

ВА 497-
ПР/2007 21.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна 

Хаджи 
Димитър да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3593 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 24,33 24,32 

"Ко кери риъл 
инстейн" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 346 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3600 търговия строителство 

постройки и съоръжения с 
обществено-обслужващо 
предназначение 14,38 14,37   

Община 
Каварна Решение 176 29.05.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна 

Хаджи 
Димитър да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3607 
туризъм и 
отдих строителство да се чете "жилищни нужди" 13,33 13,33   

Община 
Каварна Решение 347 29.07.2008 

изменение на 
решение 
№135/26.04.2007  Дава съгласие   планиран Каварна 

Хаджи 
Димитър да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3610 
туризъм и 
отдих строителство изграждане на жилищна сграда 20,00 19,99 

"Бумеранг билдинг" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 80-
ЕО/2008 11.6.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

3611 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на 7 броя вилни 
сгради   10,52 

"Клима Екуипмънт" 
ЕООД, Даниела 
Ангелова 
Диманова, Василка 
Светославова 
Аргирова и Калин 
Иванов Крумов РИОСВ Варна Решение 

ВА ...-
ЕО/2008 2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   планиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
западно 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

3613 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 3,67 3,67 

"Георгиос Маноли и 
Санс" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 337-
ПР/2008  1.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3617 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 6,80 6,80 

"Георгиос Маноли и 
Санс" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 338-
ПР/2008  1.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3620 
туризъм и 
отдих строителство етно селище 8,82 8,81 "Ахалиа" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 339-
ПР/2008  1.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

3621 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 5,25 5,25 

"Студио Петра" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 340-
ПР/2008  1.9.2008 

преценка необхо-
димостта от ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3622 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 5,25 5,25 

"Студио Петра" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 341-
ПР/2008  1.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3641 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на 9 броя жилищни 
сгради 9,17 9,16 

"Бългериан истейт 
груп" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 51-
ЕО/2008 4.4.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
западно 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

3643 

управление 
на 
отпадъците отпадъци 

Проект за актуализация на 
общинската програма за 
управление на отпадъците на 
община       РИОСВ Варна Решение 

ВА 58-
ЕО/2008 29.4.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

вероятно 
осъществен Шаблa Шаблa не   не   

3647 търговия строителство 
мотел, паркинг и 
бензиностанция 9,00 9,00 

Милена Димитрова 
Димитрова РИОСВ Варна Решение 

ВА 72-
ПР/2008  26.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3666 
туризъм и 
отдих строителство 

 за изменение на туп и 
изработване на ПУП-ПРЗ за 
жилищно строителство 98,80 98,76 

"Трансконтенентал 
Бизнес Консултинг"  
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 45-
ЕО/2008 22.4.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3668 търговия строителство 
Търговски комплекс, мотел, 
бензиностанция и паркинг 17,00 16,99 

"ЛЛД 
ЕНТЪРПРАЙСИС" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 136-ПР/ 
2007 27.3.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3669 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 14,49 14,49 

"ССУ-България" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 53-
ЕО/2007 7.4.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
западно 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

3673 
туризъм и 
отдих строителство 

изменение на ТУП/1997 г. на 
община Шабла и Подробен 
устройствен план /ПУП/  3,33 3,33 

Евгени П. Павлов; 
Людмила Павлова; 
Васко Иванов; 
Наталия Николова – 
Иванова РИОСВ Варна Решение 

ВА 44-
ЕО/2007 21.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3748 
туризъм и 
отдих строителство етно селище 10,00 10,00 

"Георгиос Маноли и 
Санс" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 329-
ПР/2008  28.8.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3785 
туризъм и 
отдих строителство ваканционно селище 17,17 17,16 "Трилтауър" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 42-
ПР/2005   31.3.2005 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Камен бряг да 

Калиакра 
BG0002051 да, частично 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3786 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 25,50 25,49 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 347 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3787 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 7,37 7,37 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 348 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна предна-
значението на земед. 
земя за курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Ваклино 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3795 
туризъм и 
отдих строителство вилно строителство 8,00 7,99 

"Флорис Истейтс" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 368-
ПР/2007 10.9.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Балчик Балчик 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3796 транспорт 
инфраструкт
ура 

обслужваща пътна връзка за 
присъединяване към репуб-
ликанска пътна мрежа на терен, 
отреден за ваканционно селище 3,65 3,65 

"Клиф голф холидей 
клуб" АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 360-
ПР/2007 27.8.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Балчик Балчик да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3804 
туризъм и 
отдих строителство 

Изграждане на жилищни сгради 
и локална пречиствателна 
станция с капацитет 100 
еквивалент жители - за пСОВ   15,55 

"Пропърти 
мениджмънт" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 291-
ПР/12007 27.8.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Балчик Балчик да 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3810 транспорт 
инфраструкт
ура 

техническа инфраструктура - 
обслужващ път 0,44 0,44 

Благовест и 
Светослав 
Аргирови, Лазар 
Лазаров и Даниела 
Диманова РИОСВ Варна Решение 

ВА 452-
ПР/2007 22.11.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

3815 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 7,83 7,83 

"Бългериън Истейт 
Къмпани" ООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-7408  5.12.2007 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3820 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 2,00 2,00 

Емил Йорданов 
Тасков, Радослав 
Борисов Тодоров, 
Владимир Кръстев 
Брусарски 

Община 
Шабла Решение 352 11.04.2007 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна 
предназначението 
на земеделска земя одобрява    

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3821 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 3,45 2,00 

Михаил Христов 
Димитров 

Община 
Шабла Решение 355 11.04.2007 

изменение на ТУП 
от 1997г. ОУП и ПУП  
за Промяна предна. 
на земеделска земя одобрява    

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

3822 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 3,45 3,50 

Емил Йорданов 
Тасков 

Община 
Шабла Решение 353 11.04.2007 

изменение на ТУП от 
1997г. ОУП и ПУП  за 
Промяна 
предназначението на 
земеделска земя одобрява    

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3823 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 10,00 10,00   

Община 
Каварна Решение 171 29.05.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Камен бряг да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3824 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 3,45 3,50 

Михаил Христов 
Димитров 

Община 
Шабла Решение 354 11.04.2007 

изменение на ТУП от 
1997г. ОУП и ПУП  за 
Промяна 
предназначението на 
земеделска земя одобрява    

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3825 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 91,04 91,00 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 308 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна предна-
значението на земед. 
земя за курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3826 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 70,00 69,97 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 310 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна предна-
значението на земед. 
земя за курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3827 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 64,99 64,96 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 309 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна предна-
значението на земед. 
земя за курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3829 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 29,37 29,36 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 307 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна предна-
значението на земед. 
земя за курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3830 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 13,97 13,96 

"България холд" 
ЕООД и "Балкан 
холд" АД 

Община 
Шабла Решение 654 26.09.2007 

проект за изменение 
на ТУП (ОУП) от 1997 
год. за промяна 
предназначението на 
земеделска земя   одобрява   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3832 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 91,04 91,01 

"Ко кери риъл 
инстейн" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 323 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна предна-
значението на земед. 
земя за курортни и 
ваканционни селища  допуска   планиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3833 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 6,80 6,80 

"Студио Петра" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 331-
ПР/2008  28.8.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3834 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 11,50 64,96 

"Ко кери риъл 
инстейн" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 321 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 г. ОУП и ПУП  за  
промяна предна-
значението на земед. 
земя за курортни и 
ваканционни селища  допуска   планиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3835 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 10,00 9,99 

"Ко кери риъл 
инстейн" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 322 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 г. ОУП и ПУП  за  
промяна предна-
значението на земед. 
земя за курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3836 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 25,01 25,00 

"Ко кери риъл 
инстейн" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 319 11.04.2007 

изработването на 
изменение на ОУП и 
ПУП  за  промяна 
предна-значението 
на земед. земя за 
курортни и селища   допуска   планиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост   
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3837 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 11,50 11,49 

"Ко кери риъл 
инстейн" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 320 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна предна-
значението на земед. 
земя за курортни и 
ваканционни селища  допуска   планиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост   

3838 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 3,30 3,30 

"Интерасет 
Дивелопмент" 
ЕООД 

Община 
Шабла Решение 349 11.04.2007 

и изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна предна-
значението на земед. 
земя за курортни и 
ваканционни селища  допуска   планиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3841 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 12,75 12,75 

Ташинка Георгиева 
Радева 

Община 
Шабла Решение 350 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна предна-
значението на земед. 
земя за курортни и 
ваканционни селища допуска   планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3844 

управление 
на 
отпадъците 

инфраструкт
ура 

претоварна станция за битови, 
неспецифични и строителни 
отпадъци 56,61 56,58 Община Каварна 

Община 
Каварна Решение 11 30.01.2007 Изменение на ОУП одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3848 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  17,00 16,99 

Петър Борисов 
Петранов 

Община 
Шабла Решение 82 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП от 
1997г (ОУП) и ПУП  за 
промяна 
предназначението на 
земеделска земя допуска   планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3849 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 1,00 1,00 

Тодор Жеков 
Добрев 

Община 
Шабла Решение 364 11.04.2007 

изменение на 
действащия  ТУП  допуска   планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3850 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 12,75 12,75 

Станка Димитрова 
Ганчева 

Община 
Шабла Решение 360 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна предна-
значението на земед. 
земя за курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3851 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 12,75 12,75 

Александър 
Димитров Марчев 

Община 
Шабла Решение 359 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна предна-
значението на земед. 
земя за курортни и 
ваканционни селища  допуска   планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3852 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 10,80 10,80 

Тодорка Йорданова 
Стефанова/чрез 
пълномощник 
Ненко Ангелов 
Пенчев/ 

Община 
Шабла Решение 361 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна предна-
значението на земед. 
земя за курортни и 
ваканционни селища   допуска   планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3853 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 9,00 9,00 

Радко Иванов 
Марчев 

Община 
Шабла Решение 362 11.04.2007 

и изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна предна-
значението на земед. 
земя за курортни и 
ваканционни селища  допуска   планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3854 
туризъм и 
отдих строителство ваканционно селище 101,39 101,34 

Димитър Тодоров, 
Йовка Лазарова 

Община 
Каварна Решение 327 27.12.2006 Изменение на ОУП одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3855 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 9,00 9,00 

Мариана Иванова 
Булгарова 

Община 
Шабла Решение 363 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и ПУП  
за  промяна предна-
значението на земед. 
земя за курортни и 
ваканционни селища допуска   планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3856 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  10,41 10,40 "Елнеза" ООД 

Община 
Шабла Решение 195 20.02.2007 

изработване на 
изменение на ТУП от 
1997г ОУП и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на земед. з-я допуска    планиран Шаблa Крапец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 
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3857 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  10,61 10,60 

Гроздан Добрев 
Добрев 

Община 
Шабла Решение 196 20.02.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

3858 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  10,61 10,60 

Гроздан Добрев 
Добрев 

Община 
Шабла Решение 197 20.02.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

3861 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  12,50 12,50 "ФК Брева" ЕООД РИОСВ Варна Решение ВА-2/2008 29.10.2008 ОВОС одобрява 

ВА ...-ПР/2007: 
да се извърши 
ОВОС 

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3862 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване    11,75 

наследници на Тодор 
Петров Петранов - 
Живко Тодоров 
Петров, Иванка 
Тодорова Петранова 
и Тошко Тодоров 
Петров, чрез Диана 
Цветкова Георгиева 

Община 
Шабла Решение 293 01.07.2008  

проект за 
изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя   одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Езерец не   не   

3863 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни сгради за постоянно и 
временно обитаване 76,22 76,19 "Морски орел" АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 7-
ЕО/2009 2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3864 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 57,00 56,98 "Елиско" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 4-
ЕО/2009 9.3.2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3869 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  4,63 4,63 "Химекс СО" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 249-
ПР/2007 22.5.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
130 m 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

3870 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване  32,87 32,86 "Бела плюс"ЕООД 

Община 
Шабла Уведомление 26-00-1623  7.3.2008 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3871 
туризъм и 
отдих строителство 

Изменение на ТУП и 
изработване на ПУП по чл 28, ал 
1, т 2 за курортно и ваканционно 
застрояване - изграждане на 9 
бр. вилни сгради 32,75 32,74 

Станка Николова 
Николова 

Община 
Шабла Решение 268 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и 
ПУП  за  промяна 
предназначението 
на земеделска земя 
за курортни и 
ваканционни 
селища   допуска   планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3872 
туризъм и 
отдих строителство 

Изменение на ТУП и 
изработване на ПУП по чл 28, ал 
1, т 2 за курортно и ваканционно 
застрояване - изграждане на 9 
бр. вилни сгради 27,00 26,99 

Донка Върбанова 
Иванова и 
Парешкева 
Върбанова Колева, 
наследници на 
Стоян Върбанов 
Стоянов 

Община 
Шабла Решение 267 11.04.2007 

изработването на 
изменение на 
действащия  ТУП от 
1997 год. ОУП и 
ПУП  за  промяна 
предназначението 
на земеделска земя 
за курортни и 
ваканционни 
селища   допуска   планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3873 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  4,04 4,04 

Мария Симеонова 
Теофилова РИОСВ Варна Уведомление 6754 7.11.2007 

инвестиционно 
предложение     планиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

3874 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  23,90 23,89 

Петър Панчев 
Петров и Койна 
Панчева 
Йорданова;наследн
ици на Панчо 
Петров Георгиев 

Община 
Шабла Решение 219 20.02.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

3875 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  13,10 10,00 

Петър Панчев 
Петров и Койна 
Панчева 
Йорданова;наследн
ици на Панчо 
Петров Георгиев 

Община 
Шабла Решение 220 20.02.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

3879 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  3,60 3,60 

Недко Райков 
Ройков 

Община 
Шабла Решение 469 22.06.2007  

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3880 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  9,80 9,80 

Панайот Йорданав 
Марчев 

Община 
Шабла Решение 471 22.06.2007  

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

3881 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  3,97 3,97 

Панко Михаилов 
Панчев 

Община 
Шабла Решение 472 22.06.2007  

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

3882 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  33,41 33,40 

"Пирин Голф 
Пропъртиз" ООД 

Община 
Шабла Решение 473 22.06.2007  

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3883 

туризъм и 
отдих строителство 

за разширение и изграждане на 
спомагателни сгради, 
съоръжения и туристически 
обекти към комплекс “Sea Cliffs 
Resopt” - Каварна 57,54 57,51 

"Бългериан ленд 
дивелъпмънт" ЕАД РИОСВ Варна Становище   2008 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 да, частично 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

туризъм и 
отдих строителство 

за разширение и изграждане на 
спомагателни сгради, 
съоръжения и туристически 
обекти към комплекс “Sea Cliffs 
Resopt” - Каварна 10,00 10,00 

"Бългериан ленд 
дивелъпмънт" ЕАД РИОСВ Варна Становище   2008 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   реализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3884 търговия 
инфраструкт
ура 

бензиностанция, газстанция, 
паркинг и административни 
сгради 5,38 5,38 

"Проучване и 
добивна нефт и газ" 
АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 159 -
ПР/2007 16.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна 

не, в 
близост - 
900 m 

Калиакра 
BG0002051 не   

3885 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  10,36 11,30 

"Пирин Голф 
Пропъртиз" ООД 

Община 
Шабла Решение 475 22.06.2007  

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3886 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  32,00 31,99 

Мариан Спасов 
Иванов и Димитър 
Славов Димитров 

Община 
Шабла Решение 476 22.06.2007  

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Тюленово не   не   

3890 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 9,17 9,16 

Даниела Ангелова 
Диманова, Василка 
Аргирова РИОСВ Варна Решение 

ВА 248-
ПР/2007 22.5.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
западно 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

3891 
селско 
стопанство строителство 

Предприятие за преработка на 
мляко до 20 тона дневно, 
производство на млечни продукти 
и склад за харни и локално 
пречиствателно съоръжение 28,08 28,07 

Венцислав Христов 
Арабаджиев РИОСВ Варна Решение 

ВА 359-
ПР/2008  9.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна не   не   

3892 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 22,50 22,49 

"Каварна Бийч 
Пропъртис" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 226-
ОС/2008 21.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3893 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 6,18 6,17 

Илхан Вели 
Мустафа, Мирослав 
Младенов и Биртан 
Кадир Баубек РИОСВ Варна Решение 

ВН 323-
ОС/2008 21.4.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3894 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  25,00 24,99 

"ТЕРАНО ПРИМА" 
ЕООД, с управител 
Атанас Пламенов 
Танков, чрез 
"Билдконтрол" 
ЕООД 

Община 
Шабла Решение 529 22.06.2007  

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3897 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  8,06 8,06 

Димитринка 
Тодорова Маркова 
и Недко Тодоров 
Недев 

Община 
Шабла Решение 542 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa 

не, на 
границата 

Калиакра 
BG0002051 не   

3898 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  5,40 5,40 

Симеон Димитров 
Марчев 

Община 
Шабла Решение 543 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3899 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  32,50 32,48 

Живка Атанасова 
Янкова 

Община 
Шабла Решение 544 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3900 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  10,99 10,98 

Кирил Георгиев 
Йовчев 

Община 
Шабла Решение 545 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец не   не   
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

3901 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  10,00 10,00 

Костадинка 
Димитрова 
Вълчанова 

Община 
Шабла Решение 546 21.09.2007 

 
изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

3902 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  5,00 5,00 

Тодорка Георгиева 
Георгиева РИОСВ Варна Уведомление 7255 29.11.2007 

  
  

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3903 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  12,87 12,86 

Мария Матеева 
Цонкова 

Община 
Шабла Решение 548 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Тюленово 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3904 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  10,00 12,86 

Параскева Матеева 
Цонкова 

Община 
Шабла Решение 549 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Тюленово 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3905 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  12,87 12,86 

Йорданка Матеева 
Стоянова 

Община 
Шабла Решение 550 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Тюленово 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3906 
туризъм и 
отдих голф голф игрище 99,22 99,17   

Община 
Каварна Решение 49 06.03.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3907 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  8,33 8,33 

"Бългериън Истейт 
Къмпани" ООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-215  15.1.2008 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3909 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  10,00 10,00 

"Бългериън Истейт 
Къмпани" ООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-1031  13.2.2008 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

3910 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  5,00 5,00 

"Гардинър 
Пропъртис" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 554 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3911 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  9,76 9,75 

Веселина 
Стефанова Станева 

Община 
Шабла Решение 555 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

3912 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  53,80 53,78 

Христо Йорданов 
Драганов 

Община 
Шабла Решение 556 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Тюленово 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3915 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  10,00 10,00 

"Бългериън Истейт 
Къмпани" ООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-306  17.1.2008 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

3916 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  20,20 20,19 

наследници на Иван 
Амеров Соленков –
Величка Соленкова, 
Елена Соленкова, 
Ивайло Соленков и 
Мирослав Соленков 

Община 
Шабла Решение 558 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП от 
1997г (ОУП) и ПУП  за 
промяна 
предназначението на 
земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa 

не, на 
границата 

Калиакра 
BG0002051 не   

3919 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

подземен електропровод за 
ветрогенератор по решение ВА 
43-ПР/2007 

11,4684 
11,4622

27   
Община 
Каварна Решение 

267 7.8.2007 Изменение на ОУП одобрява  

  реализиран Каварна Каварна не   не   

3921 
туризъм и 
отдих строителство да се чете "жилищни нужди" 39,98 39,98   

Община 
Каварна Решение 359 29.07.2008 

изменение на 
решение 
№320/07.08.2007 Дава съгласие   планиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3924 
туризъм и 
отдих строителство да се чете "жилищни нужди" 51,47 51,47   

Община 
Каварна Решение 358 29.07.2008 

изменение на 
решение 
№319/07.08.2007 Дава съгласие   планиран Каварна Каварна не   не   

3925 
туризъм и 
отдих строителство да се чете "жилищни нужди" 74,96 74,96   

Община 
Каварна Решение 360 29.07.2008 

изменение на 
решение 
№321/07.08.2007  Дава съгласие   планиран Каварна Каварна не   не   

3926 
туризъм и 
отдих строителство да се чете "жилищни нужди" 49,98 49,98   

Община 
Каварна Решение 361 29.07.2008 

 
изменение на 
решение 
№322/07.08.2007  Дава съгласие   планиран Каварна Каварна не   не   
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

3927 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  13,47 13,47 

наследници на Иван 
Амеров Соленков –
Величка Соленкова, 
Елена Соленкова, 
Ивайло Соленков и 
Мирослав Соленков 

Община 
Шабла Решение 558 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП от 
1997г (ОУП) и ПУП  за 
промяна 
предназначението на 
земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa 

не, на 
границата 

Калиакра 
BG0002051 не   

3928 търговия строителство 

постройки и съоръжения с 
обществено-обслужващо 
предназначение и вилно селище 49,98 15,40   

Община 
Каварна Решение 181 29.05.2007 Изменение на ОУП одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна не   не   

3929 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  0,41 0,62 

наследници на Асен 
Димитров Арнаудов 
–Иван Асенов 
Димитров 

Община 
Шабла Решение 559 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец не   не   

3930 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  1,84 1,73 

наследници на Асен 
Димитров Арнаудов 
–Иван Асенов 
Димитров 

Община 
Шабла Решение 559 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец не   не   

3931 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  20,00 19,99 

Станка Любенова 
Медарова 

Община 
Шабла Решение 561 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец не   не   

3932 промишленост 
промишлено
ст промишлено производство 14,99 14,99   

Община 
Каварна Решение 32 30.01.2007 Изменение на ОУП одобрява    реализиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

3933 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  43,34 43,32 

Станка Любенова 
Медарова 

Община 
Шабла Решение 562 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец не   не   

3934 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  68,97 68,94 

Живко Славов 
Данев 

Община 
Шабла Решение 563 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa не   не   

3935 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  12,66 12,65 

Антонио Димитров 
Сикнулов 

Община 
Шабла Решение 568 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

3936 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  35,00 34,99 

Георги Тодоров 
Енчев 

Община 
Шабла Решение 569 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

3937 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  10,16 10,16 

Веселин Василев 
Тодоров 

Община 
Шабла Решение 570 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Езерец не   не   

3938 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  2,50 2,50 

Галина Тодорова 
Илиева 

Община 
Шабла Решение 571 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец не   не   

3939 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  8,69 8,69 

Весела Неделчева 
Цоконова 

Община 
Шабла Решение 572 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

3940 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  4,54 4,54 

Веселина 
Стефанова Станева 

Община 
Шабла Решение 573 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa 

не, на 
границата 

Калиакра 
BG0002051 не   

3941 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  9,76 9,75 

Маргарита 
Стефанова Ненчева 

Община 
Шабла Решение 574 21.09.2007 

изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за про-
мяна предназначе-
нието на зем. земя допуска    планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 
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по ГИС  
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орган 
преценка 
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документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

3942 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 25,09 25,08   

Община 
Каварна Решение 273 07.08.2007 

 
искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3943 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 41,98 41,98   

Община 
Каварна Решение 197 28.4.2009 изработване на ПУП допуска   планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3944 
туризъм и 
отдих строителство да се чете "жилищни нужди" 21,00 20,99   

Община 
Каварна Решение 350 29.07.2008 

изменение на 
решение 
№139/26.04.2007  Дава съгласие   планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3945 
туризъм и 
отдих строителство да се чете "жилищни нужди" 27,00 26,99   

Община 
Каварна Решение 351 29.07.2008 

изменение на 
решение 
№140/26.04.2007  Дава съгласие   планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3946 
туризъм и 
отдих строителство да се чете "жилищни нужди" 13,42 13,41   

Община 
Каварна Решение 363 29.07.2008 

изменение на 
решение 
№87/19.12.2007  Дава съгласие   планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3947 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  4,54 4,54 

Маргарита 
Стефанова Ненчева 

Община 
Шабла Решение 575 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП от 
1997г (ОУП) и ПУП  за 
промяна 
предназначението на 
земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

3949 
туризъм и 
отдих строителство етно селище 8,82 8,81 

"Георгиос Маноли и 
Санс" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 501-
ПР/2008 10.11.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3950 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  9,08 9,07 

Христо Амеров 
Костадинов 

Община 
Шабла Решение 576 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa 

не, на 
границата 

Калиакра 
BG0002051 не   

3951 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  9,85 9,86 

Мария Енчева 
Ангелова 

Община 
Шабла Решение 577 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Езерец 

не, на 
границата 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

3952 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 10,00 9,99   

Община 
Каварна Решение 276 07.08.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3953 
туризъм и 
отдих строителство етно селище 19,00 18,99   

Община 
Каварна Решение 142 26.04.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3954 
туризъм и 
отдих строителство да се чете "жилищни нужди" 10,00 10,00   

Община 
Каварна Решение 355 29.07.2008 

изменение на 
решение 
№187/29.05.2007   Дава съгласие   планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3955 
туризъм и 
отдих строителство да се чете "жилищни нужди" 10,00 9,99   

Община 
Каварна Решение 356 29.07.2008 

изменение на 
решение 
№190/29.05.2007  Дава съгласие   планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3956 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,02 3,02 

"Георгиос Маноли и 
Санс" ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-4301  12.6.2008 

  
  планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3958 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 3,67 3,66 

"Ейч Енд Си 
Пропъртис" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 332-
ПР/2008  28.8.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3959 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  0,79 0,79 

Хараламбос 
Димитрих 
Хадзопулос 

Община 
Шабла Решение 319 31.07.2008 

проект за изменение 
на ТУП /ОУП/ от 1997 
год. за промяна на 
предназначението на 
земеделска земя за  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец не   не   

3961 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  8,00 8,00 

Дора Великова 
Иванова 

Община 
Шабла Решение 292 01.07.2008  

проект за изменение 
на ТУП /ОУП/ от 1997 
год. за промяна на 
предназначението на 
земеделска земя за  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Езерец не   не   

3962 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 28,00 27,99   

Община 
Каварна Решение 67 06.03.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3963 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  20,00 19,99 

Валентин 
Божидаров Боев 

Община 
Шабла Решение 581 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП от 
1997г (ОУП) и ПУП  за 
промяна 
предназначението на 
земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

3964 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 10,00 10,00 

Теодора Димитрова 
Василева РИОСВ Варна Уведомление 2058 26.3.2007 

 
инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

3965 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  13,00 12,99 

Валентин 
Божидаров Боев 

Община 
Шабла Решение 581 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   
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3966 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  0,85 0,84 

Валентин Стойнов 
Симеонов 

Община 
Шабла Решение 582 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец не   не   

3967 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  0,45 0,47 

Валентин Стойнов 
Симеонов 

Община 
Шабла Решение 583 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец не   не   

3968 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  67,65 67,62 

наследниците на 
Василка Йорданова 
Сарагьолска-Васил 
Колев Сарагьолски, 
Валя Василева 
Гавраилова, Нели 
Василева Стоянова РИОСВ Варна Уведомление 26-00-1596  6.3.2008 

  
  планиран Шаблa Тюленово 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3970 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  29,51 29,49 

Венцислав Николов 
Дагитов 

Община 
Шабла Решение 586 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Езерец не   не   

3972 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  5,00 5,00 

наследника на Иван 
Петров Ялнъзов-
Борис Иванов 
Ялнъзов 

Община 
Шабла Решение 587 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3973 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  10,00 10,00 

"Инвестиционна 
компания" АД 

Община 
Шабла Решение 588 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Тюленово 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3974 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  10,00 10,00 

"Инвестиционна 
компания" АД 

Община 
Шабла Решение 589 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Тюленово 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3975 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  10,00 9,99 

"Инвестиционна 
компания" АД 

Община 
Шабла Решение 590 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Тюленово 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3976 
туризъм и 
отдих строителство 

комплекс от сгради за сезонно и 
постоянно обитаване 38,35 38,33 

"Бългериан пропърти 
инвестмънт тръст" АД 

Община 
Каварна Решение 

87.24.56.200
5 25.03.2005 Изменение на ОУП одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3977 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  10,00 10,00 

"Инвестиционна 
компания" АД 

Община 
Шабла Решение 591 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Тюленово 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3978 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  35,00 34,99 

наследниците на 
Ангелина Петрова 
Христова-Иван 
Георгиев Христов, 
Ангелина Олег 
Христова и Валентин 
Иванов Христов  

Община 
Шабла Решение 592 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3979 
туризъм и 
отдих строителство 

курортна дейност  и допълващи 
функции 20,00 19,99 Минко Балчев РИОСВ Варна Уведомление 5037, 5038 17.8.2005 

инвестиционно 
предложение     реализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3980 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 20,00 19,99 

Диаманди Янков 
Радев (Lyubomir 
Kalev, Kalin Gerchev 
- A. Todorov) РИОСВ Варна Уведомление 4366 9.7.2007 

инвестиционно 
предложение     планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3981 
туризъм и 
отдих строителство жилищни сгради за 10 жители   16,10 

Валентин Иванов 
Христов РИОСВ Варна Уведомление 

1533/4.3.2008; 
739/1.2.2008   

инвестиционно 
предложение     планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3984 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  6,75 6,75 

Лора Стаменова 
ДжамбазкагрПерник, 
кв.Тева, бл.76, вх.Б, 
ап.6 чрез 
пълномощника си 
Юлина Николова 
Колева 

Община 
Шабла Решение 595 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Тюленово 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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3985 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  25,47 25,46 

Тодор Иванов 
Тодоров 

Община 
Шабла Решение 596 21.09.2007 

изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на зем. земя допуска    планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

3986 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  4,12 4,12 

Здравка Белчева 
Крайчева и Жеко 
Белчев Стоянов РИОСВ Варна Уведомление 3225 23.4.2008 

  
  планиран Шаблa Шаблa 

не, на 
границата 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

3987 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  20,00 19,99 

Галина Стойчева 
Симеонова 

Община 
Шабла Решение 599 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Тюленово 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

3988 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  19,41 41,40 

Павел Митков 
Василев 

Община 
Шабла Решение 600 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Граничар не   не   

3989 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  5,00 5,00 

Димка Неделчева 
Георгиева, Атанас 
Иванов Георгиев, 
Недялка Иванова 
Дочева, Любица 
Милорад 

Община 
Шабла Решение 601 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

3990 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  15,67 15,66 

Тодор Иванов 
Тодоров 

Община 
Шабла Решение 602 21.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

3994 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване   1,02 

"Артискултура"ЕОО
Д, "Гая 
култура"ЕООД, 
"Велла 
Фуктура"ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-1433  28.2.2007 

  
  

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец не   не   

3996 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  3,26 3,21 

Марийка Енчева 
Георгиева и Янка 
Енчева Костадинова 

Община 
Шабла Решение 34 20.12.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Езерец не   не   

3997 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  5,00 5,00 

"Бългериън Истейт 
Къмпани" ООД 

Община 
Шабла Решение 35 20.12.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3998 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  5,00 5,00 

"Бългериън Истейт 
Къмпани" ООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-1111  15.2.2008 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

3999 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  24,54 24,53 

Спиро Петров 
Атанасов 

Община 
Шабла Решение 37 20.12.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa 

не, на 
границата 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

4001 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  23,54 23,53 

Мария Петрова 
Калоянова 

Община 
Шабла Решение 38 20.12.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa 

не, на 
границата 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

4002 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  7,00 7,00 

Желка Иванова 
Стоянова РИОСВ Варна Уведомление 1575 6.3.2008 

  
  планиран Шаблa Крапец не   не   

4003 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  10,00 9,99 

Иванка Куртева 
Савова 

Община 
Шабла Решение 40 20.12.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Ваклино да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4005 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  13,60 13,59 

Живко Славов 
Колев 

Община 
Шабла Решение 41 20.12.2007 

изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на зем. земя допуска    планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4006 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  30,00 29,99 

"Албена Стил-
Тервел" АД 

Община 
Шабла Решение 42 20.12.2007 

изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на зем. земя допуска    планиран Шаблa Ваклино да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 
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4007 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  6,33 6,33 

Марин Иванов 
Грозев РИОСВ Варна Уведомление 3228 23.4.2008 

инвестиционно 
предложение     планиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

4009 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  7,25 7,25 

Маргарита Стоева 
Стойчева 

Община 
Шабла Решение 44 20.12.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4010 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  7,60 7,60 

"ПИ ДЖИ 
КЪНСТРАКШЪН" 
ЕООД 

Община 
Шабла Уведомление 26-00-1006  12.2.2008 

инвестиционно 
предложение     планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4012 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  3,00 3,00 

Георги Володиев 
Петков 

Община 
Шабла Решение 47 20.12.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4013 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  2,00 2,00 

Радослав Павлов 
Кипров 

Община 
Шабла Решение 49 20.12.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4014 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  8,51 8,51 

Николай Тодоров 
Николов и Петър 
Стоянов Петров 

Община 
Шабла Решение 50 20.12.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Горичане не   не   

4015 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  14,90 14,89 "Балкан Холд" АД 

Община 
Шабла Решение 51 20.12.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4016 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  17,00 16,99 "Балкан Холд" АД 

Община 
Шабла Решение 54 20.12.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4020 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване  32,50 36,23 "Поло 11" ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-1622  7.3.2008 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4028 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  10,00 10,00 Иван Яков Георгиев 

Община 
Шабла Решение 636 26.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Езерец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4029 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  10,00 10,00 

Нелко Костадинов 
Йорданов 

Община 
Шабла Решение 637 26.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Езерец да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4030 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване  15,75 15,74 "Балканфон" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 255 28.05.2008  

проект за 
изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя  
 одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

4035 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  70,38 70,35 

Георги Димитров 
Марчев 

Община 
Шабла Решение 639 26.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Горун не   не, в близост 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

4038 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  7,17 7,17 

собствениците Галя 
Калева Стоянова,  
Ивелин Иванов 
Стоянов 

Община 
Шабла Решение 640 26.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Езерец не   не   

4064 
туризъм и 
отдих строителство 

Комплексно обществено 
обслужване - 9 бр. сгради 
магазини 10,00 9,99 

"Роял форт 
инвестмънтс" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 251-
ПР/2008  14.7.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4065 
туризъм и 
отдих строителство 

Комплексно обществено 
обслужване - 9 бр. сгради 
магазини 10,00 9,99 

"Суверен 
дивелъпмънтс" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 252-
ПР/2008  14.7.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не   
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4073 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  5,00 5,00 

Желка Иванова 
Драганова 

Община 
Шабла Решение 641 26.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Тюленово 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4074 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  7,17 7,17 

Петко Атанасов 
Киров 

Община 
Шабла Решение 642 26.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Езерец не   не   

4075 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  1,80 1,80 

Чавдар Стефанов 
Величков РИОСВ Варна Решение 

ВН 347-
ОС/2008  9.5.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4076 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  3,97 3,97 

Христо Борисов 
Илиев 

Община 
Шабла Решение 644 26.09.2007 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa 

не, на 
границата 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4081 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 41,00 40,95 

"Норт Ист 
Дивелопмен" ООД РИОСВ Варна Уведомление 

26-00-4702, 
4701, 4714, 
4753,  

27,30.6.-
1.7.2008 

инвестиционно 
предложение     планиран Шаблa Шаблa 

не, в 
близост 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4098 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 6,16 6,16 "Беласко" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 241-
ЕО/2007 5.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4100 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 42,50 42,48   

Община 
Каварна Решение 317 07.08.2007 

искане за 
допускане на 
прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4101 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 38,79 38,77 

"Гео-инс" ЕООД, 
"КАПИТАЛ 2005" 
ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-7783 19.12.2007 

инвестиционно 
предложение     планиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4104 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 17,44 17,43 "Ватили" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 129-
ЕО/2008  25.11.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

4110 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди 14,68 14,68 

"Ви Ем Кей 
Инвестмънтс" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 102-
ЕО/2008  28.8.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4114 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване  5,00 34,99 

"Бългериън Истейт 
Къмпани" ООД 

Община 
Шабла Решение 260 28.05.2008  

проект за 
изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

4119 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПРЗ за жилищно 
строителство - курортни и 
ваканционни селища 19,34 19,33 

"ССУ-България" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 73-
ЕО/2008 29.5.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
западно 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

4154 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване  67,50 67,47 

Бойко Борисов 
Биров, Емил 
Аспарухов 
Михайлов, 
Костадин Димитров 
Тодоров 

Община 
Шабла Решение 269 28.05.2008  

проект за 
изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa 

не, на 
границата 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

4159 
туризъм и 
отдих 

инфраструкт
ура локална ПСОВ 2,99 0,42 "Литекс Комерс" АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 86-
ПР/2008 27.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола   да 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4168 
туризъм и 
отдих строителство 

изменение на действащ 
устройствен план на КК 
"Карвуна" 25,95 25,94 

ЕТ "Минтекс - 
Георги Крумов" РИОСВ Варна Решение 

ВА 23-
ЕО/2012 7.5.2012 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4179 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 7,76 7,76 

Радослав Георгиев  
Рачев РИОСВ Варна Решение 

ВН 746-
ОС/2008 14.11.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4181 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,00 5,00 

Илхан Мустафа, 
Мемиш Мустафов РИОСВ Варна Решение 

ВН 740-
ОС/2008 12.11.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4186 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 1,37 1,37 "Ид-Реал"  ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 737-
ОС/2008 10.11.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Балчик Балчик да 

Балчик 
BG0002061 не   

4187 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,63 8,63 "Ид-Реал"  ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 736-
ОС/2008 10.11.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
неизвестно дали 
е реализиран Балчик Балчик да 

Балчик 
BG0002061 не   

4188 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,00 5,00 

Ивелина Ненкова 
Грозева , Веселин 
Славов Грозев РИОСВ Варна Решение 

ВН 735-
ОС/2008 10.11.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
неизвестно дали 
е реализиран Балчик Балчик да 

Балчик 
BG0002061 не   

4189 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 10,00 9,99 "Исен" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 733-
ОС/2008 10.11.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
неизвестно дали 
е реализиран Балчик Балчик да 

Балчик 
BG0002061 не   
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4193 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 17,42 17,41 

"Георгиос 
Кавуридис" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 724-
ОС/2008 5.11.2008 

преценка необхо-
димостта от ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4194 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 17,42 17,41 

"Георгиос 
Кавуридис" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 725-
ОС/2008 5.11.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4195 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 17,42 17,41 

"Георгиос 
Кавуридис" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 726-
ОС/2008 5.11.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4203 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 16,05 16,04 

"Агенция земя" 
ЕООД, "Итера-Г" 
ООД,  "Ройс" ЕАД  и  
Кей Ем Консултинг" 
ЕООД 

Община 
Шабла Решение 80 24.01.2008 

изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на зем. земя допуска    планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4210 комуникации 
инфраструкт
ура 

поставяне на мобилно 
телекомуникационно 
съоръжение 0,40 2295,10 

"Космо България 
Мобайл" ЕАД РИОСВ Варна Решение 

ВН 691-
ОС/2008 14.10.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
неизвестно дали 
е реализиран Балчик Балчик да 

Балчик 
BG0002061 не   

4226 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 17,42 17,41 

"Георгиос 
Кавуридис" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 682-
ОС/2008 30.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4227 транспорт 
инфраструкт
ура пътища за достъп до плаж 4,74 4,74 МРРБ РИОСВ Варна Решение 

ВА 54-
ЕО/2011 24.10.2011 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 да, частично 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4230 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища    20,00 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 83 24.01.2008 

изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на зем. земя допуска    планиран Шаблa Стаевци не   не   

4250 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди - 7 бр. сгради 9,00 9,00 

Димитър Христов и 
Ивайло Николов 
Николов РИОСВ Варна Решение 

ВН 648-
ОС/2008 16.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4278 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 12,50 12,49 

"Костас Евтимиу" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 624-
ОС/2008 1.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4279 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 17,42 17,41 

"Георгиос 
Кавуридис" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 625-
ОС/2008 1.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4280 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  12,50 12,50 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 84 24.01.2008 

изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на зем. земя допуска    планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4281 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  8,50 8,50 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 85 24.01.2008 

изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на зем. земя допуска    планиран Шаблa Стаевци 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4282 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  139,99 139,92 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 86 24.01.2008 

изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на зем. земя допуска    планиран Шаблa Стаевци 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4283 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  12,50 12,49 

"Светлина 21 век" 
АД 

Община 
Шабла Решение 87 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Стаевци 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4284 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  15,00 14,99 Малин Колев Цанов 

Община 
Шабла Решение 88 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4285 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,49 8,49 

Дора Георгиева 
Атанасова РИОСВ Варна Решение 

ВН 107-ПР-
ОС/2008 1.12.2008 

преценка необхо-
димостта от ОС да се извърши ОС   в процедура Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

4286 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищно строителство съгласно 
чл. 28 ал. 1 т. 2 и ал. 5 т. 1 2 3 4 
във връзка с чл. 48/г/ ал. 2 т. 4 от 
Наредба № 7 на МРРБ  8,49 8,49 

"Уиндмил 
Пропъртис" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 106-ПР-
ОС/2008 1.12.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

4287 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 9,04 9,04 

"Маркетинг енд 
дистрибюшън" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 6-
ДОС/2012 2012 

оценка степента на 
въздействие върху 
предмета и целите 
на Натура 2000 одобрява 

ВА 158-ПР/2007 от 
3.4.2007: да не се 
извършва ОВОС - 
изтекла давност; 
ВН 409-ОС/2008 
от 21.5.2008: 
съгласува без ОС - 
отменен; ВН 102-
ПР-ОС/2008  от  
29.9.2008: да се 
извърши ОС; 

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

4293 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  20,00 19,99 

"Златна рибка" 
ЕООД 

Община 
Шабла Решение 89 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Стаевци 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4294 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,00 5,00 

"Маркетинг енд 
дистрибюшън" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 96-ПР-
ОС/2008  23.9.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС 

ВН 430-ОС/2008 
от 27.5.2008: 
съгласува без ОС 
- отменен в процедура Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4296 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища    12,50 

"ЗЛАТНА РИБКА" 
ЕООД 

Община 
Шабла Решение 90 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Стаевци не   не   

4297 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  15,00 14,99 

"Златна рибка" 
ЕООД 

Община 
Шабла Решение 91 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4299 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищно строителство съгласно 
чл. 28 ал. 1 т. 2 и ал. 5 т. 1 2 3 4 
във връзка с чл. 48/г/ ал. 2 т. 4 от 
Наредба № 7 на МРРБ  10,06 10,06 "Анцио – 2007" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 1-
ДОС/2011 2011 

оценка степента на 
въздействие върху 
предмета и целите 
на Натура 2000 одобрява 

ВН 89-ПР-
ОС/2008 от 
11.9.2008: да се 
извърши ОС 

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4300 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищно строителство съгласно 
чл. 28 ал. 1 т. 2 и ал. 5 т. 1 2 3 4 
във връзка с чл. 48/г/ ал. 2 т. 4 от 
Наредба № 7 на МРРБ  10,87 10,86 "Анцио – 2007" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 2-
ДОС/2011 2011 

оценка степента на 
въздействие върху 
предмета и целите 
на Натура 2000 одобрява 

ВН 88-ПР-
ОС/2008 от 
11.9.2008: да се 
извърши ОС 

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4301 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 26,50 26,49 

Димитър Николов 
Крайчев РИОСВ Варна Решение 

ВН 87-ПР-
ОС/2008  28.8.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4304 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  15,00 14,99 

"Златна рибка" 
ЕООД 

Община 
Шабла Решение 92 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4305 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  15,00 14,99 "Никри" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 93 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4307 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  3,00 3,00 

Станка Желязкова 
Бачийска 

Община 
Шабла Решение 94 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4308 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 6,05 6,04 

Стефка Иванова 
Миткова РИОСВ Варна Решение 

ВН 83-ПР-
ОС/2008  12.8.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Шаблa Ваклино да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4313 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  33,80 33,78 

Станка Желязкова 
Бачийска 

Община 
Шабла Решение 95 24.01.2008 

 
изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4314 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  12,00 12,00 

Станка Желязкова 
Бачийска 

Община 
Шабла Решение 96 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4317 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  23,75 23,74 

Станка Желязкова 
Бачийска 

Община 
Шабла Решение 97 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

4320 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  7,16 7,15 

"Бългериън Истейт 
Къмпани" ООД 

Община 
Шабла Решение 267 28.05.2008  

проект за 
изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4321 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  3,58 3,58 

"Терел" ЕООД и 
"Елит Студио" ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-2643  3.4.2008 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 
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4326 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  0,51 0,51 

"Бългериън Истейт 
къмпани" ООД, 
"Терел" ЕООД,  и 
"Елит Студио" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 264 28.05.2008  

проект за 
изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

4329 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  8,27 8,26 

Милка Ганчева 
Лисмас РИОСВ Варна Уведомление 7564 11.12.2007 

  
  планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4335 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  7,00 7,00 

Петър Борисов 
Ангелов 

Община 
Шабла Решение 265 28.05.2008  

проект за 
изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4336 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  9,17 9,16 

Петър Желязков 
Рачев 

Община 
Шабла Решение 103 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4338 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  0,60 0,60 

Светослав 
Венцеславов 
Христов 

Община 
Шабла Решение 105 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Тюленово 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4339 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  10,75 10,75 

Венелин Борисов 
Димитров 

Община 
Шабла Решение 106 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4340 
туризъм и 
отдих строителство 

курортни и ваканционни селища  
за определяне на терен за 
трупна яма  19,92 18,92 Община Шабла 

Община 
Шабла Решение 107 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Езерец не   

не, на 
границата 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

4341 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  9,20 9,20 

Дора Великова 
Иванова 

Община 
Шабла Решение 291 01.07.2008  

проект за 
изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Езерец не   не   

4342 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  8,24 8,24 

Венцислав 
Николаев Дагитов 

Община 
Шабла Решение 109 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

4343 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  4,04 4,04 

Димитрина 
Добрева Панева 

Община 
Шабла Решение 110 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa не   не, в близост 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

4344 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  7,00 7,00 "Химекс СО" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 266 28.05.2008  

проект за 
изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4345 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  25,00 24,99 

Георги Стоянов 
Димов 

Община 
Шабла Решение 112 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец не   не   

4346 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища  7,13 7,13 

Костадин 
Костадинов Стоянов 

Община 
Шабла Решение 113 24.01.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa 

не, в 
близост 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4347 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване  7,67 7,66 

"Клима Екуипмънт" 
ЕООД, Даниела 
Ангелова 
Диманова, Василка 
Светославова 
Аргирова и Калин 
Иванов Крумов РИОСВ Варна Решение 

ВА 330-
ПР/2007 16.8.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
западно 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   
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4357 
промишлено
ст 

промишлено
ст 

зона “П”промишлена - Варо-
бетонов център  9,00 9,00 

"Агенция земя" 
ЕООД, "Итера-Г" 
ООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-6752  7.11.2007 

  
  

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa не   не   

4358 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 4,04 4,04 "Трилтауър" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 142 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Стаевци 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4359 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 39,89 39,87 "Трилтауър" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 143 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Стаевци 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4360 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 43,24 43,22 "Трилтауър" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 144 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Стаевци 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4361 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 23,40 23,39 "Трилтауър" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 145 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Стаевци 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4362 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 43,24 43,22 "Трилтауър" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 146 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Стаевци 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4363 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 43,25 43,23 "Трилтауър" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 147 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Стаевци 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4364 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 39,89 39,87 "Трилтауър" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 148 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Стаевци 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4365 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 39,89 39,87 "Трилтауър" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 149 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Стаевци 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4366 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 43,61 43,59 "ЖИЗЕЛ-Ж" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 150 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Стаевци 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4367 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 43,61 43,59 "ЖИЗЕЛ-Ж" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 151 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Стаевци 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4368 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 43,61 43,59 "ЖИЗЕЛ-Ж" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 152 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Стаевци 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4369 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 43,61 43,59 "ЖИЗЕЛ-Ж" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 153 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Стаевци 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4370 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 4,34 4,34 "ЖИЗЕЛ-Ж" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 154 04.03.2008 

 
изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Стаевци 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 
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4371 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 43,03 43,01 "ЖИЗЕЛ-Ж" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 155 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Стаевци 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4372 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 43,67 43,65 "ЖИЗЕЛ-Ж" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 156 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Стаевци 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4373 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 4,40 4,39 

Васил Иванов 
Миладинов 

Община 
Шабла Решение 157 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4374 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 4,40 4,40 

Александър 
Маринов Маринов 

Община 
Шабла Решение 158 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4375 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 4,40 4,39 

Кирил Крумов 
Воденичарски 

Община 
Шабла Решение 159 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4376 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 1,20 1,20 

Добри Димитров 
Киров 

Община 
Шабла Решение 160 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4377 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 6,61 6,61 

Добри Димитров 
Киров 

Община 
Шабла Решение 161 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Крапец да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4378 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 17,42 17,42 

наследници на 
Стойчо Димов 
Стойчев – Димчо 
Димов  и Златан 
Димов  

Община 
Шабла Решение 162 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Горун не   не, в близост 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

4379 
туризъм и 
отдих строителство курортни и ваканционни селища 0,60 0,60 

Александър 
Георгиев Илински 

Община 
Шабла Решение 163 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Тюленово 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4381 
туризъм и 
отдих строителство 

 рекреационни дейности и 
курортни и ваканционни 
селища.  9,66 9,65 

Димитър Иванов 
Димитров 

Община 
Шабла Решение 165 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Тюленово да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4382 
туризъм и 
отдих строителство 

 рекреационни дейности и 
курортни и ваканционни 
селища.  9,66 9,65 

Ивелин Иванов 
Димитров 

Община 
Шабла Решение 166 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Тюленово да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4383 
туризъм и 
отдих строителство 

 рекреационни дейности и 
курортни и ваканционни 
селища.  9,65 18,67 

Иван Димитров 
Радев 

Община 
Шабла Решение 165 до 174 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Тюленово да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4384 
туризъм и 
отдих строителство 

 рекреационни дейности и 
курортни и ваканционни 
селища.  9,46 9,46 

Белчин Щерев 
Демирев 

Община 
Шабла Решение 168 04.03.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997г (ОУП) и 
ПУП  за промяна 
предназначението 
на земеделска земя допуска    планиран Шаблa Тюленово да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4385 
туризъм и 
отдих строителство 

 рекреационни дейности и 
курортни и ваканционни 
селища.  9,57 9,57 Иван Колев Златев 

Община 
Шабла Решение 169 04.03.2008 

изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на зем. земя допуска    планиран Шаблa Тюленово да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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4386 
туризъм и 
отдих строителство 

 рекреационни дейности и 
курортни и ваканционни 
селища.  9,57 9,57 

Белчин Щерев 
Демирев 

Община 
Шабла Решение 170 04.03.2008 

изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на зем. земя допуска    планиран Шаблa Тюленово да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4387 
туризъм и 
отдих строителство 

 рекреационни дейности и 
курортни и ваканционни 
селища.  9,58 9,57 

Милена Стоянова 
Петрова 

Община 
Шабла Решение 171 04.03.2008 

изработване на 
изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на зем. земя допуска    планиран Шаблa Тюленово да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4388 
туризъм и 
отдих строителство 

 рекреационни дейности и 
курортни и ваканционни 
селища.  9,57 9,57 

Ирена Ивелинова 
Иванова 

Община 
Шабла Решение 172 04.03.2008 

изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на зем. земя допуска    планиран Шаблa Тюленово да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4389 
туризъм и 
отдих строителство 

 рекреационни дейности и 
курортни и ваканционни 
селища.  9,57 9,57 

Галина 
Александрова 
Симеонова 

Община 
Шабла Решение 173 04.03.2008 

изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на зем. земя допуска    планиран Шаблa Тюленово да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4390 
туризъм и 
отдих строителство 

 рекреационни дейности и 
курортни и ваканционни 
селища.  9,58 9,65 

Наталия Стоянова 
Петрова 

Община 
Шабла Решение 174 04.03.2008 

изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на зем. земя допуска    планиран Шаблa Тюленово да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4391 
туризъм и 
отдих строителство 

 рекреационни дейности и 
курортни и ваканционни 
селища.   5,63 5,62 

Драгомир Георгиев 
Марковски и Георги 
Христов Цанков 

Община 
Шабла Решение 175 04.03.2008 

изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на зем. земя допуска    планиран Шаблa Тюленово 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4397 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване  10,00 10,00 "Кийстоун" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 181 04.03.2008 

изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на зем. земя одобрява   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Горун не   не, в близост 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

4400 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване  4,25 35,53 

Бойко Борисов 
Биров 

Община 
Шабла Решение 184 04.03.2008 

изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на зем. земя одобрява   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

4401 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване    3,02 

"Пирин Голф 
Пропъртиз" ООД 

Община 
Шабла Решение 185 04.03.2008 

изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на зем. земя  одобрява   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 да 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4403 
туризъм и 
отдих 

водовземан
е 

изграждане на сондаж Р-33а 
“Тузлата” с координати 
43°24'29.9"N 28°14'09.5"E в малм-
валанжинския водоносен 
хоризонт, код на подземното 
водно тяло /ПВТ/ BG2G000J3K040, 
в близост до резервоарите за 
питейно-битово водоснабдяване 
на к.к. “Бялата лагуна”  85,73 85,91 "Бялата Лагуна" АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 12-
ПР/2011 1.2.2011 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

вероятно 
осъществен Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4404 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 9,00 9,00 

"България холд" 
ЕООД и "Балкан 
холд" АД 

Община 
Шабла Решение 654 26.09.2007 

изработване на изме-
нение на ТУП от 1997 
г (ОУП) и ПУП  за 
промяна предназна-
чението на зем. земя  одобрява   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4405 

транспорт 
инфраструкту
ра 

пътна връзка от главен път І-9 (Е-
87) до поземлени имоти в масии 
7 и 8 (7.36 и 8.79) в землището 
на Дуранкулак   54,76 

"Бългериън Истейт 
Къмпани" ЕООД; "БГ 
Истейтс" ЕООД; 
"Артхолм" ЕООД; 
"Артмекс" ЕООД; 
"Клима Екуипмънт" 
ЕООД; "Химекс СО" 
ЕООД; Мария 
Симеонова 
Теофилова, Иван 
Василев Делчев, 
Вълчо Момчилов 
Вълчев; "Имот - Лазар 
Лазаров" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 144-
ПР/2013 22.10.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да, частично 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

туризъм и 
отдих строителство 

Реализация на инвестиционен 
проект «Кибела Бийч-юг», изграж-
дане на цялостен туристически 
комплекс, изграждане, управле-
ние и експлоатация на инфра-
структурата на комплекса както и 
прилежащите му съоръжения, 
включително жилищна и хотелска 
част и  обслужващи обекти 120,00 119,95 

"Кибела Бийч-
юг"АД 

Община 
Шабла Решение 127 24.01.2008 

Община Шабла да 
учавства в смесено 
акционерно 
дружество между 
общината и “Литекс 
Комерс”АД - гр. 
София,  Дава съгласие   планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 
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4406 
туризъм и 
отдих строителство 

Реализация на инвестиционен 
проект «Кибела Бийч-юг», 
изграждане на цялостен 
туристически комплекс, 
изграждане, управление и 
експлоатация на 
инфраструктурата на комплекса 
както и прилежащите му 
съоръжения, включително 
жилищна и хотелска част и 
останалите обслужващи обекти 242,19 372,18 

"Кибела Бийч-
юг"АД 

Община 
Шабла Решение 128 24.01.2008 

Община Шабла да 
учасвтва в смесено 
акционерно дру-
жество м/у общината 
и “България Холд” 
ООД с наименование 
“Кибела Бийч”АД,  с 
предмет на дейност: 
Реализация на инвес-
тиционен проект 
«Кибела Бийч», из-
граждане, управле-
ние и експлоатация 
на инфраструктурата 
на комплекса и при-
лежащите му съо-
ръжения, вкл. жи-
лищна и хотелска 
част; подобряване на 
инфраструктурата на 
региона при стриктно 
спазване на изисква-
нията за екологично 
равновесие и защита 
на съществуваща 
флора и фауна; тури-
стическа дейност; 
консултантска и 
маркетингова дей-
ност; инф. Обслужва-
не, търговско пред-
ставителство и 
посредничество; 
транспортна дейност 
и всички други дей-
ности незабранени от 
закона. Общината ще 
придобие акции от 
капитала на дру-
жеството чрез апорт-
на вноска, на собст-
вените си имоти. Дава съгласие   планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4408 търговия строителство 

паркинг за леки и товарни 
автомобили, автомивка, 
автосервиз-склад   3,99 

Петър Николов 
Петров РИОСВ Варна Уведомление 1020 13.2.2008 

инвестиционно 
предложение 

 
  реализиран Шаблa Шаблa не   не, в близост 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

4410 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване  9,17 9,16 

"Бългериан истейт 
груп" ООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-3322  25.4.2008 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
западно 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

4413 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване     16,67 

"Кони Консулт" 
ООД  

Община 
Шабла Решение 318 31.07.2008 

изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак не   не   

4415 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване 10,06 2,00 "Анцио – 2007" ООД 

Община 
Шабла Решение 320 31.07.2008 

изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4419 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване  20,23 20,22 

Лилия Иванова 
Дилкова, Павел 
Василев Митков, 
Янко Николов 
Янков 

Община 
Шабла Решение 340 11.09.2008 

изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa не   

не, на 
границата 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

4422 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване   22,06 22,05 

Анна Антонова 
Иванова 

Община 
Шабла Решение 342 11.09.2008 

изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa не   не, в близост 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

4424 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване   7,38 7,37 

Костадин Дилчев 
Василев и Снежинка 
Петкова Василева 

Община 
Шабла Решение 343 11.09.2008 

изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Езерец не   не   

4425 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване   7,38 7,37 

Петко Костадинов 
Дилчев 

Община 
Шабла Решение 344 11.09.2008 

изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Езерец не   не   

4426 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване     7,38 7,37 

Минчо Василев 
Минчев 

Община 
Шабла Решение 345 11.09.2008 

изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Езерец не   не   
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4427 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване   7,38 7,37 

Георги Стефчов 
Георгиев, Мария 
Крумова Георгиева, 

Община 
Шабла Решение 346 11.09.2008 

изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Езерец не   не   

4428 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно-ваканционно 
застрояване  173,65 173,57 

"Морски простор" 
ООД 

Община 
Шабла Решение 347 11.09.2008 

изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4436 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 14,77 14,76 "Елнеза" ООД 

Община 
Шабла Решение 395 12.12.2008 

изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4437 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 14,77 14,76 "Тератръст" ЕООД 

Община 
Шабла Решение 395 12.12.2008 

изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4438 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 9,99 9,98 

"Интерасет 
Дивелопмент" 
ЕООД 

Община 
Шабла Решение 395 12.12.2008 

изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4439 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 9,99 9,99 

Тодор Георгиев 
Попов 

Община 
Шабла Решение 395 12.12.2008 

изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4440 
туризъм и 
отдих строителство 

курортно и ваканционно 
застрояване 10,02 10,01 

Ралица Бисерова 
Петрова 

Община 
Шабла Решение 395 12.12.2008 

изменение на ТУП 
/ОУП/ от 1997 год. 
за промяна на 
предназначението 
на земеделска земя  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4458 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,46 8,45 

"Линекса пропърти" 
ЕООД РИОСВ Варна Становище   2007 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   реализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4460 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,52 8,51 "Котра линк" ООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-870 7.2.2008 

  
  планиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4469 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 9,20 9,19   

Община 
Каварна Решение 26 30.01.2007 

искане за 
допускане на 
прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4472 търговия строителство 

изграждане на тържище за 
плодове и зеленчуци и 
обслужващи сгради  13,13 13,12 

"Кондор-Комерс" 
ЕООД 

Община 
Шабла Решение 355 22.10.2008 

изработване на 
изменение на ТУП 
от 1997 год./ОУП/ 
за промяна 
предназначението 
на земеделска земя 
за  зона Пп 
/предимно 
производствена/  допуска    планиран Шаблa Шаблa 

не, на 
границата 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

4473 
туризъм и 
отдих 

водовземан
е водовземно съоръжение 5,31 5,31 "ВиК" ЕООД 

Община 
Каварна             планиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4488 търговия строителство складова база 6,19 6,19   
Община 
Каварна Решение 64 06.03.2007 

искане за 
допускане на 
прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Божурец 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4490 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,51 3,50   

Община 
Каварна Решение 221 26.06.2007 

искане за 
допускане на 
прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Божурец 

не, на 
границата 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4494 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди/рекреационни 
дейности 8,04 8,04 "А 1 Лиса" ООД РИОСВ Варна Становище   2005 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4498 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,60 3,60 "Е.Л.М." ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-6930  16.11.2005 

  
  планиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4500 
туризъм и 
отдих строителство 

Отстъпено право на строеж  с 
цел строеж за жилищни сгради 3,55 3,55 Община Шабла 

Община 
Шабла Решение 414 30.01.2009 

публично 
оповестен  конкурс 
за учредяване на 
отстъпено право на 
строеж за жилищни 
сгради върху  имоти 
– частна общинска 
собственост Дава съгласие   планиран Шаблa Езерец не   не   

4506 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 4,00 4,00 "Тофър ЛТД"  ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-5461 31.8.2007 

  
  планиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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4509 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 1,00 1,00 "Тофър ЛТД"  ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-5460 31.8.2007 

  
  планиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4511 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 1,00 1,00 Пламен Николов 

Община 
Каварна Решение     Изменение на ОУП одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4512 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 0,68 0,67 "Тофър ЛТД"  ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-5459 31.8.2007 

  
  планиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4513 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 0,68 0,67 "Тофър ЛТД"  ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-5458  31.8.2007 

  
  планиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4514 
транспорт 

инфраструкт
ура 

пътна връзка  обслужващ полски 
пъ   105,10 

Ангелина Олег 
Христова РИОСВ Варна Уведомление 1601 6.3.2008 

инвестиционно 
предложение     планиран Шаблa Крапец 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

туризъм и 
отдих строителство жилищни сгради за 10 жители   94,96 

Диана Димитрова 
Григорова, Иван 
Георгиев Христов РИОСВ Варна             планиран Шаблa Крапец 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4516 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 161,87 161,79 "Елиско" ООД 

Община 
Каварна Решение 271 24.01.2006 Изменение на ОУП одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да, частично 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

2475 

енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

подземен електропровод за 
ветрогенератор по решение ВА 
104-ПР/2006   5,00   

Община 
Каварна Решение 88 28.03.2007 Изменение на ОУП одобрява    реализиран Каварна Могилище не   не   

2477 

енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

подземен електропровод за 
ветрогенератор по решение ВА 
103-ПР/2006   5,00   

Община 
Каварна Решение 88 28.03.2007 Изменение на ОУП одобрява    реализиран Каварна Могилище не   не   

4534 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

подземен електропровод за 
ветрогенератор по решение ВА 
44-ПР/2007 15,586 

15,5851
98   

Община 
Каварна Решение 

267 7.8.2007 Изменение на ОУП одобрява  

  
одобрен, 
нереализиран Каварна Могилище не   не   

4554 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 34,67 34,65 "Марш" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 208-
ПР/2008 19.6.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Селце не   не   

4561 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - комплекс за 
спорт и възстановяване 13,47 13,46 "Борато" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 153-
ПР/2005 

 
19.09.2005 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4564 

туризъм и 
отдих строителство рекреационни дейности 205,84 205,70 

"Сънлайт холидейс" 
АД 

Община 
Каварна Решение 

181.16.6.200
4 28.09.2004 Изменение на ОУП одобрява    

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

туризъм и 
отдих строителство рекреационни дейности 17,04 17,03 

"Сънлайт холидейс" 
АД РИОСВ Варна Становище   2004 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

транспорт 
инфраструкт
ура яхтено пристанище  80,86 80,81   

Община 
Каварна Решение 14 28.02.2006 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4579 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 110,58 66,45   

Община 
Каварна Решение 257 27.12.2005 

искане за 
допускане на 
прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4581 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

изграждане на път за 
транспортен достъп и кранова 
площадка; осигурява достъп  до 
фундамент на който ще бъде 
монтиран ветрогенератор с 
издадено решение ВА-453-
ПР/2007 2,92 2,92 "ВГ-5" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 330-
ПР/2009 16.11.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Каварна не   не   

4584 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на здравно лечебно 
заведение за първична и 
специализирана извънболнична 
медицинска помощ 0,11 0,11 

ЕТ "Хигия- Д-р 
Донка Колева - 
СИМП - Детски 
болести" РИОСВ Варна Решение 

ВА 308-
ПР/2009  18.9.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Каварна не   не   

4587 

туризъм и 
отдих строителство жилищни сгради  75,89 75,85 "БГ Енерджи" АД РИОСВ Варна Решение 

ВН 769-
ОС/2008 21.11.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

туризъм и 
отдих строителство 

нискоетажно жилищно 
строителство 192,29 116,50 "БГ Енерджи" АД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-1565  6.3.2008 

инвестиционно 
предложение     планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4588 

управление 
на 
отпадъците отпадъци 

Площадка за търговска дейност с 
отпадъци от черни и цветни 
метали 0,30 2,57 "Ел Зет Метал" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 288-
ПР/2009 2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

вероятно 
осъществен Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4589 
комуникаци
и 

инфраструкт
ура 

ппс /приемо-предавателна 
станция"   5,25 

"Космо България 
Мобайл" ЕАД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-1597  6.3.2008 

инвестиционно 
предложение     планиран Шаблa Граничар 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

4590 комуникации 
инфраструкт
ура 

ППС -приемо-предавателна  
станция" 7,00 7,00 

"Космо България 
Мобайл" ЕАД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-1607  7.3.2008 

инвестиционно 
предложение     планиран Шаблa Крапец не   не   

4591 комуникации 
инфраструкт
ура 

ППС -приемо-предавателна  
станция"   31,63 

"Космо България 
Мобайл" ЕАД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-1608  7.3.2008 

инвестиционно 
предложение     реализиран Шаблa Ваклино не   не   

4592 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 1,84 1,84   

Община 
Каварна Решение 5.12.2006 26.04.2007 Изменение на ОУП одобрява    реализиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

4594 
туризъм и 
отдих строителство вилно строителство 10,00 10,00 

Тодор Янчев 
Тодорова РИОСВ Варна Уведомление 5457 31.8.2007 

  
  

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

4595 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 10,00 9,99   

Община 
Каварна Решение 91 28.03.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

4596 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 10,00 9,99   

Община 
Каварна Решение 92 28.03.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

4598 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 8 бр. жилищни 
сгради 8,89 8,88 "Макс и Ко" АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 270-
ЕО/2007 20.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

4600 
туризъм и 
отдих строителство рекреационна дейност 18,63 18,62 "Червен камък" АД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-6494  26.10.2007 

  
  

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

4601 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 10 бр. 
жилищни сгради 12,50 12,49 

Зия Аптураманов 
Алиев РИОСВ Варна Решение 

ВА 508-
ЕО/2007 3.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола 

не, в 
близост - 
1300 м 

Белите скали 
BG0002097 не   

4608 

туризъм и 
отдих 

инфраструкт
ура 

ПСОВ за обслужване на 200 
еквивалент жители 0,00 16,99 

"Калиакрия Хилс" 
ООД 

Община 
Каварна Решение 

ВА 110-
ПР/2008 2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна 

Божурец, 
Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

туризъм и 
отдих строителство 

ПСОВ за обслужване на 200 
еквивалент жители 17,00 16,99 

"Калиакрия Хилс" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 110-
ПР/2008 2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна 

Божурец, 
Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4610 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 21,00 20,99 

"Светлина 21 век" 
АД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-5036 17.8.2005 

  
  реализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4612 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

изграждане на път за транспортен 
достъп и кранова площадка; 
осигурява достъп  до фундамент 
на който ще бъде монтиран 
ветрогенератор с издадено 
решение ВА-180-ПР/2006 2,27 12,27 "ВГ-5" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 331-
ПР/2009 16.11.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Каварна не   не   

4615 транспорт 
инфраструкт
ура 

временен черен път - 
петгодишен достъп  до имот   0,40 

"Джетстрийм" 
ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-1781  12.3.2008 

инвестиционно 
предложение 

 
  планиран Шаблa Шаблa не   не   

4616 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 15,52 15,51 "Дест" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 28-
ЕО/2009 2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, на 
границата 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4617 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 15,51 15,50 "Дест" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 41-
ЕО/2009 21.5.2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, на 
границата 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 

не, на 
границата 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4618 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 15,51 15,50 "Дест" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 9-
ЕО/2009 2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4619 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 25,50 25,49 

"Прайм пропърти 
проджектс 
България" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 29-
ЕО/2009 31.9.2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4620 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 10,50 10,50 

"Прайм пропърти 
проджектс 
България" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 10-
ЕО/2009 2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4622 
туризъм и 
отдих строителство рекреационна дейност 5,00 5,00 "Червен камък" АД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-6495  26.10.2007 

  
  

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

4631 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 9,92 9,92   

Община 
Каварна Решение 91 26.02.2008 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Божурец 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4632 
туризъм и 
отдих строителство курортно строителство 1,00 1,00 

Младен Димитрав 
Златанов РИОСВ Варна Решение 

ВА 3-П-
ЕО/2015 26.1.2015 

  
  

прекратена 
процедура Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4633 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 0,83 0,80   

Община 
Каварна Решение 32 29.01.2008 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4634 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 0,33 2,07   

Община 
Каварна Решение 33 29.01.2008 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    реализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4636 
селско 
стопанство 

водовземан
е 

водовземане на подземни води от 
тръбен кладенец ТК "Българево - 
Димов" с цел напояване на 
лешникови насаждения 23,00 22,99 

Атанас Димчев 
Димов РИОСВ Варна Решение 

ВА 59-
ПР/2012 2.5.2012 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4641 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 18,75 18,74   

Община 
Каварна Решение 92 26.02.2008 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4642 търговия строителство търговски нужди   9,69   
Община 
Каварна Решение 93 26.02.2008 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Каварна не   не   

4644 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 18,75 18,74 "Маморс" ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-4303  12.6.2008 

  
  планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4645 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 12,50 12,49 

Мартин  Антонов  
Димитров 

Община 
Каварна Решение 286 24.06.2008 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4649 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

подземен електропровод за 
високо напрежение    126,85   

Община 
Каварна Решение 23 29.01.2008 Изменение на ОУП одобрява    реализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

4650 
туризъм и 
отдих строителство 

комплексно обществено 
обслужване  8,40 8,40 "Коспие" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 491-
ПР/2008  17.12.2008 

преценка необхо-
димостта от ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4653 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане  на жилища с 
рекреационна функция  10,00 9,99 

"Катедра 
Едифисиос" ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-2843  10.4.2008 

инвестиционно 
предложение     планиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

4655 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 13,60 13,59   

Община 
Каварна Решение 146 25.03.2008 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4660 
промишлено
ст 

промишлено
ст 

база логистика за сервизна 
дейност на ветроенергийни 
паркове   2,20 

"Вестас  България" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 253-
ПР/2009 21.7.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

вероятно 
осъществен Каварна Каварна не   не   

4661 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на етноселище 
"Градина" с локална ПСОВ 66,31 65,47 "Стратус-В" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 183-
ПР/2013 19.12.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4682 търговия строителство 
КОО – офиси и магазин 
промишлени стоки 50,00 49,97   

Община 
Каварна Решение 54 29.01.2008 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4683 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 4,37 4,37   

Община 
Каварна Решение 55 29.01.2008 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4684 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,00 5,00   

Община 
Каварна Решение 56 29.01.2008 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4685 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,00 5,00   

Община 
Каварна Решение 57 29.01.2008 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4686 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 2,50 2,50   

Община 
Каварна Решение 58 29.01.2008 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4687 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди - 9 сгради 25,00 24,99 

"Марчев" ООД, 
ГеоргиЙорданов, 
Константин Венков, РИОСВ Варна Решение 

ВН 179-
ОС/2008 10.3.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4689 
туризъм и 
отдих строителство Туристически комплекс 287,02 286,89   

Община 
Каварна Решение 447 11.10.2007 

искане за 
допускане на 
прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4690 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди   45,80   

Община 
Каварна Решение 95 26.02.2008 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна 

Хаджи 
Димитър 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

4691 енергетика 
фотоволтаиц
и фотоволтаични батерии 48,39 48,37 

"Катедра 
Едифисиос" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 519-
ПР/2008 23.1.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4695 търговия строителство 
 ресторант и магазин за 
хранителни стоки  12,61 12,60 "Брийсвак" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 338-
ОС/2008 24.4.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4700 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 6,67 6,66 

Сергей Цветанов 
Андреев РИОСВ Варна Решение 

ВН 60 - 
ОС/2008 5.2.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4701 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 4,40 4,40 

Дарин Маринов и 
Александър 
Драмалийски РИОСВ Варна Решение 

ВН 38 - 
ОС/2008 25.1.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4702 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 20,00 19,99   

Община 
Каварна Решение 442 11.10.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4704 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 16,00 15,99   

Община 
Каварна Решение 444 11.10.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4705 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 14,00 13,99 

Стамен Иванов 
Влъчков РИОСВ Варна Решение 

ВН 8–ПР-
ОС/2008 2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4706 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 7,50 7,50 

Петко Петков, 
Надежда Байчева, 
Милена Балчева РИОСВ Варна Решение 

ВН 380-
ОС/2008 12.5.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4709 
селско 
стопанство земеделие 

създаване на 156 дка насаждения 
от праскови и нектарини и 187 дка 
насаждения от кайсия със система 
за капково напояване 389,57 389,39 

"Алексанъдр 78" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 108-
ПР/2012 27.7.2012 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4710 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на културен център 
– многофункционални зали за 
провеждане на културни 
мероприятия   5,00 

Фондация 
"Вапцарова вяра" РИОСВ Варна Решение 

ВА 249-
ПР/2009 16.7.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна Каварна не   не   

4713 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди/“комплексно 
обществено обслужване”- 18 бр 
сгради/магазини 22,45 22,44 

"Лозови 
насаждения" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 64-
ОС/2008 28.1.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4714 
комуникаци
и 

инфраструкт
ура 

нова базова станция ,за 
разпръскване на сигнала 0,15 18,96 

"БСД България" 
ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-3685  19.5.2008 

инвестиционно 
предложение     планиран Шаблa Горун не   

не, на 
границата 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

4719 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на комплексно 
обществено обслужване - 
исторически музей 5,63 5,63 

Валентин Стойнов 
Симеонов РИОСВ Варна Решение 

ВА 10-П-
ОВОС/2011 5.12.2011 процедура по ОВОС прекратява 

ВА 22-ПР/2011 от 
11.2.2011: да се 
извърши ОВОС 

прекратена 
процедура Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4720 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,33 8,33   

Община 
Каварна Решение 437 11.10.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

4721 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 22,00 21,99 

Даниел Борисов 
Божилов РИОСВ Варна Решение 

ВН 9–ПР-
ОС/2008 2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4723 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на вилна сграда и 
тръбен кладенец (43°24'37.2"N 
28°14'02.5"E) 0,51 0,49 "Булконт" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 1-
ПР/2014 16.1.2014 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4724 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 4,00 4,00   

Община 
Каварна Решение 29 20.11.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4725 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,33 8,33   

Община 
Каварна Решение 30 20.11.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4726 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,33 8,33   

Община 
Каварна Решение 31 20.11.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4727 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,33 8,33   

Община 
Каварна Решение 32 20.11.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4728 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 2,07 2,07   

Община 
Каварна Решение 33 20.11.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4729 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 1,17 1,17   

Община 
Каварна Решение 34 20.11.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4730 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 28,00 27,99 

Михаела Ангелова 
Тодорова РИОСВ Варна Решение 

ВН 11 – ПР-
ОС/2008 2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4732 
туризъм и 
отдих строителство Жилищен комплекс 128,75 126,67 "Балкан Холд" АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 132-
ПР/2007 27.3.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик не   не   

4744 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,00 3,00   

Община 
Каварна Решение 61 06.12.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4745 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,00 3,00   

Община 
Каварна Решение 62 06.12.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4746 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 14,00 13,99   

Община 
Каварна Решение 65 06.12.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4747 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 10,43 10,42 

Десислава Велчева 
Димова РИОСВ Варна Решение 

ВН 329-
ОС/2008 22.4.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4748 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,50 8,50 

Елеонора Асенова 
Кузманова РИОСВ Варна Решение 

ВН 416-
ОС/2008 22.5.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4749 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 7,25 7,25   РИОСВ Варна Решение 

ВН... – ПР-
ДОС/2008 2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4760 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 14,00 14,00   

Община 
Каварна Решение 196 29.04.2008 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4765 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 29,79 9,00   

Община 
Каварна Решение 182 29.04.2008 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4767 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на хотел с търговски 
обект; реконструкция, 
модернизация и преустройство на 
съществуващи 14 броя бунгала с 
административна сграда 4,05 4,05 

Светослав 
Димитров 
Михайлов, Елизабет 
Петкова Михайлова РИОСВ Варна Решение 

ВА 73-
ПР/2009 11.3.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

вероятно 
осъществен Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 да 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4768 
туризъм и 
отдих строителство 

 изграждане на ресторант, 
магазин, увеселителен комплекс 
и паркинг.   11,01 11,01 

"Български имотни 
специалисти" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 484-
ПР/2008 9.12.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

4769 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 13,50 12,49 

Здравко Стоянов 
Здравков РИОСВ Варна Уведомление 3063 17.4.2008 

  
  

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4771 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 10,00 10,00   

Община 
Каварна Решение 60 06.12.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна 

Хаджи 
Димитър 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

4772 
туризъм и 
отдих строителство жилищни сгради  6,05 6,05 

"Георгиос Маноли и 
Санс" ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-4300  12.6.2008 

инвестиционно 
предложение     планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4773 
туризъм и 
отдих строителство жилищни сгради  3,02 3,02 "Террис" ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-4302  12.6.2008 

инвестиционно 
предложение     планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4776 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 2,19 2,19 

"Трейшън Клифс 
Голф енд Спа 
Резорт" ЕАД РИОСВ Варна Решение 

ВА 1-
ЕО/2013 11.1.2013 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4777 
селско 
стопанство строителство 

изграждане на мелнично-
фуражен комплекс и складово 
стопанство 10,93 37,87 "Бул Грани" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 19-
ЕО/2011 25.5.2011 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна 

Хаджи 
Димитър 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

4781 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 6,93 6,93   

Община 
Каварна Решение 359 25.09.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП 
 допуска    планиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

4794 
туризъм и 
отдих строителство 

възстановяване, рекунострукцияна 
и модернизация на съществуващ 
жилищен фонд   0,78 

"Космос инвест" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 117-
ПР/2014 18.11.2014 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4809 
туризъм и 
отдих строителство вилни сгради   9,16 

"Бългериан истейт 
груп" ООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-484  23.1.2008 

инвестиционно 
предложение     планиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост - 
западно 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

4811 търговия строителство 

Комплексно обществено 
обслужване - 5 бр сгради-
магазини 5,00 5,00 "Амичи БГ" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 253-
ПР/2008  14.7.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4816 
туризъм и 
отдих строителство магазини и жилищни сгради 19,00 18,99 "Шабла" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 15-
ЕО/2009 24.3.2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

вероятно 
осъществен Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4817 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПЗ за жилищно 
строителство 10,37 10,37 "Лийдър" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 22-
ЕО/2009 13.4.2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

вероятно 
осъществен Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 да 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

4818 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 23,00 22,99 "Тератръст" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 5-
ЕО/2009 9.3.2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, на 
границата 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4821 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 11,50 11,49 "Елнеза" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 32-
ЕО/2009 17.4.2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

4827 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 29,35 22,59 "Елнеза" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 6-
ЕО/2009 30.4.2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4834 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 299,99 299,86   

Община 
Каварна Решение 448 11.10.2007 

искане за 
допускане на 
прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4835 
комуникаци
и 

инфраструкт
ура ППС VА 4239 ТХН-Крапец  72,46 72,46 "Бтк вивател" РИОСВ Варна Уведомление 26-00-509  23.1.2008 

инвестиционно 
предложение     реализиран Шаблa Крапец не   не   

4849 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 15,00 14,99   

Община 
Каварна Решение 52 06.12.2007 

искане за 
допускане на 
прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

4850 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 1,35 1,35   

Община 
Каварна Решение 53 06.12.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4851 
туризъм и 
отдих строителство  изграждане на вили 16,25 16,24 "Ватили" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 141-
ЕО/2008 22.1.2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

4852 
туризъм и 
отдих строителство  изграждане на вили 16,25 16,24   

Община 
Каварна Решение 179 29.04.2008  

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

4853 
туризъм и 
отдих строителство  изграждане на вили 16,25 16,24 "Ватили" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 21-
ЕО/2009 13.5.2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

4854 
туризъм и 
отдих строителство  изграждане на вили 16,25 16,24 "Филдъм" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 19-
ЕО/2009 10.4.2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

4856 транспорт 
инфраструкт
ура 

пътна връзка от главен път І-9 (Е-
87) до поземлени имоти в масии 
7 и 8 (7.36 и 8.79) в землището 
на Дуранкулак   29,62 

"Бългериън Истейт 
Къмпани" ЕООД; "БГ 
Истейтс" ЕООД; 
"Артхолм" ЕООД; 
"Артмекс" ЕООД; 
"Клима Екуипмънт" 
ЕООД; "Химекс СО" 
ЕООД; Мария 
Симеонова 
Теофилова, Иван 
Василев Делчев, 
Вълчо Момчилов 
Вълчев; "Имот - Лазар 
Лазаров" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 144-
ПР/2013 22.10.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак 

да, 
частично 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да, частично 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

4881 
туризъм и 
отдих строителство жилищни сгради    0,79 

Хараламбос 
Димитрих 
Хадзопулос  РИОСВ Варна Уведомление 3321 24.4.2008 

инвестиционно 
предложение 

 
  планиран Шаблa Крапец не   не   

4882 транспорт 
инфраструкт
ура Път 16,66 16,66 

Валентин Петров 
Йорданов РИОСВ Варна Уведомление 3325 25.4.2008 

инвестиционно 
предложение     

одобрен, 
нереализиран Шаблa Пролез не   не   

4883 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на сграда за 
обществени нужди - музей   1,89 "Валсим" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 110-
ПР/2012 3.8.2012 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4884 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 492,73 492,51 

"Каварна Бийч 
Пропъртис" ЕООД РИОСВ Варна Решение ВА 2/2012 7.2.2012 ЕО одобрява 

ВА 138-ЕО/2008 
от 14.12.2008: да 
се извърши ЕО 

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4885 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 5,00 14,99   

Община 
Каварна Решение 360 25.09.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4887 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 4,62 4,62   

Община 
Каварна Решение 358 25.09.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

4889 
туризъм и 
отдих водовземане 

изграждане на водовземно 
съоръжение с дълбочина 9 м за 
водовземане на подземни води с 
целводоснабдяване на 
съществуващо заведение за 
обществено хранене   1,22 "Лагуна 2007" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 166-
ПР/2012 28.11.2012 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

вероятно 
осъществен Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

4891 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 7,33 19,99 

"Георгиос Маноли и 
Санс" ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-4299  12.6.2008 

  
  планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4892 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,67 7,33   

Община 
Каварна Решение 22 20.11.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4903 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 8,23 8,23   

Община 
Каварна Решение 366 25.09.2007 

искане за допускане 
на прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

4914 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

представляваща кабелни 
колектори, свързващи 
ветрогенератори с подстанция 
село  Българево,       

Община 
Каварна Решение 201 27.05.2008 

Проект за ПУП-
Парцеларен план за 
линейна 
инфраструктура, 
представляваща 
кабелни колектори, 
свързващи 
ветрогенератори с 
подстанция село  
Българево одобрява    неизвестно Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 

не може да 
се 
локализира   

4928 
рибарство и 
аквакултури аквакултури 

Изграждане на трети етап от 
мидена ферма в крайбрежните 
води на Черно море и мост за 
връзка на фермите с брега     "Дълбока" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 20-
ОС/2009 16.2.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

5054 
туризъм и 
отдих строителство жилищни сгради    5,14 

Ангелина Олег 
Христова РИОСВ Варна Уведомление 737 1.2.2008 

инвестиционно 
предложение     планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

5055 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни сгради за собствено 
ползване за 10 жители   5,00 

Валентин Иванов 
Христов РИОСВ Варна Уведомление 738 1.2.2008 

инвестиционно 
предложение     планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

5088 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 13,00 12,99 

"Василева" ЕООД и 
"Карая" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 41-
ЕО/2010 13.8.2010 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик не   не   

5091 
комуникаци
и 

инфраструкт
ура 

монтиране на мобилно 
съоръжение от техн. 
инфраструктура   20,00 19,99 

"Космо България 
Мобайл" ЕАД РИОСВ Варна Решение 

ВН 775-
ОС/2008 28.11.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Балчик Балчик да 

Балчик 
BG0002061 не   

5114 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди     

"Каварна Пропърти 
Мениджмънт" ООД РИОСВ Варна Молба 92-00-2087  1.4.2005 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

 
  планиран Каварна Топола 

не може 
да се 
локализир
а   

не може да 
се 
локализира   

5115 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди     

"Каварна Пропърти 
Мениджмънт" ООД РИОСВ Варна Молба 92-00-2088  1.4.2005 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

 
  планиран Каварна Топола 

не може 
да се 
локализир
а   

не може да 
се 
локализира   

5121 
туризъм и 
отдих строителство вилни сгради     "Свеа" ООД РИОСВ Варна Молба 92-00-2280  7.4.2005 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

 
  планиран Каварна Топола 

не може 
да се 
локализир
а   

не може да 
се 
локализира   

5122 
туризъм и 
отдих строителство вилни сгради     "Свеа" ООД РИОСВ Варна Молба 92-00-2281  7.4.2005 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

 
  планиран Каварна Топола 

не може 
да се 
локализир
а   

не може да 
се 
локализира   

5257 

туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди   43,13 

Екатерина Антонова 
Минова РИОСВ Варна Становище   2005 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   планиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 46,91 2,83 

Екатерина Антонова 
Минова РИОСВ Варна Становище   2005 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   реализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

5265 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди     

"Линекса пропърти" 
ЕООД РИОСВ Варна Становище   2005 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

 
  планиран Каварна Топола 

не може 
да се 
локализир
а   

не може да 
се 
локализира   

5361 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди     

Дарина Винева 
Никова  РИОСВ Варна Молба 6429 26.10.2005 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

 
  планиран Каварна 

Хаджи 
Димитър 

не може 
да се 
локализир
а   

не може да 
се 
локализира   

5382 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди   14,99 

Елка Иванова 
Великова РИОСВ Варна Молба 6932 16.11.2005 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

 
  планиран Шаблa Езерец 

не, на 
границата 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

5418 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 1,34 1,34 

Георги Цанов 
Караджов РИОСВ Варна Молба 7381 6.12.2005 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

 
  планиран Каварна Свети Никола 

не, на 
границата 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

5433 енергетика 
инфраструкт
ура 

трасе на газопровод  - 
отклонение от съществуващ 
газопровод   18,31 "Дълбока" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 138-
ПР/2013 10.10.2012 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

5438 
туризъм и 
отдих строителство жилищни сгради    3,67 

Христо Капралов, 
Недка Капралова РИОСВ Варна Молба 7607 16.12.2005 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

 
  планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

5447 
туризъм и 
отдих строителство жилищни сгради    17,99 

Росен Карадимов, 
Николай Медаров РИОСВ Варна Молба 7726 22.12.2005 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

 
  планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

5462 транспорт 
инфраструктур
а 

 яхт-пристан и брегоукрепително 
съоръжение в близост до 
сондаж р155х в местността 
калкан тепе      

"Ренюабъл 
Енерджи България" 
АД РИОСВ Варна Молба 26-00-6647  2.11.2005 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

 
  планиран Каварна Каварна не   не   

5468 търговия строителство 
плодохранилище и обслужващи 
сгради 0,33 0,33 

"Кондор-Комерс" 
ЕООД РИОСВ Варна Молба 26-00-7001  18.11.2005 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

 
  планиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 да 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

5476 търговия 
инфраструктур
а 

бензиностанция, газостанция, 
паркинг, кафе и магазин 3,04 3,04 

Христо Добрев 
Христов РИОСВ Варна Решение 

ВА 186-
ПР/2005  14.12.2005 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa не   

не, на 
границата 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

5489 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище за селски туризъм 5,35 5,35 

"Сидом" ООД, 
Донка Боянова 
Христова, "Парк 
Резиденс Пирин" 
АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 104-
ПР/2012 25.7.2012 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да се извърши 
ОВОС   в процедура Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 да 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

5492 
туризъм и 
отдих строителство 

възстановка на "Тракийско 
рибарско селище "Брия" 2,10 2,10   РИОСВ Варна Решение 

ВА 76-
ПР/2014 30.6.2014 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

5568 
селско 
стопанство водовземане 

водоползване от съществуващ 
кладенец  6,42 6,42 

Георги Савов 
Барков РИОСВ Варна Уведомление 769 31.1.2007 

инвестиционно 
предложение     реализиран Шаблa Шаблa 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

5670 
туризъм и 
отдих строителство жилищни сгради  50,00 49,97 

Кирил Маринов 
Кандиларов, 
Найден Маринов 
Кандиларов, 
МарияПавлова 
Станоева РИОСВ Варна Решение 

ВА 55-
ЕО/2008 15.4.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола 

не, на 
границата 

Белите скали 
BG0002097 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

5688 
туризъм и 
отдих строителство жилищни сгради      

Лиляна Славчева 
Борисова-
Кр.Колева-Фани РИОСВ Варна Уведомление 3954 20.6.2007 

инвестиционно 
предложение 

 
  планиран Шаблa Крапец не   не   

5884 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни сгради, кафе-бар, 
магазин 11,75 11,75 

Тодор Петров 
Петранов РИОСВ Варна Уведомление 7943 28.12.2007 

инвестиционно 
предложение     планиран Шаблa Крапец 

не, в 
близост 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

5904 
туризъм и 
отдих строителство 

нискоетажно и вилно 
строителство     

Цеца Въткова,Тодор 
Рогачев - А.Тодоров РИОСВ Варна Уведомление 1434 28.2.2007 

инвестиционно 
предложение 

 
  планиран Шаблa Крапец не   не   

5931 
туризъм и 
отдих строителство жилищни сгради  9,54 9,53 "Антим 2005" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 238-
ЕО/2007 4.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец 

не, на 
границата 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

5939 
туризъм и 
отдих строителство жилищни сгради  190,90 110,54 "Бридж груп" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 64-
ЕО/2009 13.8.2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

5957 
туризъм и 
отдих 

водовземан
е  на сондаж вн-39     "Вест 2005" ЕООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-7935  28.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

 
  планиран Каварна Топола 

не може 
да се 
локализир
а   

не може да 
се 
локализира   

5964 транспорт 
инфраструкт
ура 

улична мрежа за посочените 
имоти и кв. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, от осеви точки 128-139, 
трайно предназначение на 
територията - горска 2,27 2,27 "Литекс Комерс" АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 108-
ПР/2009 1.4.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

5982 търговия строителство 

 изграждане на ново силозно 
стопанство в допълнение към 
съществуващото в упи vі-2340, 
кв.184, гр.     "Дефко" ООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-6300  17.8.2005 

инвестиционно 
предложение 

 
  планиран Каварна Каварна не   не   

5990 енергетика 
инфраструкт
ура 

трансформаторна подстанция 
20/110 кв и открито разпредели-
телно устройство за присъеди-
няване ветрогенераторите на 
дружеството"    23,46 "Дисиб" ООД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-2922  24.4.2007 

инвестиционно 
предложение     реализиран Каварна 

Хаджи 
Димитър 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

5992 
рибарство и 
аквакултури аквакултури 

изграждане на ферма за 
култивирана черноморска мида в 
акваторията на черно море срещу 
м-ст дълбока"     "Дълбока" ООД РИОСВ Варна Молба 26-00-5087  13.8.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

 
  реализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6010 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 66,76 66,72 "Ети-109" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 16-
ЕО/2008  31.1.2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

6067 

транспорт 
инфраструкт
ура Път 10,00 10,00   

Община 
Каварна Решение 480 27.11.2008 

Проект за ПУП-
Парцеларен план за 
линейна 
инфраструктура, 
представляваща 
трасе на път:  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

туризъм и 
отдих строителство ваканционно селище   10,00 

"Лексстрой-
Инженеринг" ООД РИОСВ Варна Искане  26-00-7936  28.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

 
  планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

6107 
промишлено
ст 

промишленос
т бетонов възел   1,19 

"Норт Ист 
Дивелопмен" ООД РИОСВ Варна Молба 26-00-7773  18.12.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

 
  реализиран Шаблa Шаблa не   не   

6115 
рибарство и 
аквакултури аквакултури 

добив и възпроизводство на че-
рупкови организми (черноморска 
мида) в крайбревните води на 
черно море в района срещу с. 
Топола     "Остреа" АД РИОСВ Варна Уведомление 26-00-2415  2.4.2007 

инвестиционно 
предложение 

 
  планиран Каварна Топола 

не може да 
се 
локализира   

не може да 
се 
локализира   

6124 
туризъм и 
отдих строителство 1 брой жилищна сграда 0,72 0,72 

"Прайм Авеню" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 27-
ОС/2007 16.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6126 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 2 жилищни 
сгради 1,79 1,79 

"Прайм Авеню" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 28-
ОС/2007 16.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6127 
туризъм и 
отдих строителство 1 брой жилищна сграда 0,41 0,41 

"Прайм Авеню" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 32-
ОС/2007 16.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6128 
туризъм и 
отдих строителство 1 брой жилищна сграда 1,30 1,30 

"Прайм Авеню" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 29-
ОС/2007 16.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6129 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 2 жилищни 
сгради 1,87 1,87 

"Прайм Авеню" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 30-
ОС/2007 16.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6130 
туризъм и 
отдих строителство 1 брой жилищна сграда 0,75 0,75 

"Прайм Авеню" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 36-
ОС/2007 18.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6131 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди - 2 жилищни 
сгради 1,53 1,53 

"Прайм Авеню" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 37-
ОС/2007 17.10.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6207 
туризъм и 
отдих строителство жилищни сгради      

"Уестбъри инвест" 
ЕООД, "Бългериа 
фор ю" РИОСВ Варна Уведомление 26-00-4115  27.6.2007 

инвестиционно 
предложение 

 
  планиран Каварна Божурец 

не може да 
се 
локализира   

не може да 
се 
локализира   

6286 енергетика 
инфраструкт
ура 

разширение на подстанция 
Каварна" 1120 KV С НОВИ 5 
ИЗВОДНИ ПОЛЕТА; ТД-05-123/2/ 
/ 31.08.2007        РИОСВ Варна Молба 26-00-5659  13.9.2007 Съгласуване на ИП 

 
  неизвестно Каварна Каварна не   не   

6351 
туризъм и 
отдих строителство ПУП - ПРЗ/ПЗ за жилищни нужди   606,33 "Кия 200" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 291-ПР/ 
2007 30.7.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Балчик Балчик да 

Балчик 
BG0002061 не   

6445 енергетика 
добив на 
нефт и газ 

Работен проект за актуализирана 
“Комбинирана геолого-
геофизична и сондажна 
програма за сондаж К-260 
Дуранкулак, 2008 г.”, 
концесионна площ “Дуранкулак”     

"Проучване и 
добивна нефт и газ" 
АД РИОСВ Варна Решение 

ВН 382-
ОС/2008  22.5.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак не   не   

6475 
туризъм и 
отдих строителство жилищни сгради  0,46 0,46 

Томчо Иванов 
Томов РИОСВ Варна Становище 

И-991   
02.03.2006 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   планиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6493 
комуникаци
и 

инфраструкт
ура 

подводен оптичен кабел за 
пренос на данни подъното на 
Черно море     

"Каукасус кейбъл 
систем България" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 530-
ОС/2008 1.7.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
неизвестно дали 
е реализиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6699 търговия строителство 
изграждане на обекти за 
търговия и обществено хранене    10,00 

Иван Киров, Кольо 
Киров РИОСВ Варна Становище   2006 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   планиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не, в близост 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

6747 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 0,62 0,62 

Хариета 
Валентинова 
Андронова РИОСВ Варна Становище 

И-4190   
18.09.2006 

Необходимост от 
процедура па ОВОС 
/ ЕО / ОС 

не подлежи на 
процедура   планиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6853 
селско 
стопанство земеделие 

създаване на ябълкова градина 
и система за капково напояване 252,99 234,67 

"Бовел България" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 106-
ПР/2012 27.7.2012 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6854 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди/зона за отдих и 
туризъм 0,40 0,67 "Литекс Комерс" АД РИОСВ Варна Решение 

ВН 451-
ОС/2008 2.6.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

вероятно 
осъществен Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6860 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 23,43 23,43 

"Кавен - Ирадис" 
ООД 

Община 
Каварна Решение 212 27.05.2008 

изменение на ОУП 
на община Каварна  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6861 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 19,47 19,47 

ЕТ "Вевас-Венка 
Филева" 

Община 
Каварна Решение 218 27.05.2008 

изменение на ОУП 
на община Каварна  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6862 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 19,60 19,56 "К-И Логистик" ООД 

Община 
Каварна Решение 238 27.05.2008 

изменение на ОУП 
на община Каварна  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6865 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 3,13 3,12   

Община 
Каварна Решение 245 27.05.2008 

изменение на ОУП  
на община Каварна  допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6866 енергетика 
инфраструкт
ура подземен електропровод 5,47 5,47   

Община 
Каварна Решение 282 24.06.2008 

Проект за ПУП-Пар-
целарен план за ли-
нейна инфраструк-
тура - подземен 
електропровод за 
високо напрежение  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец не   не   
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

6869 
туризъм и 
отдих строителство да се чете "жилищни нужди"   34,98   

Община 
Каварна Решение 370 29.07.2008 

изменение на 
решение 
№302/24.06.2008 г. 
като променя 
формулировката на 
инвестиционното 
намерение, в частта 
му “вилно селище” Дава съгласие   планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

6870 
туризъм и 
отдих строителство да се чете "жилищни нужди"   37,98   

Община 
Каварна Решение 371 29.07.2008 

изменение на 
решение 
№303/24.06.2008  г. 
като променя 
формулировката на 
инвестиционното 
намерение, в частта 
му  “вилно селище” Дава съгласие   планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

6871 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище   5,25   

Община 
Каварна Решение 304 24.06.2008 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

6872 
туризъм и 
отдих строителство да се чете "жилищни нужди"   9,99   

Община 
Каварна Решение 372 29.07.2008 

изменение на 
решение 
№305/24.06.2008 г. 
като променя 
формулировката на 
инвестиционното 
намерение, в частта 
му “вилно селище”  Дава съгласие   планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

6873 
туризъм и 
отдих строителство вилно селище 8,33 8,33   

Община 
Каварна Решение 306 24.06.2008 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6875 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 14,12 14,12 

Вивиана 
Владимирова 
Ставрева РИОСВ Варна Решение 

ВН 14-
ДОС/2009 2009 

оценка степента на 
въздействие върху 
предмета и целите 
на Натура 2000 одобрява 

ВН 99-ПР-
ОС/2009 от 
29.4.2009: да се 
извърши ОС 

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6876 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори подземен електропровод   32,77   

Община 
Каварна Решение 328 29.07.2008 

ПУП-Парцеларен 
план за линейна 
инфраструктура - 
подземен 
електропровод за 
високо напрежение  одобрява     реализиран Каварна Каварна не   не   

6877 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 20,00 19,99 "Ватили" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 142-
ЕО/2008 6.1.2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

6878 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 17,00 16,99 

Султанка Костова 
Кралева РИОСВ Варна Решение 

ВА 115-
ЕО/2008  2008 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

6879 търговия строителство КОО. 6,31 6,31   
Община 
Каварна Решение 334 29.07.2008 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  не допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не   

6880 търговия строителство КОО. 6,31 6,31   
Община 
Каварна Решение 335 29.07.2008 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  не допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не   

6882 енергетика 
инфраструкт
ура 

нов въздушен елпровод 110 kV и 
присъединяване към п/ст 
"Видно" 107,12 1951,70 "НЕК" ЕАД РИОСВ Варна Решение 

ВА 71-
ПР/2013 19.7.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна 

Видно, 
Иречек, 
Могилище не   

не, на 
границата 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

6889 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на хотел (мотел) и 
обслужващи обекти.   5,00   

Община 
Каварна Решение 385 27.08.2008 

Проект за 
изменение на Общо 
устройствения  
план  на Община 
Каварна  допуска    планиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6892 енергетика 
инфраструкт
ура 

реконструкция на въздушна линия 
110 кv "Раковски" в участък от 
нова п/ст Каварна -2 до п/ст Шабла 
и участък ст.1 до ст.31   23,46 

"НЕК" ЕАД и 
"Трафелектроинвес
т" РИОСВ Варна Решение 

ВА 42-
ПР/2012 22.3.2012 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна 

Хаджи 
Димитър 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

6893 
туризъм и 
отдих строителство строителство       

Община 
Каварна Решение 401 27.08.2008 

ПУП – план за 
регулация по 
смисъла на чл. 16 от 
ЗУТ на СО Топола. одобрява   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола 

не може 
да се 
локализир
а   

не може да 
се 
локализира   

6898 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори подземен електропровод   43,98   

Община 
Каварна Решение 419 30.09.2008 

ПУП-Парцеларен 
план за линейна 
инфраструктура, 
представляваща 
подземен 
електропровод за 
високо напрежение  одобрява     реализиран Каварна Камен бряг 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

6899 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди   10,57 

Ирена Николова 
Кабаиванова 

Община 
Каварна Решение 507 19.12.2008 

изменение на ОУП 
на община Каварна  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

6900 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 10,57 10,57 

Ирена Николова 
Кабаиванова 

Община 
Каварна Решение 508 19.12.2008 

изменение на ОУП 
на община Каварна  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

6901 търговия строителство 
смесено мултифункционално 
значение. 17,64 17,63 "Пи Ай" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 11-
ПР/2009 13.1.2009 

преценка необхо-
димостта от ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

6904 търговия строителство КОО. 9,99 9,99   
Община 
Каварна Решение 464 28.10.2008 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  допуска    планиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

6905 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори подземен електропровод   150,84   

Община 
Каварна Решение 479 27.11.2008 

ПУП-Парцеларен 
план за линейна 
инфраструктура, 
представляваща 
подземен 
електропровод за 
високо напрежение  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Каварна 

Каварна, 
Селце 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6906 транспорт 
инфраструкт
ура Път 145,61 91,47   

Община 
Каварна Решение 480 27.11.2008 

ПУП-Парцеларен 
план за линейна 
инфраструктура, 
представляваща 
трасе на път  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6907 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

подземен електропровод за 
ветрогенератори по решения ВА 
90-ПР/2007; ВА 258-ПР/2007 и ВА 
41-ПР/2007   52,54   

Община 
Каварна Решение 481 27.11.2008 

ПУП-Парцеларен 
план за линейна 
инфраструктура, 
представляваща 
трасе подземен 
електропровод за 
високо напрежение  одобрява     реализиран Каварна Камен бряг 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6908 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори подземен електропровод   77,08   

Община 
Каварна Решение 482 27.11.2008 

ПУП-Парцеларен 
план за линейна 
инфраструктура, 
представляваща 
подземен 
електропровод за 
високо напрежение  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Каварна Видно не   да, частично 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

6909 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори подземен електропровод   5,99   

Община 
Каварна Решение 483 27.11.2008 

ПУП-Парцеларен 
план за линейна 
инфраструктура, 
представляваща 
подземен 
електропровод за 
високо напрежение  одобрява     реализиран Каварна Иречек не   не, в близост 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

6910 
селско 
стопанство 

селскостопанс
ко 
производство 

предприятие за производство и 
преработка на пчелен мед, 
сушене, преработка, пакетиране и 
консервиране на плодове и 
изграждане на производстена 
сграда   2,47 "Боил" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 102-
ПР/2012 24.7.2012 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Шаблa 

Захари 
Стояново не   не   

6911 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 18,14 18,14   

Община 
Каварна Решение 486 27.11.2008 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

6912 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди   3,60   

Община 
Каварна Решение 487 27.11.2008 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

6913 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди   2,50   

Община 
Каварна Решение 488 27.11.2008 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

6914 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди   7,87   

Община 
Каварна Решение 489 27.11.2008 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

6917 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори подземен електропровод   95,33   

Община 
Каварна Решение 509 19.12.2008 

ПУП-Парцеларен 
план за линейна 
инфраструктура - 
подземен 
електропровод за 
високо напрежение  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

6918 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

подземен електропровод за 
ветрогенератор по решение ВА 
347-ПР/2007   98,83   

Община 
Каварна Решение 513 19.12.2008 

ПУП-Парцеларен 
план за линейна 
инфраструктура -
подземен 
електропровод за 
високо напрежение  одобрява     реализиран Каварна 

Било, 
Септемврийци не   не   

6919 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди и комплексно 
обществено обслужване.   16,99   

Община 
Каварна Решение 514 19.12.2008 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

6920 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни нужди и комплексно 
обществено обслужване.   15,99   

Община 
Каварна Решение 515 19.12.2008 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

6921 търговия строителство 

изгаждане на обекти за комплекс-
но обществено обслужване – 
административна сграда с офиси, 
магазин и локално пречиствателно 
съоръжение 7,50 7,50 

"Роялфорт 
Инвестмънтс" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 182-
ПР/2009 26.5.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

6922 търговия строителство 

изгаждане на обекти за комплекс-
но обществено обслужване – 
административна сграда с офиси, 
магазин и локално пречиствателно 
съоръжение 15,00 14,99 

"Карп Дием 
Дивелъпмънтс"ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 183-
ПР/2009 26.5.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

6923 търговия строителство 
изграждане мотел /хотел/ с 
обслужващи обекти.    2,00   

Община 
Каварна Решение 28 27.01.2009 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  допуска    планиран Каварна Каварна 

не, на 
границата 

Калиакра 
BG0002051 не   

6924 търговия строителство 
бензиностанция, газстанция, 
мотел, автосервиз и други.   5,00   

Община 
Каварна Решение 29 27.01.2009 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  допуска    планиран Каварна 

Хаджи 
Димитър 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

6925 търговия строителство 
бензиностанция, газстанция, 
мотел, автосервиз и други.   5,00   

Община 
Каварна Решение 30 27.01.2009 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  допуска    планиран Каварна 

Хаджи 
Димитър 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

6927 
туризъм и 
отдих строителство изграждане на жилищни нужди. 1,27 1,27   

Община 
Каварна Решение 32 27.01.2009 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  не допуска    планиран Каварна Свети Никола 

не, на 
границата 

Калиакра 
BG0002051 не   

6928 
туризъм и 
отдих строителство изграждане на жилищни нужди. 1,24 1,24   

Община 
Каварна Решение 33 27.01.2009 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  не допуска    планиран Каварна Свети Никола 

не, на 
границата 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6929 
туризъм и 
отдих строителство изграждане на жилищни нужди. 0,98 0,98   

Община 
Каварна Решение 34 27.01.2009 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  не допуска    планиран Каварна Свети Никола 

не, на 
границата 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6930 
туризъм и 
отдих строителство изграждане на жилищни нужди. 1,26 1,26   

Община 
Каварна Решение 35 27.01.2009 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  не допуска    планиран Каварна Свети Никола 

не, на 
границата 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

6931 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори подземен електропровод   12,32   

Община 
Каварна Решение 72 27.02.2009 

ПУП-Парцеларен 
план за линейна 
инфраструктура, 
представляваща 
подземен 
електропровод за 
високо напрежение  одобрява     

одобрен, 
нереализиран Каварна Камен бряг 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

6932 енергетика 
фотоволтаиц
и 

фотоволтаична 
електроцентрала.    9,15   

Община 
Каварна Решение 73 27.02.2009 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  допуска    планиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

8347 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

Изграждане на трасе на ВЛ 110 kV  
от п/ст Добрич” до п/ст “Каварна 
2” през землищата на гр. Добрич;  
с. Плачи дол, с. Приморци, с. 
Полковник Свещарово и с. 
Попгригорово от община 
Добричка; с. Безводица, с. 
Сенокос, с. Дъбрава,  с. Соколово, 
с. Царичино, с. Тригорци и с. 
Гурково от община Балчик; с. 
Вранино, с. Могилище, с. Раковски 
и с. Х. Димитър от община Каварна     

Предприятие 
"Трафоелектроинве
ст"- НЕК- ЕАД РИОСВ Варна Решение 

ВА 193-
ПР/2009 1.6.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна 

Вранино, 
Могилище, 
Раковски, 
Хаджи 
Димитър не   не   

8514 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори изграждане на път за достъп 3,14 3,13 

"Уиндтек България" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 180-
ПР/2009 12.6.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Горичане не   не   

8776 транспорт 
инфраструкт
ура 

проект за “Рехабилитация на път 
DOB3157-/ DOB 1151, с. 
Българево – нос Калиакра,  2,12 6,16 Община Каварна РИОСВ Варна Решение 

ВН 76-
ОС/2009 16.6.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

вероятно 
осъществен Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

8835 енергетика 
инфраструкт
ура 

3 нови стълба ветрило пред п/ст 
"Маяк" за присъединяване чрез 
разкъсане на възд елпровод 110 
kV "Раковски" и новия възд 
елпровод 110 kV п/ст "Добрич" - 
п/ст "Маяк" къмм новата п/ст 
"Маяк" 
     "НЕК" ЕАД РИОСВ Варна Решение 

ВА 134-
ПР/2013 7.10.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

вероятно 
осъществен Каварна 

Хаджи 
Димитър 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

8858 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 2,25 2,25 

Пламен  Василев 
Станчев РИОСВ Варна Решение 

ВН 123-
ОС/2009 2009 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик да 

Балчик 
BG0002061 не   

8910 
рибарство и 
аквакултури аквакултури 

мидена фермав акваторията на 
Черно море   1000,00 "Ейм" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 5-
ДОС/2010 2010 

оценка степента на 
въздействие върху 
предмета и целите 
на Натура 2000 одобрява 

ВН 15-ПР-
ОС/2009 
12.8.2009: да се 
извърши ОС 

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево 

не, на 
границата 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

8915 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

път за достъп и кранова 
площадка 15,00 14,99 "Стас 02" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 296-
ПР/2009  17.9.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Шаблa Пролез не   не   

8916 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

път за достъп и кранова 
площадка 12,83 39,35 

"Варна Грийн 
Енерджи" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 297-
ПР/2009  17.9.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Шаблa Пролез не   не   

8917 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

път за достъп и кранова 
площадка 10,34 36,65 

"Шабла енерджи" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 298-
ПР/2009  17.9.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Шаблa Пролез не   не   

8960 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

път за достъп, подход и кранова 
площадка 13,49 13,47 

"Кей Енд Ес 
Енерджи 2" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 370-
ПР/2009 15.1.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

8972 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

изграждане на път за 
транспортен достъп и кранова 
площадка; осигурява достъп до 
имот 35746.15.61, в който е 
монтиран ветрогенератор с 
издадено решение ВА-90-
ПР/2007 да не се извършва ОВОС 25,00 24,99 "Новакем" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 309-
ПР/2009  6.10.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Камен бряг 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

8980 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

път за достъп, подход и кранова 
площадка 12,49 26,93 

"ВГ- 4” ЕООД и 
Стоян Цалов 
Пелтешки РИОСВ Варна Решение 

ВА 371-
ПР/2009 28.12.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Каварна не   не   

8987 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

изграждане на технологичен път 
и площадка с цел осигуряване на 
транспортен достъп и техническ 
ообслужване на 1 бр 
ветрогенератор в ПИ 
№40049.1.53 с издадено 
решение ВА-77-ПР/2006 19,00 18,99 

"Уинд пауър 2" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 340-
ПР/2009 20.11.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Крупен 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

8992 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

технологичен път и площадка с 
цел осигуряване натранспортен 
достъп и техническо обслужване 
на 1 бр ветрогенератор в ПИ 
№40049.1.47 с издадено 
решение ВА-76-ПР/2006 31,05 24,99 

"Уинд системс" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 346-
ПР/2009 20.11.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Крупен 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

9008 енергетика 

инфраструкту
ра за 
ветрогенерато
ри 

изграждане на обслуващ път и 
монтажна площадка - достъп до 
имот 35746.13.63 разрешен с 
решение ВА-89-ПР/2007 2,15 26,15 "Синтезия" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 359-
ПР/2009 10.12.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Камен бряг 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

9031 
рибарство и 
аквакултури аквакултури 

мидена фермав акваторията на 
Черно море   1000,00 "Сетта" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН-14-
ДОС/2010 2010 

оценка степента на 
въздействие върху 
предмета и целите 
на Натура 2000 одобрява 

ВН 37-ОС/2010 
15.4.2010: да се 
извърши ОС 

вероятно 
осъществен Каварна Божурец 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

9033 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

технологичен път и площадка с 
цел осигуряване натранспортен 
достъп и техническо обслужване 
на 2 бр ветрогенератора в ПИ 
№48828.2.17  21,45 21,44 "ВГ - 6" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 374-
ПР/2009 12.1.2010 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Могилище  не   не   

9041 

енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори обслужващ път   2,19 

"Екоенерджи 
Добрич 1" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 358-
ПР/2009 27.11.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Било да Било BG0002115 не   

енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

изграждане на подземни 
електропроводи, захранващи 
ветрогенератори     

"Екоенерджи 
Добрич 1" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 141-
ОС/2009 20.11.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Било да Било BG0002115 не   

9270 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищни сгради с комплекс за 
обществено обслужване и 
спортен комплекс 20,00 19,99 

Рсица Ангелова 
Иванова РИОСВ Варна Решение 

ВА 32-
ПР/2007 31.1.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Стаевци 

не, в 
близост - 
1500 m 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

9284 
туризъм и 
отдих строителство 

жилищен комплекс с капацитет 
100 жители 46,01 45,99 "Балкан Холд" АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 166-
ПР/2007 4.4.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Граничар 

не, в 
близост - 
2000 m 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 не   

9293 
туризъм и 
отдих строителство 

изграждане на храм-параклис 
"Свети Димитър"     

Църковно 
настоятелство при 
храм "Свето 
успение 
богородично" РИОСВ Варна Решение 

ВА 157-
ПР/2013 9.12.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна 

Хаджи 
Димитър не   не   

9358 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

инфраструктура за 
ветрогенератори   85,04   

Община 
Каварна Решение 34 26.2.2010 

проект за ПУП – 
Парцеларен план за 
линейна 
инфраструктура, 
представляваща 
подземен 
електропровод до 
ветрогенераторна 
станция в ПИ 
№28.136 одобрява   реализиран Каварна Каварна 

да, 
частично 

Калиакра 
BG0002051 не   

9360 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори захранващ електропровод       

Община 
Каварна Решение 33 26.2.2010 

проект за ПУП – 
Парцеларен план за 
линейна 
инфраструктура, 
представляваща 
захранващ 
електропровод одобрява   

одобрен, 
нереализиран Каварна  Раковски не   не   

11045 енергетика фотоволтаици 
фотоволтаична централа с 
номинална мощност (MW)-0.19 0,70 0,99 

"Херкулес-747" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 458-
ПР/2008 17.11.2008 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола   

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11051 енергетика фотоволтаици фотоволтаични батерии 61,53 61,49 
"Хирострой 
Холдинг" АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 133-
ПР/2009 3.4.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Вранино не   не, в близост 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

11197 
туризъм и 
отдих строителство Мотел със снек бар и паркинг 6,00 6,00 

Параскева 
Миронова 
Бъчварова РИОСВ Варна Решение 

ВА 252-ПР/ 
2007 2.6.2007 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик не   не   
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

11269 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

изграждане на път за 
транспортен достъп, монтажна 
технологична площадка и 
подземен електропровод с 
високо напрежение 11,28 8,83 

"Ен Ти Енерджи" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 310-
ПР/2009  1.10.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Камен бряг 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11270 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

изграждане на път за  достъп до 
кранова площадка 7,52 7,52 "ВГ -  2" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 373-
ПР/2009 12.1.2010 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Каварна Вранино не   не   

11283 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 31,00 30,98 

Иван Костов 
Димитров РИОСВ Варна Решение 

ВА 39-
ЕО/2009 16.6.2009 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик не   не   

11288 
рибарство и 
аквакултури аквакултури 

трети етап на мидена ферма в 
Черно море и мост за връзка на 
фермите с брега - следващ етап   2,08 "Дълбока" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 20-
ОС/2009 16.2.2009 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11289 
рибарство и 
аквакултури аквакултури 

инсталация за отглеждане на 
миди и стриди   2,00 

"Бляк Сий Шелс" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 66-
ОС/2009 2009 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11335 
рибарство и 
аквакултури аквакултури 

мидена фермав акваторията на 
Черно море   400,00 

"Евро Фиш БГ" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 70-
ОС/2010 5.11.2010 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11337 
туризъм и 
отдих строителство 

ваканционно селище и 
обслужващ път на жилищни 
сгради 17,97 17,96 

"Лайтхаус Голф 
Ризорт" АД РИОСВ Варна Решение 

ВН 73-
ОС/2010 30.11.2010 

преценка 
необходимостта от 
ОС да се извърши ОС   в процедура Балчик Балчик да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11355 
горско 
стопанство лесовъдство 

План-извлечение за промяна 
вида на сечта през 2013 г. в гори, 
собственост на Държавата   1226,98 

СИДП ТП ДЛС 
"Балчик" РИОСВ Варна Решение 

ВН 27-
ОС/2012 1.6.2012 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

вероятно 
осъществен 

Балчик, 
Каварна, 
Шаблa 

Балчик, Божу-
рец, Видно, 
Нейково, Ра-
ковски, Хаджи 
Димитър, Гори-
чане, Граничар, 
Пролез, 
Твърдица 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

11369 
горско 
стопанство лесовъдство 

залесяване на опожарени гори 
по мярка 226 през2014 г в 
района на ДЛС Балчик   463,10 

СИДП ТП ДЛС 
"Балчик" РИОСВ Варна Решение 

ВН 27-
ОС/2013 25.9.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран 

Каварна, 
Шаблa 

Белгун, 
Челопечене, 
Граничар не   не   

11378 
комуникаци
и 

инфраструкт
ура 

приемо-предавателна станция за 
GSM/UMTS оборудване на 
оператор Мобилтел с № DOB 
0092 0,50 0,50 "Мобилтел" ЕАД РИОСВ Варна Решение 

ВН 55-
ОС/2010 4.8.2010 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11379 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 6,93 6,93 

"Сакура" ЕООД, 
"Асоль" ЕООД, 
"Екодар 2012" ЕООД, 
"Аллие паруса" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 1-П-
ДОС/2013 5.6.2013 

оценка степента на 
въздействие върху 
предмета и целите 
на Натура 2000 одобрява 

ВН 2-ПР-ОС/2012 
20.12.2012: да се 
извърши ОС 

прекратена 
процедура Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11392 

транспорт 
инфраструкт
ура 

Реконструкция на местен 
общински път ДОВ 3156 от О.Т. 1 
(разклона за м. „Икантълъка”) до 
О.Т. 41 от КМ. 0+000 до КМ. 
2+800.00” с обща дължина 2800 м   12,93 Община Каварна РИОСВ Варна Решение 

ВН 6-
ОС/2011 10.3.2011 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

транспорт 
инфраструкт
ура 

Реконструкция на местен 
общински път ДОВ 3156 от О.Т. 1 
(разклона за м. „Икантълъка”) до 
О.Т. 41 от КМ. 0+000 до КМ. 
2+800.00” с обща дължина 2800 м 7,39 7,38 Община Каварна РИОСВ Варна Решение 

ВН 6-
ОС/2011 10.3.2011 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   реализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11395 
рибарство и 
аквакултури аквакултури 

мидени ферми в акваторията на 
Черно море   285,00 "Дълбока" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 13-
ОС/2013 7.5.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11399 
горско 
стопанство лесовъдство горскостопанска програма   59,97 

Ивайло Георгиев 
Иванов РИОСВ Варна Решение 

ВН 21-
ОС/2011 2011 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

вероятно 
осъществен Каварна 

Поручик 
Чунчево не   да 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

11403 
горско 
стопанство лесовъдство 

горскостопанска програма за 
ивършване на възобновителна 
сеч   15,99 ДЛС "Балчик" РИОСВ Варна Решение 

ВН 55-
ОС/2012 7.12.2012 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

вероятно 
осъществен Каварна 

Поручик 
Чунчево не   да 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

11404 
туризъм и 
отдих 

инфраструкт
ура 

открит паркинг за 40 бр. леки 
автомобили - V кат и открит 
тенис корт     

"Трейшън Клифс 
Голф енд Спа 
Резорт" ЕАД РИОСВ Варна Решение 

ВН 8-
ОС/2012 12.1.2012 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

вероятно 
осъществен Каварна Божурец да  

Белите скали 
BG0002097 да  

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11408 

управление 
на 
отпадъците отпадъци 

закриване и рекултивация на 
депо за неопасни отпадъци гр. 
Каварна 10,07 10,07 Община Каварна РИОСВ Варна Решение 

ВН 19-
ОС/2012 14.5.2012 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

вероятно 
осъществен Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11424 енергетика 
енергия от 
биомаса 

създаване на плантанция от 
бързо растящ вид пауловиния за 
производство на биоенергия 285,96 285,84 

"Маунт Форест" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 43-
ОС/2012 24.8.2012 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Свети Никола да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11434 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПЗ за голф клуб и паркинг -  
обединяване на двата имота в 
нов УПИ ХІХ 607,621,622,623,655     

"Трейшън Клифс 
Голф енд Спа 
Резорт" ЕАД РИОСВ Варна Решение 

ВН 5-
ОС/2013 13.3.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

вероятно 
осъществен Каварна Божурец да  

Белите скали 
BG0002097 да  

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11438 
горско 
стопанство лесовъдство 

план-извлечение за промяна 
вида и/или интензивността на 
сечта през 2014 г. в гори от ДГФ     

СИДП ТП ДЛС 
"Балчик" РИОСВ Варна Решение 

ВН 10-
ОС/2013 15.5.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

вероятно 
осъществен 

Балчик, 
Каварна, 
Шаблa 

Балчик, Кавар-
на, Българево, 
Камен бряг, 
Крупен, Хаджи 
Димитър, 
Горун, Езерец, 
Твърдица да   да   
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

11450 
туризъм и 
отдих строителство 

ПУП-ПЗ - променя 
функционалнотопредназначение 
на имота от "за голф игрище" в 
"за курортна дейност"; 
обособяват се да нови имота 
УПИ ХХ-605 и УПИ-605, кв.8   2,58 

"Трейшън Клифс 
Голф енд Спа 
Резорт" ЕАД РИОСВ Варна Решение 

ВН 25-
ОС/2013 11.9.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

вероятно 
осъществен Каварна Божурец да  

Белите скали 
BG0002097 да  

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11505 

управление 
на 
отпадъците отпадъци 

площадка за третиране и 
временно съхранение на ТБО 15,00 14,99 Община Балчик РИОСВ Варна Решение 

ВА 15-
ЕО/2010 15.7.2010 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   реализиран Балчик Балчик да 

Балчик 
BG0002061 не   

11506 енергетика 
фотоволтаиц
и 

електроцентрала с 
фотоволтаични елементи с общ 
амощност 160kW 26,70 8,19 ЕТ "Васил Григоров" РИОСВ Варна Решение 

ВА 37-
ЕО/2010 12.7.2010 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Балчик Балчик не   не   

11507 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 9,00 8,99 

"Р.Коен" ЕООД, 
"Виесси 
Корнърстоун 
Пропъртис" ЕООД и 
"Би Ди Ейч Жи 
Прэпъртис" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 64-
ЕО/2011 15.12.2011 

преценка 
необходимостта от 
ЕО да се извърши ЕО   в процедура Балчик Балчик 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не   

11538 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

сграда за експлоатация и 
поддръжка на ветроенергиен 
парк „Свети Никола” 13,88 13,87 

"Ей и Ес Гео 
Енерджи" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 26-
ЕО/2010 13.8.2010 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Каварна 

Хаджи 
Димитър да 

Калиакра 
BG0002051 не   

11567 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

кабелно трасе на подземен 
електропровод   13,25 

"Нимекс-2004" 
ЕOOД РИОСВ Варна Решение 

ВА 53-
ЕО/2010 2010 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa 

Горичане, 
Пролез не   не   

11587 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 7,50 7,50   

Община 
Каварна Решение 426 30.09.2008 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  допуска    планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11588 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди   1,51   

Община 
Каварна Решение 425 30.09.2008 

Проект за 
изменение на ОУП 
на община Каварна  допуска    планиран Каварна 

Поручик 
Чунчево не   

не, на 
границата 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

11589 
селско 
стопанство 

водовземан
е 

кладенец за добив на подземни 
води и напояване на земеделски 
земи   299,84 ЕТ "Васил Григоров" РИОСВ Варна Решение 

ВА 101-
ПР/2013 22.8.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Могилище  не   не   

11590 
туризъм и 
отдих строителство 

спортен център за оптимизиране 
на туристическите дейности     Община Шабла РИОСВ Варна Решение 

ВА 166-
ПР/2013 2.12.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Граничар не   не   

11591 

селско 
стопанство земеделие 

напояване на трайни 
насаждения     

ЕТ "Лиман-8-Елина 
Колева" РИОСВ Варна Решение 

ВА 95-
ПР/2011 5.9.2011 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна Вранино не   не   

селско 
стопанство земеделие 

увеличаване площта за 
напояване от 15 дка на 94,598 
дка     

ЕТ "Лиман-8-Елина 
Колева" РИОСВ Варна Решение 

ВА 98-
ПР/2013 19.8.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна Вранино не   не   

11592 
рибарство и 
аквакултури рибовъдство 

ферма за производство на 
калкан з аконсумация и 
зарибителен материал 4,80 4,80 

"Биофиш Варна" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 97-
ПР/2013 21.8.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да се извърши 
ОВОС 

ВА 156-ПР/2012 
от 30.10.2012: да 
не се извършва 
ОВОС - отменен в процедура Каварна Камен бряг да 

Калиакра 
BG0002051 

не, на 
границата 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11593 
селско 
стопанство 

водовземан
е 

водовземане на подземни води 
от тръбен кладенец за собствени 
поливни цели на земеделски 
имот 10,23 10,23 

Янка Петрова 
Колева РИОСВ Варна Решение 

ВА 31-
ПР/2011 21.3.2011 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   реализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 не   

11594 
селско 
стопанство земеделие 

напояване на земеделска 
територия - ниви 128,18 128,13 

Николай Цонков 
Николов РИОСВ Варна Решение 

ВА 53-
ПР/2011 21.9.2011 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

вероятно 
осъществен Шаблa Шаблa не   не   

11595 
туризъм и 
отдих 

инфраструкт
ура 

водоснабдителна и 
канализационна мрежа и 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води /ПСОВ/ гр. 
Шабла   1,34 Община Шабла РИОСВ Варна Решение 

ВА 94-
ПР/2012 21.6.2012 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa не   не   

11596 търговия 
инфраструкт
ура 

бензиностанция, паркинг и 
търговски обект 32,65 32,64 

"Джетстрийм" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 174-
ПР/2012 17.12.2012 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa не   не   

11597 
селско 
стопанство 

водовземан
е 

водовземно съоръжение - тръбен 
кладенец с цел използването му за 
стопански нужди     Кооперация "Изток" РИОСВ Варна Решение 

ВА 113-
ПР/2013 13.9.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

вероятно 
осъществен Шаблa Шаблa не   не   

11598 
туризъм и 
отдих строителство 

съдсаване на обществен център 
за повишаване качеството на 
социалните услуги 87,07 87,03 Община Шабла РИОСВ Варна Решение 

ВА 155-
ПР/2013 20.11.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да се извърши 
ОВОС   в процедура Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен комплекс 
BG0000156 не, в близост 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

11599 

енергетика 
енергия от 
биомаса 

електрическа централа за биомаса 
и захранващ електропровод 14,93 7,00 

"Кей енд Ес 
Енерджи Каварна" РИОСВ Варна Решение 

ВА 5-
ПР/2013 9.1.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна не   не   

селско 
стопанство 

водовземан
е 

изграждане на водовземно 
съоръжение за добив на подземни 
води с цел напояване на 
зеленчуци   14,93 

"Кей енд Ес 
Енерджи Каварна" РИОСВ Варна Решение 

ВА 126-
ПР/2013 27.9.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна не   не   

11600 
селско 
стопанство земеделие 

напояване на 61,898 дса 
земеделска земя (ниви) от 
сондажен кладенец с цел 
зеленчукопроизводство 61,90 56,97 "Ластекс" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 83-
ПР/2013 2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

вероятно 
осъществен Каварна Каварна не   не   
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

11601 
туризъм и 
отдих водовземане 

водовземане на подземни води 
чрез изграждане на ново 
водовземно съоръжение тръбен 
кладенец ТК-1 "Бивака" 2,72 2,72 

"Вектра - П. Желев" 
ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 133-
ПР/2013 7.10.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

вероятно 
осъществен Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

11602 енергетика 
инфраструкт
ура 

газозарядна станция за 
природен газ     

"Проучване и 
добивна нефт и газ" 
АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 150-
ПР/2013 6.11.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна не   не   

11604 
селско 
стопанство водовземане 

водовземно съоръжение -и 
помпена станция за напояване 
на лозови масиви   7,00 "Агродес АА" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 6-
ПР/2014 22.1.2013 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

11605 
туризъм и 
отдих строителство 

сграда за обслужващи и битови 
нужди, плитък сондаж и 
септична яма 1,10 1,10 

Венелин Димитров 
Паскалев РИОСВ Варна Решение 

ВА 31-
ПР/2014 14.8.2014 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

11606 

управление 
на 
отпадъците отпадъци 

търговска дейност с отпадъци от 
черни и цветни метали /ОЧЦМ/ 3,00 3,00 "Кочев" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 66-
ПР/2014 19.6.2014 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

11607 
промишлено
ст 

промишленос
т 

изграждане на ново 
предприятие за обработка и 
преработка на миди с капацитет 
до 30 тона за едно денонощие 7,40 7,40 

"Бляк Сий Шелс" 
ООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 70-
ПР/2014 1.7.2014 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11608 
селско 
стопанство земеделие 

система за капково напояване на 
лозови насаждения   115,89 

"Саут-йист юропиън 
уайн енд спиритс" 
АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 77-
ПР/2014 1.7.2014 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС 

ВА 407-ПР/2007 
от 12.10.2007: да 
не се извършва 
ОВОС 

одобрен, 
нереализиран Каварна Каварна да 

Калиакра 
BG0002051 не   

11609 
рибарство и 
аквакултури аквакултури 

мидена фермав акваторията на 
Черно море     "Мексико-Р" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 15-
ОС/2014 4.6.2014 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна Каварна 

не, в 
близост - 
500 м 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11610 
рибарство и 
аквакултури аквакултури 

мидена фермав акваторията на 
Черно море     "Бойс-Арт" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 16-
ОС/2014 10.6.2014 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна Каварна 

не, в 
близост - 
500 м 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11611 

защита от 
бедствия и 
аварии 

брегоукрепв
ане 

брегоукрепване на част от 
бреговата ивица на Черно море, 
находяща се източно от къмпинг 
Добруджа   99,20 МРРБ РИОСВ Варна Решение 

ВА 34-
ЕО/2014 21.7.2014 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 да, частично 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

11612 
горско 
стопанство лесовъдство 

план-извлечение за промяна на 
вида на сечта през 2014 г - 
дворни места в къмпинг с 
бунгала   105,86 

СИДП ТП ДЛС 
"Балчик" РИОСВ Варна Решение 

ВН 22-
ОС/2014 30.7.2014 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 да 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

11613 
горско 
стопанство лесовъдство 

план-извлечение за промяна на 
вида на сечта през 2014 г - в 
Резиденция Шабла   16,96 

СИДП ТП ДЛС 
"Балчик" РИОСВ Варна Решение 

ВН 23-
ОС/2014 30.7.2014 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 да 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

11614 
рибарство и 
аквакултури рибовъдство 

изграждане и оборудване на 
садкова ферма за лаврак, ципура 
и пъстърва в акваторията на 
Черно море     "Лагуна 2007" ЕООД РИОСВ Варна Решение 

ВА 161-
ПР/2014 16.12.2014 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11615 енергетика 
добив на 
нефт и газ 

прокарване на експлоатационен 
сондаж "К-261 Дуранкулак", 
изграждане на събирателен 
газопровод и изграждане 
нагазопровод от съществуващ 
газопровод и  нов тръбен 
кладенец (ТК) "ХК-1 ПДНГ-К-261"   55,03 

"Проучване и 
добивна нефт и газ" 
АД РИОСВ Варна Решение 

ВА 162-
ПР/2014 22.12.2014 

преценка 
необходимостта от 
ОВОС 

да не се 
извършва ОВОС   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Дуранкулак да 

Дуранкулашко 
езеро 
BG0002050 

не, на 
границата 

Езеро 
Дуранкулак 
BG0000154 

11616 
туризъм и 
отдих добив на кал 

добив на лечебна кал отт 
Шабленска тузла 244,34 244,34 Община Шабла РИОСВ Варна Решение 

ВА 64-
ЕО/2014 18.12.2014 

преценка 
необходимостта от 
ЕО 

да не се 
извършва ЕО   

одобрен, 
нереализиран Шаблa Шаблa да 

Шабленски 
езерен 
комплекс 
BG0000156 да 

Езеро Шабла 
- Езерец 
BG0000621 

11617 
горско 
стопанство лесовъдство горскостопанска програма   19,99 "Ети-109" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 35-
ОС/2014 23.10.2014 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

вероятно 
осъществен Шаблa Горун не   да 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

11618 
рибарство и 
аквакултури аквакултури 

мидени ферми в акваторията на 
Черно море     "Бул Шел" ООД РИОСВ Варна Решение 

ВН 36-
ОС/2014 23.10.2014 

преценка 
необходимостта от 
ОС съгласува без ОС   

одобрен, 
неизвестно 
дали е 
реализиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11619 
туризъм и 
отдих строителство изработване на ПУП 25,04 56,36 

ЕТ "Минтекс - 
Георги Крумов" 

Община 
Каварна Решение 178 28.4.2009 изработване на ПУП допуска   планиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

 

туризъм и 
отдих строителство изработване на ПУП 3,58 0,69 

ЕТ "Минтекс - 
Георги Крумов" 

Община 
Каварна Решение 178 28.4.2009 изработване на ПУП допуска   реализиран Каварна Топола да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11620 търговия 
инфраструкт
ура 

с цел отреждането му за 
изграждане на бензиностанция и 
газостанция “Лукойл”   5,36   

Община 
Каварна Решение 168 31.3.2009 

искане за 
допускане на 
прояна на ОУП / 
ПУП допуска    планиран Каварна Каварна 

не, в 
близост 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11623 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

трансформаторна подстанция 
20/110 kV   11,39   

Община 
Каварна Решение 12 29.1.2010 

проект  за изменение  
на 
Общоустройствения 
план на  Община 
Каварна одобрява   

одобрен, 
нереализиран Каварна 

Хаджи 
Димитър да 

Калиакра 
BG0002051 не   
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код на 
ИП сектор тип ИП характер ИП 

Площ по 
документ 
 (дка) 

Площ 
по ГИС  
(дка) инвеститор 

компетентен 
орган 
преценка 

тип 
документ документ № дата относно резултат 

предишни 
решения статус 2014 община землище вSPA +/- име SPA вSAC +/- име SAC 

11624 
туризъм и 
отдих голф голф игрище   1130,40   РИОСВ Варна Решение неизвестно         реализиран Балчик Балчик да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11627 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

подземен електропровод за 
високо напрежение   83,11   

Община 
Каварна Решение 215 28.5.2009 

изменение на ОУП 
на община Каварна  одобрява   

одобрен, 
нереализиран Каварна Видно не   да, частично 

Крайморска 
Добруджа 
BG0000130 

11630 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

ПУП-Парцеларен план за 
линейна инфраструктура, 
представляваща трасе на 
въздушен електропровод 110 kV   818,11   

Община 
Каварна Решение 295 24.11.2009 

проект за ПУП-
Парцеларен план за 
линейна 
инфраструктура одобрява   

одобрен, 
нереализиран Каварна Топола 

да, 
частично 

Белите скали 
BG0002097 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11632 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

ПУП – Парцеларен план за 
линейна инфраструктура, 
представляваща подземен 
електропровод за захранване на 
ветрогенератори   117,23   

Община 
Каварна Решение 36 26.2.2010 

ПУП – Парцеларен 
план за линейна 
инфраструктура, 
представляваща 
подземен 
електропровод за 
захранване на 
ветрогенератори одобрява   

одобрен, 
нереализиран Каварна 

Божурец, 
Топола не   не   

11633 
туризъм и 
отдих строителство жилищни нужди 23,76 23,76   

Община 
Каварна Решение 167 30.11.2010 

изработване на 
проект за 
изменение на Общо 
устройствения  
план  на Община 
Каварна допуска   планиран Каварна Българево да 

Калиакра 
BG0002051 не, в близост 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

11634 
промишлено
ст 

промишлено
ст промишлено производство       

Община 
Каварна Решение 168 30.11.2010 

изработване на 
проект за 
изменение на Общо 
устройствения  
план  на Община 
Каварна допуска   планиран Каварна 

Хаджи 
Димитър не   не   

11636 енергетика 

инфраструкт
ура за 
ветрогенера
тори 

подземен електрически кабел 20 
kV, подземен заземителен кабел 
и подземен оптичен кабел - 
захранване на поземлени имоти 
77044.22.60, 77044.22.62 и 
77044.22.64 към подстанция 
20/110 kV в ПИ 77044.16.158   30,85   

Община 
Каварна Решение 171 30.11.2010 

ПУП - Парцеларен 
план за линейна 
инфраструктура – 
подземен 
електрически кабел 
20 kV, подземен 
заземителен кабел 
и подземен 
оптичен кабел одобрява   

одобрен, 
нереализиран Каварна 

Хаджи 
Димитър 

не, в 
близост 

Калиакра 
BG0002051 не   

11639 
туризъм и 
отдих строителство 

озеленяване, изграждане на 
детска площадка/открито 
спортно съоръжение, обекти за 
отдих и туризъм 0,95 0,95   

Община 
Каварна Решение 42 29.3.2011 

учредяване право 
на строеж 

предварително 
съгласие   

одобрен, 
нереализиран Каварна Божурец да 

Белите скали 
BG0002097 да 

Комплекс 
Калиакра 
BG0000573 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Сигнал на БДЗП до МОСВ и ЕК за превръщане на степни местообитания 
в овощни градини 
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AO 
r->KA ~CKPA M~XA~nOBA 
M~H~CTbP 

HA OKOnHATA CPEAA ~ BOA~TE 

KOn~E AO: 
A>KOPA>K KPEMn~C 
HA4AnH~K OTAEn ENV.D.1 
A~PEKTOPAT no OKonHA CPEAA 
EBPOnE~CKA KOM~C~fI 

Clf1rHAIl 

OT 
,,5bflrAPCKO APY>KECTBO 3A 3ALUHTA HA nT~U~TE" (5A3n), napTHbOp Ha 
BirdLife International B 5bnrap~~, Bn~caHO B per~cTbpa Ha cAPy>KeH~~Ta C HeCTonaHCKa 
lien nplt1 Cocplt1VicK~ rpaAcK~ CbA no CP.A.NQ 17151/1993 r., 5yncTaT 121244539, CbC 
CeAanlt1Ll.\e lt1 aApec Ha ynpaBneHlt1e rp. Cocplt1~, paVioH CnaTlt1Ha, )f{.K. 7IBOPOB, 6n . 71, BX. 
4, eT.1, npeAcTaBn~BaHo OT neTbp Hlt1HKOB 7IHKOB - npeAceAaTen Ha YnpaB~TenHlt1~ 
CbBeT. 

OTHOCHO: YHlt1Ll.\O)f{aBaHe Ha nplt10p~TeTHo MeCT006lt1TaHlt1e - nOHTocapMaTCKlt1 CTenlt1 
(*62CO) ~ Ha 06pa60TBaeMlt1 3eMeAencK~ 3eM~ B 3aLl.\lt1TeHa 30Ha 3a nTlt1l1lt1 "Kan~aKpa" lt1 
3aLl.\~TeHa 30Ha 3a Xa6lt1TaT~ "KoMnneKc Kan~aKpa" 

YBA>KAEMA rOCnO>KO M~XA~J10BA, 

BbB Bpb3Ka C HaKa3aTenHa npolleAypa NQ200S/4260 Ha EBponeVicKaTa KOM~Clt1~ 
cpeLl.\y 5bnraplt1~ lt1 Ha OCHOBaH~e 3anoBeA NQ P,Q-599/21.S.2009 r. 3a 06~B~BaHe Ha 
3aLl.\lt1TeHa 30Ha Kafl~aKpa Blt1 yBeAoM~BaMe, ye Ha Teplt1TOplt1~Ta Ha 3aLl.\lt1TeHa 30Ha 3a 
nTlt1l1lt1Te "Kan~aKpa" lt1 3aLl.\~TeHa 30Ha 3a xa6~TaTlt1 "KoMnneKc Kanlt1aKpa" YCTaHOBlt1XMe 
MaLl.\a6Ho no pa3Meplt1Te Clt1 yH~Ll.\O)f{aBaHe Ha nplt10plt1TeTHO 3a Olla3BaHe MecToo6~TaHlt1e 
IloHTo-capMaTcKlt1 CTenlt1 (*62CO) ~ Ha 3eMeAenCKlt1Te 3eMlt1 B cbceAcTBo C Hero, KoeTO e B 
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IloA~OZHU ga ona3UM nmull,ume U npupogama Ha 5bAzapu71! 

--------_......__.... _- 

pa3pe3 C L\em1Te Ha 0lla3BaHe Ha ABeTe 3aL1\~1TeH~ 30H~ ~ npOT~BOpe'-l~ Ha pe)f(~M~Te Ha 
06~BeHaTa 33 "Kan~aKpa" - KOHKpeTHO TO'-lK~ 7.2 ~ 7.5. 
1. 	 XapaKTep Ha YCTaHoBeHoTo noceraTenCTBO cpeL1\Y MecTo06~TaH~~ ~ B~AOBe B 33 

"Kan~aKpa" ~ 33 "KoMnneKc Kan~aKpa": 
a. 	 3acerHaTaTa Tep~Top~~ ce HaM~pa ~3TO'-lHO OT ceno 6bnrapeBo ~ ceBepHO OT 

AepeTO ,,60naTa", KaTO ~3L\~nO nonaAa B 33" Kan~aKpa" ~ '-IaCT~'-IHO nonaAa B 
33 "KoMnneKc Kan~aKpa" (cp~ryp~ 1A ~ 16, np~nO)f(eH~e 1). 

b. 	 no CbL1\eCTBO e pa30paHo CTenHO MeCTo06~TaH~e nOHTo-capMaTCK~ CTen~ 
(*62CO) (cp~ryp~ 2A ~ 26, np~nO)f(eH~e 1), KaTO e yH~L1\O)f(eHa He caMO 
TpeBHaTa nOKp~BKa, HO CbL1\O ~ ropH~~ nO'-lBeH cnoL:1, xapaKTepeH C ron~MoTo 
C~ KOn~'-IeCTBO KaMbH~ HaA OCHOBHaTa CKana. 

c. 	 CbL1\O TaKa np~ne)f(aL1\~Te 3eMeAenCK~ 3eM~ ca ~30paH~ ~ 3apaBHeH~ C 
nOMOL1\Ta Ha Te)f(Ka TexH~Ka, KaTO ca Cb3AaAeH~ roneM~ no pa3Mep~Te C~ 
paBH~ nnOL1\aAK~, np~n~4aL1\~ Ha nnOL1\aAK~ 3a 3aCTpO~BaHe; BC~KaKB~ 

C~HOp~, xpaCTanaL\~ ~ eneMeHT~ Ha naHAwacpTa ca 3an~'-IeH~ (cp~rypa 2B). Ha 
M~CTOTO e cTpynaHa ~ pa60T~ Te)f(Ka TeXH~Ka (cp~rypa 2B). 

2. 	 3Ha'-leH~e Ha Tep~Top~~Ta 3a ona3BaHeTO Ha B~AOBe ~ MecTo06~TaH~~ B 33 
"Kan~aKpa" ~ 33 "KoMnneKc Kan~aKpa" 
a. 	 10n~Ma '-IaCT OT yH~L1\O)f(eHaTa Tep~Top~~ AonpeA~ noceraTenCTBOTO 6e 

np~op~TeTHo 3a CTenHO MecTo06~TaH~e "nOHTo-capMaTcK~ cTen~" (*62CO) C 
nnoL1\ 26,24 xa (262,4 AKa), KoeTO nopaA~ CToL:1HocTTa C~ e BKnIO'-IeHO B 33 
"KoMnneKc Kan~aKpa". CTenHOTO MecTo06~TaH~e B KapTaTa Ha 
Bb3CTaHOBeHaTa c06cTBeHocT KbM 2006 r. e npeAcTaBn~Ban eA~H ~MOT 

NQ000128 C Ha4~H Ha TpaL:1Ho non3BaHe "naC~L1\e, Mepa" (KOA 1400) ~ e 6~n 
c06cTBeHocT Ha 06L1\~Ha KaBapHa. CnopeA TonorpacpcK~Te KapT~ 1 :25000, 
~3roTBeH~ OL1\e OT 70-Te roA~H~ Ha XX BeK ~ nep~OA~'-IHO aKTYan~3~paH~ AO 
Kpa~ Ha gO-Te roA~HL1, cnopeA OPTocpoT03acHeMaHe OT 2006 r (cp~rypa 3, 
np~nO)f(eH~e NQ1), KaKTO L1IYrbn bpT KbM 2012 r. (cp~r. 1A, np~nO)f(eH~e NQ1)) 
~CHO ce B~)f(ga, '-Ie CTaBa AYMa 3a naC~L1\e, T.e. ~MOTbT B~Har~ e 6~n naCL1L1\e. 
B paMK~Te Ha npoeKT "KapTL1paHe Ha np~poAH~ MecTo06~TaH~~ ~ B~AoBe 
cpa3a /" npe3 2011-2012 r. MOCB npoBeAe MaL1\a6H~ npoY'-lBaH~~ Ha 
xa6~TaT~Te B 3aL1\~TeH~Te 30H~ OT HaTYpa 2000 ~ CbC C~ryPHOCT pa31l0nara C 
HaL:1-aKTYanHL1 AaHHL1 3a Ka'-leCTBOTO ~ CbCTO~H~eTO Ha MecTo06~TaH~eTo B 
3acerHaTaTa TepL1TOp~~, npeA~ 1l0CeraTenCTBOTO. 
Ha npaKT~Ka no AOKYMeHT~ B KBC KbM AaTaTa Ha ~3roTB~He Ha 
AOKYMeHTaL\~~Ta 3a HaTYpa 2000 L1MOTbT CbC 3acerHaTOTO CTenHO 
MecTo06~TaH~e e 6L1n "naCL1L1\e, Mepa" (KOA 1400), HO B KaAaCTbpa cneA 2008 
r. TepL1TOp~~Ta ce BOAL1 06pa60TBaeMa 3eM~ (KOA 11 00). H~MaMe 

~HcpopMaL\L1~ Ha KaKBO OCHOBaH~e, Kora ~ KOL:1 e CMeH~n Ha'-l~Ha Ha TpaL:1Ho 
non3BaHe Ha ~MOTa. <PaKTL14eCKaTa 06cTaHoBKa YCTaHoBeHa Ha TepeH 06a'-le 
npe3 2011 ~ 2012 r., KaKTO L1 KapT~Te B IYrbn nOKa3BaT, BKnIO'-I~TenHO ~ 

CH~MKOB~~T MaTep~an AOKYMeHT~paL1\ 1l0CeraTenCTBOTO, AOKa3Ba '-Ie L1MOTbT e 
6~n naC~L1\e HenocpeAcTBeHo AonpeA~ pa30paBaHeTO My npe3 OKTOMBP~ 2013 
r. ~ H~Kora npeA~ TOBa He e non3BaH KaTO 06pa60TBaeMa 3eMR 
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b. 	 3acerHaTa TepVITOplt151 e Ba>KHO rHe3,lJ,OBO MeCTOo6lt1TaHlt1e 3a Blt1,lJ,OBeTe nTlt1 L\lt1 , 

npe,lJ,MeT Ha ona3BaHe B 33 "Kanlt1aKpa". no BpeMe Ha KapTlt1paHeTO Ha 

rHe3,lJ,OBaTa OpHlt1TocpaYHa npe3 MaVi 2012 r. B paMKlt1Te Ha o6oco6eHa n03lt1L\lt151 

7 "Onpe,lJ,en51He lt1 Mlt1Hlt1Mlt13lt1paHe Ha plt1CKOBeTe 3a ,lJ,lt1Blt1Te nTlt1L\lt1" Ha npoeKT 

"KapTlt1paHe Ha nplt1pO,lJ,Hlt1 MeCTOo6lt1TaHlt151 lt1 Blt1,lJ,OBe - cpa3a I" lt1MOTbT Cb 

CTenHOTO MeCTOo6lt1TaHlt1e nona,lJ,a B e,lJ,Ha OT IlOCeTeHlt1Te np06Hlt1 nnO~a,lJ,Klt1 
(cplt1r. 3). CaMo no TpaHCeKTa B TOBa MeCTOo6lt1TaHlt1e ca YCTaHOBeHlt1 Cne,lJ,Hlt1Te 

Blt1,lJ,OBe nTlt1 L\lt1 , o6eKT Ha ona3BaHe B 3a~lt1TeHaTa 30Ha - 6 nee~lt1 
,lJ,e6enOKnIOHlt1 4yYynlt1rlt1, 1 nonCKa 6b6plt1L\a lt1 1 4epHo4ena cBpa4Ka. B 

CbCe,lJ,Hlt1Te 3eMe,lJ,enCKlt1 3eMlt1, KOlt1TO Cb~O ca pa30paHlt1, ca YCTaHOBeHlt1 npe3 

n51TOTO Ha 2012 r. 4 nee~lt1 ,lJ,e6enOKnIOHlt1 4y4ynlt1rlt1 lt1 2 4epH04enlt1 CBpa4Klt1. 

no BpeMe Ha npoY4BaHeTo, no ,lJ,OKYMeHTaL\lt151Ta npe,lJ,cTaBeHa OT eKCnepTlt1Te, 

BbnpOCHlt151T lt1MOT e Bce o~e ,lJ,06pe 3ana3eHO CTenHO MeCTOo6lt1TaHlt1e. 

npe3 eceHTa Ha 2012 r. no BpeMe Ha npoY4BaHe Ha eceHHaTa Mlt1rpaL\lt151 B 

paVioHa Cb~O ca OCb~eCTB51BaHlt1 Ha6nlO,lJ,eHlt151 Ha nTlt1L\lt1 B paMKlt1Te Ha 

o6oco6eHa n03lt1L\lt151 7, BKnI04lt1TenHO Ha6nlO,lJ,eHlt1e Ha 6enornaB neW051,lJ" KaTO 

nOneBlt1Te eKCnepTlt1 He ca YCTaHOBlt1nlt1 Hlt1KaKBlt1 HapyweHlt151 B 

MeCTOo6lt1TaHlt151Ta ,lJ,O Kpa51 Ha OKTOMBplt1 2012 r. Ha npaKTlt1Ka, KaKTO CTenHOTO 

MeCTOo6lt1TaHlt1e, TaKa lt1 OKOnHlt1Te 3eMe,lJ,enCKlt1 3eMlt1 ca OT Cb~eCTBeHO 

3Ha4eHlt1e 3a Blt1,lJ,OBeTe nTlt1L\lt1, o6eKT Ha ona3BaHe B 3a~lt1TeHaTa 30Ha. 

3. 	 LtlHBeCTlt1L\lt10HeH lt1HTepeC KbM Teplt1TOplt151Ta lt1 npoL\e,lJ,lt1paHlt1 lt1HBeCTlt1L\lt10HHlt1 IlpOeKTlt1 

B PLtlOCB BapHa 

a. 	 PaVioHbT Ha pa30paHaTa Teplt1TOplt151 OT 33 "Kanlt1aKpa" lt1 33 "KoMnneKc 

Kanlt1aKpa" e o6eKT Ha 3aClt1neH lt1HBeCTlt1TOpCKlt1 lt1HTepeC OT Kpa51 Ha 2007 r. ,lJ,O 

,lJ,HeC, KaTO Ha npaKTlt1Ka e,lJ,Hlt1 lt1 Cb~lt1 lt1HBeCTlt1TOplt1 ca npe,lJ,naranlt1 pa3nlt14Hlt1 

no xapaKTep lt1HBeCTlt1L\lt10HHlt1 npe,lJ,nO>KeHlt151 - npe,D,nO>KeHlt151 3a pa3Wlt1p51BaHe 

Ha BaKaHL\lt10HeH lt1 roncp KOMllneKC, >Klt1nlt1~HO lt1 BaKaHL\lt10HHO CTpOlt1TenCTBo , 

cpoToBOnTalt14eH napK, OBO~Hlt1 rpa,lJ,lt1Hlt1. MaKap ny6nlt14HO ,lJ,OCTbnHaTa 

lt1HcpopMaL\lt151Ta 3a lt1HBeCTlt1TOpCKlt151 lt1HTepeC ,lJ,a e ,lJ,OCTa pa31l0KbCaHa lt1 Tpy,lJ,HO 

,lJ,a ce npocne,lJ,lt1 npoL\e,lJ,ypaTa 3a BC51KO e,lJ,HO lt1HBeCTlt1L\lt10HHO npe,lJ,nO>KeHlt1e lt1 

KaK Te ca cBbp3aHlt1 e,lJ,HO C ,lJ,pyro, Ha 6a3a Ha lt1HcpopMaL\lt151 OT npOTOKOnlt1Te Ha 

06~lt1HCKlt151 CbBeT Ha rpa,lJ, KaBapHa lt1 Ha lt1HTepHeT CTpaHlt1L\aTa Ha PLtlOCB 

BapHa CMe lt13roTBlt1nlt1 cnpaBKa Ha lt1HBeCTlt1L\lt10HHlt1Te npe,lJ,nO>KeHlt151 , 

npe,lJ,CTaBeHa B nplt1nO>KeHlt1e 2. KaTo L\51no YCTaHOB51BaMe TeH,lJ,eHL\lt151 rOneMlt1Te 

lt1MOTlt1 ,lJ,a ce pa3,lJ,po651BaT Ha 4aCTlt1 lt1 ,lJ,a ce nO,lJ,aBaT OT,lJ,enHlt1 lt1HBeCTlt1L\lt10HHlt1 

npe,lJ,nO>KeHlt151 3a BCeKlt1 OT T51X. LtlMaMe OCHOBaHlt1e ,lJ,a C4lt1TaMe, 4e 3acerHaTa 

Teplt1TOplt151 e npoL\e,lJ,lt1paHa Ha 4aCTlt1 OT pa3nlt14Hlt1 CPlt1PMlt1, npe,lJ,CTaBn51BaHlt1 OT 

e,lJ,HO nlt1L\e, C lt1HBeCTlt1L\lt10HHlt1 npe,D,nO>KeHlt151 OT e,lJ,lt1H lt1 Cb~ xapaKTep C L\en 

lt13651rBaHe Ha o6~a OL\eHKa Ha Bb3,lJ,eVicTBlt151Ta OT e,lJ,lt1H eBeHTYaneH ron51M 

npoeKT. OCHOBaHlt151Ta Hlt1 ce 6a3lt1paT He caMO HO no-paHO npOL\e,lJ,lt1paHlt1Te 

lt1HBeCTlt1L\lt10HHlt1 npe,lJ,nO>KeHlt151, HO lt1 Ha 7 nOCne,lJ,OBaTenHlt1 peWeHlt151 no OL\eHKa 

3a CbBMeCTlt1MOCT, lt13,lJ,a,lJ,eHlt1 OT PLtlOCB BapHa Ha 12.1.2012 r., Onlt1CaHlt1 no

nO,lJ,p06HO B nplt1nO>KeHaTa cnpaBKa (nplt1nO>KeHlt1e NQ2) lt1 nOKa3aHlt1 Ha cplt1rypa 4 
(nplt1nO>KeHlt1e NQ1). B lt13,lJ,a,lJ,eHlt1Te peWeHlt151 cnope,lJ, Hac lt1Ma ,lJ,aHHlt1, 
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HeoTroBap5l~~ Ha cpaKT~4eCKaTa 06CTaHOBKa, KaKTO ~ 3aKIlI04eH~5l ~ 
OCHOBaH~5l 3a B3eMaHe Ha peWeH~5l, KO~TO npOT~Bope4aT Ha pe}f{~M~Te Ha 33 
"Kafl~aKpa". KaTo np~Mep AaBaMe TBbPAeH~eTo, 4e He ce 3aC5lraT 
np~op~TeTH~ MeCToo6~TaH~5l, Ha OCHOBaH~e eA~HCTBeHO Ha Ha4~H Ha Tpa~HO 
non3BaHe, KO~TO KaKTO L\~T~paXMe no-rope e npOMeHeH OT "nac~~e" Ha "H~Ba" 
Ha~-Bep05lTHO npe3 200B r. ~n~ Kpa5l Ha 2007 r. np~ He~3BeCTH~ 3a Hac 
06CT05lTenCTBa ~ apryMeHT~ . Cb~O TaKa ~Ma ~ nO-HaTaTbWH~ peWeH~5l 3a 
npOM5lHa Ha npeAHa3Ha4eH~eTO Ha 3eM~Te OT "H~Ba" B "OBO~Ha rpaA~Ha" 
(L\~T~paH~ B peWeH~5lTa no ~C), KO~TO Ha~-Bep05lTHO ca B3eT~ Abnro BpeMe 
cneA Bn~3aHeTO B c~na Ha 3anoBeA NQP,lJ,-599/21.B.2009 r. B pa3pe3 c T04K~ 
7.2 ~ 7.5. ,lJ,oKonKoTo B pe}f{~M~Te Ha 3a~~TeHaTa 30Ha ce nOCTaB5lT 
orpaH~4eH~5l no OTHoweH~e T~na Ha MecToo6~TaH~5l (nac~~a, n~BaA~ ~ T.H.), 
a He ce noc04Ba ~3p~4HO, 4e cTaBa AYMa 3a 3eM~ c npeAHa3Ha4eH~e ~n~ 
Ha4~H Ha Tpa~HO non3BaHe "n~BaA~, nac~~a ~ T.H., TO e HaJl~L\e HapyweHVle 
Ha pe}f{~M~Te, He3aB~c~MO OT AOKyMeHT~paHOTO npeAHa3Ha4eH~e Ha 3eM~Te, 
Tb~ KaTO e 3acerHaTO cTenHO MecToo6~TaH~e. 

b. 	 CnopeA L\~T~paH~Te nocneAH~ peWeH~5l no OC OT 12.1.2012 r. 
~HBeCT~L\~OHH~Te HaMepeH~5l Ha 3acerHaTaTa Tep~TOp~5l 6~ Tp5l6BanO Aa 
BKIl104BaT Cb3AaBaHeTO OBO~H~ rpaA~H~. ,lJ,oKYMeHT~paHaTa o6a4e OT Hac 
o6pa6oTKa Ha 3eM~Te c Te}f{Ka TeXH~Ka ~ ~3paBH5lBaHeTO ~ OTbnKBaHeTO ~M 
npeAnonara, 4e e Bb3MO}f{HO Aa ce pean~3~pa ~ APyr B~A Ae~HocT. 
MHoroo6pa3H~Te ~HBecT~TopCK~ ~HTepec~ BbB BpeMeTo, MHOro peWeH~5l no 
OC (BKIlI04~TenHO ~ TaK~Ba, KbAeTo ce npeL\eH5lBa 4e He e Heo6xOA~Ma ~C) B 
nep~oAa 2007 - 2013 r. H~ AaBa OCHOBaH~e 3a Hec~rypHocT KaKBO 
~HBeCT~L\~OHHO HaMepeH~e Ha npaKT~Ka ~e 6bAe pean~3~paHo Ha 
3acerHaTaTa Tep~TOp~5l. 

4. 	 Bpb3Ka c HaKa3aTenHa npoL\eAypa NQ200B/4260 Ha EBpone~cKaTa KOM~C~5l cpe~y 
5bnrap~5l 

a. 	 V1HBeCT~L\~OHH~Te npeAnO}f{eH~5l, AOKyMeHT~paH~ Ha 3acerHaTaTa Tep~TOp~5l 
ca 4aCT OT o6~o 360 ~HBeCT~L\~OHH~ HaMepeH~5l, per~cTp~paH~ B OBM 
"Kan~aKpa" (noBe4eTo B 33 "Kan~aKpa), KO~TO ca on~caH~ ~ 3a KO~TO e 
nOAaAeHa ~HcpopMaL\~5l B EBpone~cKaTa KOM~C~5l no HaKa3aTenHa npOL\eAypa 
NQ200B/4260 Ha EBpone~cKaTa KOM~C~5l cpe~y 5bnrap~5l 3a HeaAeKBaTHa 
3a~~Ta Ha 33 "Kan~aKpa". 3a oAo6peH~Te 7 ~HBeCT~L\~OHH~ npeAnO}f{eH~5l Ha 
12.01.2012 r., 3aC5lra~~ np~op~TeTHoTo MecToo6~TaH~e "nOHTo-capMaTcK~ 
cTen~" Cb~O e nOAaAeHa ~HcpopMaL\~5l AO EBpone~cKaTa KOM~C~5l B paMK~Te 
Ha HaKa3aTenHaTa npOL\eAypa. Ha npaKT~Ka 3acerHaTaTa Tep~TOp~5l e 4aCT OT 
ropenoco4eHaTa HaKa3aTenHa npoL\eAypa ~ KOM~C~5lTa CTP~KTHO cneA~ KaK 
npaB~TencTBoTo ~3nbnH5lBa aHra}f{~MeHT~Te c~ ~ npenoPbK~Te Ha KOM~C~5lTa 
OTHOCHO aAeKBaTHaTa 3a~~Ta Ha 33 "Kan~aKpa" ~ 33 "KoMnneKc Kan~aKpa" . 

b. 	 BbB Bpb3Ka c np~op~TeTHoTo MecToo6~TaH~e "nOHTo-capMaTcK~ cTen~", 
3acerHaTO B 33 "KoMnneKc Kan~aKpa" B HaKa3aTenHaTa npOL\eAypa 
EBpone~cKaTa KOM~C~5l OT4~Ta 4e TOBa MecToo6~TaH~e e Be4e 3Ha4~TenHO 
YBpeAeHo B cneACTB~e pean~3~paHe Ha APyr~ npoeKT~ B 3a~~TeHaTa 30Ha, 
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I N T ERNATION AL" ~~ Hr\~' nOM02HU ga ona3UM nmuLJ,ume u npupogama Ha SbA2apU51! 

KaTO BeTponapKOBeTe ~ roncp-~rp~li.\aTa ~3rpaAeH~ B 3ali.\~TeHaTa 30Ha. 
YH~li.\O)f{aBaHeTO Ha Oli.\e 26,24 xa OT np~op~TeTHoTo MecToo6~TaH~e B 
3ali.\~TeHaTa 30Ha 3aAbn604aBa npo6neMa C Hecna3BaHeTO Ha aHra)f{~MeHT~Te 
OT cTpaHa Ha npaB~TencTBoTo no OTHoweH~e Ha aAeKBaTHaTa 3ali.\~Ta Ha 
np~op~TeTHoTo MecToo6~TaH~e. 

B 3aKnlO4eH~e MO)f{eM Aa o606li.\~M, 4e: 
- e Han~L\e Heo6paT~Mo yBpe~aHe Ha np~op~TeTHo MecToo6~TaH~e "nOHTO

capMaTCK~ cTen~", KoeTO e AonycHaTo CbC 3HaH~eTO ~ peweH~eTO Ha 
per~OHanH~~ npeAcTaB~Ten Ha KOMneTeHTH~~ opraH, a ~MeHHO Per~OHanHa 
~HCneKL\~~ no OKonHa cpeAa ~ BOA~, 6e3 Aa ce OT4eTaT BC~4K~ 06cTo~TencTBa 
~ cpaKT~4ecKaTa o6cTaHoBKa ~ 04aKBaH~Te Bb3Ae~cTB~~ ~ 6e3 Aa ce OT4eTaT 
L\en~Te Ha o6~B~BaHe Ha 33 "KoMnneKc Kan~aKpa" ~ 06cTo~TencTBaTa no 
HaKa3aTenHa npOL\eAypa NQ200B/4260; 
Han~L\e e yBpe~aHe ~ 3ary6a Ha MecToo6~TaH~~ (KaKTo CTen~, TaKa ~ 

o6pa6oTBaeM~ 3eMeAenCK~ 3eM~) Ha B~AoBe nT~L\~, npeAMeT Ha ona3BaHe B 
33 "Kan~aKpa", KaTO AOKa3aHO npeA~ pa30paBaHeTo Ha Tep~Top~~Ta ca 
rHe3A~n~ Ae6enOKnlOHa 4y4yn~ra, nonCKa 6b6p~L\a ~ 4epHo4ena cBap4Ka; no 
AaHH~ OT cTaHAapTH~~ cpopMyn~p 3a HaTYpa 2000 pa~oHbT e nOBHa Tep~Top~~ 
Ha 6yxan, 6enoonawaT M~wenOB, Be4epHa BeTpYUJKa. np~ AonycKaHe Ha 
yH~li.\O)f{aBaHeTo Ha 3acerHaTaTa Tep~TOp~~ He ca OT4eTeH~ orpaH~4eH~~Ta Ha 
3anOBeA P,Q-599/21.B.2009 r. ~ 06CTO~TenCTBaTa no HaKa3aTenHa npOL\eAypa 
NQ200B/4260; 

- Bb3MO)f{HO e Aa ca AonycHaT~ npOL\eAypH~ HapyweH~~, KaKTO ~ Aa ca B3eT~ 
peweH~~, KO~TO cpopManHO 3BY4aT 3aKOHHO, HO no Cbli.\eCTBO KOMnpOMeT~paT 
L\en~Te Ha ona3BaHe Ha 3ali.\~TeH~Te 30H~ "Kan~aKpa" ~ "KOMnneKC Kan~aKpa" , 
KaTO Hanp~Mep HeKonKOKpaTH~ npOMeH~ B npeAHa3Ha4eH~eTO Ha 3eM~Te, 

pa3Aen~He Ha roneM~ npoeKT~ Ha 4aCT~; 
- MHOroTO OAo6peH~ ~HBeCT~L\~OHH~ HaMepeH~~ OT pa3n~4eH xapaKTep 3a 

3acerHaTaTa Tep~TOp~~, KaKTO ~ Ha4~HbT Ha o6pa6oTKa Ha 3eM~Te 

(3apaBH~BaHe, OTbnKBaHe) BKnI04~TenHO C Te)f{Ka CTpO~TenHa TexH~Ka Cb3AaBa 
Hec~rypHoCT KaKBO T04HO ~HBeCT~L\~OHHO HaMepeH~e li.\e 6bAe OCbli.\eCTBeHO 
Ha 3acerHaTaTa Tep~TOp~~ ~ KaKB~ li.\e ca nO-HaTaTbWH~Te nocneACTB~~ 3a 
B~AOBeTe ~ MeCToo6~TaH~~Ta, o6eKT Ha ona3BaHe B 3ali.\~TeHaTa 30Ha . 

BbB Bpb3Ka C ~3nO)f{eHOTO no-rope ~ KaTO ce ~Ma npeAB~A HaKa3aTenHa 
npOL\eAypa NQ200B/4260, 3a KO~Ton~4HO cbo6li.\~XTe npeA MeA~~Te B Kpa~ Ha MeCeL\ 
cenTeMBp~, 4e ~Ma BepO~THOCT Aa 6bAe npexBbpneHa B EBpone~CK~~ CbA Ha 
cnpaBeAn~BOCTTa, C4~TaMe, 4e cneABa Aa 6bAaT ~3BbPweH~ Ha~-ManKO cneAH~Te 
Ae~CTB~~ OT CTpaHa Ha MOCB: 

1. ,Qa pa3nopeA~Te nbnHa npoBepKa Ha cny4a~ CbC 3acerHaTaTa Tep~Top~~, 
KaTO yCTaHoB~Te: 

a. T04HOTO MeCTOHaxo~eH~e ~ T04HaTa nnoli.\ Ha 3acerHaTaTa Tep~Top~~ 

Agpee 3a kopecnoHgeHUll51: 5A3n, Coq)u}l1'l11, n .k. 50, bspb_hCJ@bspb.org 
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 BirdLife 
! N T ER NAT IONAL 

nOM02Hll ga ona3UM nmull,ume II npupogama Ha 5bA2ap U51 ! 

b. 	 T04HII1Te HOMepa Ha 111 MOTII1Te , 3aCerHaTII1 OT pa30paBaHeTO, KaKTO 111 

HOMepaTa 111M no KBC OT KOIl1TO np0ll13xo)!(,QaT (KbM 2006 r.) C Ha4111H Ha 

TpaVlHo nOJl3BaHe 111 BII1,D, co6cTBeHocT 

c. 	 Pe3YJlTaTII1Te OT KapTlI1paHeTO B paMKII1Te Ha npoeKT "KapTlI1paHe Ha 

npll1pO,D,HII1 MecToo6l11TaHII1s:l 111 BII1,D,OBe - cpa3a /", KOIl1TO ,D,aBaT HaVl

aKryaJlHaTa oweHKa 3a CbCTOs:lHlI1eTO Ha MecToo6l11TaHII1s:lTa 111 BII1,D,OBeTe B 

3acerHaTaTa Tepll1TOpll1s:l npe,D,1I1 nOCeraTeJlCTBOTO; 

d. 	 V1HBeCTII1WIl10HHII1Te HaMepeH1I1s:l, KOIl1TO ca O,D,06peHII1 3a peaJlll13111paHe Ha 

3acerHaTa TepIl1TOpll1s:l, KoeTO ,D,a BKJlf04Ba BII1,D,a Ha II1HBeCTII1Wll10HHOTO 

HaMepeHlI1e, II1HBeCTII1TOpa, peWeHII1s:lTa B3eTII1 no OTHOWeHlI1e II1HII1Wll1l11paHe Ha 

npowe,D,ypa no npOMs:lHa Ha Oyn, O,D,06ps:lBaHe Ha Oyn, peWeHlI1e no 

OBOC/EO 1I1/II1JlIl1 OweHKa 3a CbBMeCTII1MOCT, peWeHII1s:l 3a npOMs:lHa 

npe,D,Ha3Ha4eHlI1eTO Ha 3eMII1Te OT 2006 r. HacaM 3a BCeKII1 II1MOT, KaKTO 111 

pa3peIJJII1TeJlHII1 3a CTpOIl1TeJlHa ,D,eVlHOCT Ha 6a3aTa Ha KOIl1TO e 3an04HaJlO 

pa30paBaHeTo Ha MecToo6I11TaHII1s:lTa; 

e. 	 ApryMeHTII1Te Ha 6a3aTa Ha KOIl1TO ca B3eTII1 peweHII1s:lTa, ,D,OBeJlIl1 ,D,O 

YHII1I..l10>KaBaHeTo Ha Tepll1TOpll1s:lTa 111 ,D,OKOJlKO Te3111 apryMeHTII1 oTrOBaps:lT Ha 

cpaKTII14eCKaTa o6cTaHoBKa; 

f. 	 Jlll1waTa B3eJlll1 OTroBOPHO peWeHII1s:lTa, ,D,OBeJlIl1 ,D,O YHII1I..l10>KaBaHeTo Ha 

TepIl1TOpll1s:lTa. 

2. ~a pa3nOpe,D,II1Te Cnll1paHe Ha BCs:lKaKBII1 ,D,eVIHOCTII1 Ha 3acerHaTaTa 

Tepll1TOpll1s:l ,D,O 1I13s:lCHs:lBaHe Ha BCII14KII1 06CTOs:lTeJlCTBa no CJlY4as:l 111 ,D,O B3eMaHe Ha 

peWeHlI1e OTHOCHO 6b,D,el..lleTO Ha 3acerHaTaTa TepIl1TOpll1s:l; 

BbB Bpb3Ka C roPHOTO, MOJls:l : 

1. 	 ~a HII1 npe,D,CTaBII1Te YCTaHoBeHaTa OT Bac KOHKpeTHaTa II1HCPOPMaWIl1s:l OT 

npoBepKaTa, BKJlf04Bal..lla 111 cpaKTII1Te no T. 1a ,D,O e (6e3 ,D,a HII1 npe,D,OCTaBs:lTe 

Jlll14HII1 ,D,aHHII1 Ha cpll131114eCKII1 JlIl1Wa), KaKTO 111 ,D,a HII1 3an03HaeTe C pe3YJlTaTII1Te 111 

3aKJlf04eHII1s:lTa OT caMaTa npoBepKa. 

2. 	 ~a HII1 II1HcpopMlI1paTe KaKBII1 CTbnKII1 l..lIe npe,D,npll1eMeTe no OTHOWeHlI1e 

YCTaHoBeHII1Te OT Bac cpaKTII1 111 eBeHryaJlHII1 HapyweHII1s:l, BKJlf04111TeJlHO 

eBeHryaJlHO nbJlHO Cnll1paHe Ha npoeKTa (npoeKTII1Te), Bb3CTaHOBs:lBaHe Ha 

3aCerHaTII1Te Tep 111 TO P 111 111 , TbpceHe Ha a,D,MII1HII1CTpaTII1BHa 111 HaKa3aTeJlHa 

OTroBOPHOCT OT BII1HOBHII1 Jlll1wa 111 T .H., KaKTO 111 3a nJlaHlI1paHII1Te cpOKOBe B KOIl1TO 

l..lIe 6b,D,aT npe,D,npll1eTII1 CTbnKII1Te. 

C YBa>KeHHe, 
npe.Q,ce.Q,aTeIl Ha YC: 

Agpee 3a kopeenOfigeHLl,U5!: 5A3n, Coq)U51 1111, n.k. 50, bspb_hq@bspb.org 
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INTERNAT I O N A L 

nOMOZHU ga ona3UM nmulJ,ume U npupogama Ha 5bI\ZapU5I! 

nPHnO>KEHHE N21 
HJ1IOCTpaTl"lBeH MaTeplllall 

ct:>lt1rypa 1. M€CTOnOflO}f{€Hlt1€ Ha 3aC€rHaTaTa T€Plt1TOplt1R cnpRMo 33 "Kafllt1aKpa" lt133 "KOMnfl€KC 
Kafllt1aKpa" 

6) KapTa 

MeCTonOIlOlKeHHe Ha 

YHHIL\OlKeHara repHTopHR or 

33 "KaIlHaKpa" H 

33 "KOMnJ1eKC KallHaKpa" 

CJ331<PlntJ"Il-1

~:n~ot:lC.\.'IO.Kp• • 

0 "",-
lW~gIl!~ 

-;.;...."ti~ ~(;af~~ 
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I NTERNA T I O NA L 

nOM02HU ga ona3UM nmuLJ,ume 1I npupogama Ha bbA2apU5I! 

¢Jltlrypa 2 CHItlMKOB MaTepltlafl 

A) pa30paHo npltlOpltlTeTHO MeCTOo61tlTaHItle "nOHTo-capMaTCKItl CTenltl" (*62(0), 3aCHeTO OT GPS T04Ka 477 
(BItl}f{ ¢Itlrypa lA) 

6) pa30paHo npltlOpltlTeTHO MeCTOo61tlTaHItle "nOHTo-capMaTCKItl CTenltl" (*62(0) - APyrltl 4aCTItl Ha 

MeCTOo61tlTaHItleTO 

Agpee 3a kopeenoHgeHLJ,U51: 5A3n, CocJ:>u5Ill11, n.k. 50, bspb_hq@bspb.org 
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I N T ERNA T I O NA L 

nOM02HU ga ona3UM nmulJ,ume u npupogama Ha 5bA2apu~! 

B) YHVlw,O>l<eHO MeCToo6V1TaHVle "o6pa6oTBaeMVI 3eMeAellcKVI 3eMVI" VI AOKYMeHTVlpaHo npVlcbcTBVle Ha 
Te>l<Ka TeXHVlKa B pai1oHa, HeCboTBeTCTBaw,a Ha Ta3V1, Heo6xoAVlMO npVlHLJ,VlnHO 3a 3aca>l<AaHe Ha cpVlAaHKVI 
OT oBow,Ha rpaAVlHa 

Agpee 3a kopeenoHgeHLl,U5I: 6A31l. Co<jJu511111, n.k, 50, bspb_hq@bspb.org 
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IN TER NA T I O NA L 

nOMOZHU ga Ona3UM nmu~ume U npupogama Ha DbAZapU51! 

C!>\I1rypa 3 HaxoA\I1UJ,a Ha B\I1AOBe nT\I1L1,\I1, 06eKT Ha ona3BaHe B 33 "Kall\l1aKpa" cnopeA AaHH\I1Te OT 
npoY4BaHe Ha rHe3AflUJ,\I1Te nT\I1L1,\I1 npe3 2012 r. B paMKIi1Te Ha 060co6eHa n03\11L1,\I1f1 7 "OnpeAellflHe \11 
M\I1H\I1M\I13\11paHe Ha p\l1CKOBeTe 3a A\I1B\I1Te nT\I1L1,\I1" no npoeKT "KapT\I1paHe Ha npli1pOAH\I1 MeCT006\11TaHIi1f1 \11 
B\I1AoBe - cpa3a I" 

I=t.. £<1.. VI_ 8ooI<nMrI<:I Inlltlt S&Nrt..!. GeGP~ (.,,,om:. W,ndl7'M: Hdp 


!Jc lil,g. r; :( ..., ..-I::.• 17Y,6 


t' ~ ./ 

/ 

" " / 

C24ovtol;.ll~J 

Pont.ob~.eGCOO2Q.:Si j 

[)l~t 9; ;;~; 0:(~ 

6116&9.7C 43076J6lJl Muen 

C!>\I1rypa 4l11HBeCT\I1L1,\I10HH\I1 npeAll0>KeH\I1f1 3a cb3AaBaHe Ha OBOUJ,H\I1 rpaA\I1H\I1, oA06peH\I1 OT PlI10CB BapHa 
Ha 12.1.2012 r. 

OA06peHH npoeKTH 3a 
OBOI1.\HH rpaAHHH C 
peweHHll Ha P~OCB BapHa 

OT 12.1.2012 r. HaMI1CTOTO 
Ha YHI>II1.\O>KeHaTa Tepl>lTOpHll OT 
33 II KaJll>laKpa" 1>1 

33 "KOMnJleKC KaJll>laKpa" 

Legend 

o 33 -MAI;1"PJ

o :n·~·.e~ KaINq:.1· 
D oeMKaI~ 

~'Wt;~lif 

~~' fJIex>'8i1'KoIJ'\ISJ0p9 
PeLJ.lf!"lO." 7-OC 2012_ 

_ PeweHIl8 6-OC 2012 

_ PewtM'Ae s-oc 20 12 

_ Pewtl'llole4..(JC2012 

_ Pewe:tu16 3-OC 2012 

Pe1ue~e 2.QC 2012 

Pr.weKIole 1-OC 2012 

_~h'J.aliC1~l'll)"ptll~ 
W: Co6:Tteor:Cf kO~Hl~r1 ~.!Iw::r.oecn.lu~ 
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I N TE RNA T I O NA L 
nOM02HU ga ona3UM nmulJ,ume u npupogama Ha 6b1\2apU5I! 

nPIIIJ10>f<EHI!1E NQ2 

CnpaBKa 3a IIIHBeCTilITOpCKIIIR IIIHTepec B paHOHa Ha 3acerHaTaTa TeplilToplllR OT 33 "KanlilaKpa" III 33 
"KoMnneKc KanlilaKpa" 3a nepllloAa 2006 - 2013 r. 

CnopeA IIIHcpopMaLJ,IIIRTa C KORTO pa3nollaraMe, C peweHllle Ha 06W,IIIHCKIIIR CbseT Ha rpaA KasapHa NQ3 OT 
29.1.2008 r. ce AonycKa npOAa>l<6a Ha IIIMOT 000128 (npllloplIITeTHo MeCToo6111TaHllle "nOHTo-capMaTcKIII 
CTenlll" Ha Helll3BeCTeH IIIHBeCTIIITop III npoMRHa Ha oyn C LJ,ell "Pa3wlllpeHllle III 1113rpa>KAaHe Ha 
cnOMaraTellHIII crpaAlII, CbOpb>l<eHIIIR III ryplIICTlIIyeCKIII o6eKTIII KbM ((TYPIIICTlIIyeCKIII KOMnlleKC - rOllcp 
IIIrplllw,e". fJ,o KpaR Ha anplllll 2008 r. HRMa AaHHIII s PV10CB BapHa Aa e nOCTbnsallO IIIHBeCTIIILJ,IIIOHHO 
HaMepeHllle, cBbp3aHo C T03111 III MOT, HO 3a CbceAHIIITe IIIMOTIII IO>l<HO OT T03111 III MOT, KOIIITO ca CTenHIII 
MeCToo6111TaHIIIR, Teye npOLJ,eAypa no OBOC 3a 1113rpa>KAaHe Ha XOTellCKIII KOMnlleKC CIIIHBeCTIIITOp V1HTepcell, 
KORTO s noclleACTsllle e cnpRHa (AOKllaAbT e BbpHaT), nopaAIII YCTaHOBRBaHe Ha onlllT 3a 1113MaMa C HaYIIIHa 
Ha Tpai:1Ho nOll3BaHe Ha IIIMOTIIITe, 06eKT Ha IIIHseCTIIILJ,IIIOHHOTO HaMepeHllle (B npOLJ,eca Ha OBOC, HaYIIIHa Ha 
Tpai:1Ho nOI13SaHe e npoMeHeH OT naclllw,e Ha o6pa6oTsaeMa 3eMR. 
B neplIIOAa anplllll 2008 r. - MapT 2009 r. 3a IIIMOTIII 039016, 039103, 039124, 039125, 040032, 040033, 
040036, 040040, 04041, 040052, 040056, 040057, 040058, 040059, 040060, 044018, 044021, 044022, 
044025, 044026 ca 1113AaAeHIII peweHIIIR Ha PV10CB BapHa 3a OAo6pRsaHe Ha IIIHseCTIIILJ,IIIOHHIII HaMepeHIIIR 

3a >l<1II1l1IIW,HIII HY>l<AIII C IIIHsecTIIIToplII "fl030SI11 HaCa>l<AeHIIIR" EOOfJ" "EKOIlOrIllYHY1 1l03R" EOOfJ" "fl03R 

KalllllaKpa" III "Kpai:1MopcKIII rpaAIIIHIII" EOOfJ,. BCIIIYK\.1 11136poeHIII Y1HBeCTIIIToplII ce npeACTasllRBaT OT eAHo III 
CbW,O IlIllLJ,e - AlleKcaHAbp Ci1oPAaHos fJ,paMallllli:1cKIII, a CeAallY1w,aTa 111M ca CbceAHY1. 
B neplIIOAa Mai1-cemeMsplII 2008 r. 3a IIIMOTY1 039122, 039123, 039124, 039142, 039156, 039157 ca 
1113AaAeHY1 peWeH\.1R Ha PV10CB BapHa 3a OAo6pRsaHe Ha IIIHSeCTY1LJ,IIIOHHIII HaMepeHIIIR 3a >l<1II1l1IIW,HY1 HY>KAIII 
CIIIHseCTIIIToplII cpIll3I11YeCKIIIIlIIILJ,a. 
C peweHllle Ha 06W,Y1HCKY1R CbBeT rpaA KaBapHa NQ22 OT 27.2.2009 r. ce AonycKa npoMRHa Ha Oyn Ha 
TeplIIToplIIRTa Ha CTenHOTO MeCToo6l11TaHY1e III OKOIlHIIITe 3eMeAellcKIII IIIMOTIII C LJ,ell 1113rpa>l<AaHe Ha 
CPOTosOIlTalllyeH napK; nopaAIII npoMRHa Ha HOMepaTa Ha Y1MOTIIITe, pa3AellRHeTO 111M Ha yaCTlII, He Hili 6e 
Bb3MO>l<HO Aa \.1AeHTY1cplIILJ,lIIpaMe MeCTOHaX0>KAeHY1eTO Ha BCIIIYKIII III MOTIII, LJ,IIITlllpaHY1 s peweHllleTO Ha 
06W,IIIHCKIIIR CbBeT. Bce naK IIIAeHTlllcplIILJ,lIIpaxMe no-rOIlRMaTa yaCT OT TRX KaTO rpaHlIIyew,1II CbC CTenHOTO 
MecToo6111TaHllle (HanpY1Mep IIIMOTIII 039016, 039125 III APyrlllTe IIIMOTIII, onlllcaHIII no-rope, SKllIOYIIITellHO Ha 
yaCTHY1 IlIllLJ,a). C peweHllle Ha PV10CB BapHa BA 66jEOj2009 OT 18.8.2009 ce onpeAellR, ye 3a rope 
LJ,IIITlllpaHIIIR CPOToBOIlTalllyeH napK C IIIHsecTIIITop "fl030SI11 HaCa>KAeHIIIR" AfJ, e Heo6xoAIIIMO 1113roTBRHeTO Ha 
eKOIlOrlllYHa OLJ,eHKa. C Sll1ll3aHeTO B Ollla Ha 3anoBeATa 3a o6RBRBaHe Ha 33 "KalllllaKpa" PfJ,-599j21.8.2009 
r. III HaIlO>l<eHIIITe S HeR pe>l<Y1MIII, npOLJ,eAypaTa 3a 1113rpa>l<AaHe Ha CPOTOBOIlTalllyeH napK e cnpRHa. 
Ha 12 RHyaplll 2012 r. PV10CB BapHa 1113AaBa 7 nOClleAosaTellH\.1 peweHIIIR no OLJ,eHKa 3a CbBMeCTIIIMOCT C 

LJ,elllllTe Ha 3aw,IIITeHIIITe 30HIII OT Harypa 2000 "KalllllaKpa" III "KoMnlleKc KalllllaKpa" (HoMepa OT 1 AO 7), C 
KOIIITO OAo6pRsa Cb3AaBaHeTo Ha OBOW,HY1 Haca>KAeHIIIR Ha MRCTOTO Ha CTenHIIITe MeCToo6111TaHIIIR \.1 yaCT OT 
OKOIlHY1Te 3eMeAellcKIII 3eMIII (cpY1rypa 4 OT npIIIIlO>l<eHY1e 1). Te o6xsaw,aT TeplllToplllR AO rOIlRMa CTeneH 
CbsnaAaw,a C pa30paHaTa TeplllToplllR B 33 "KalllllaKpa", HO pa30paHaTa Tepll\TOplllR e no-rOIlRMa. B cllyyaR 
IIIMOT 0128, o6xBaw,aw, CTenHOTO MeCToo6l11TaH\.1e, e pa3AelleH Ha yaCTIII III cpopMallHo ce BOAIII co6CTBeHoCT 
Ha pa31llllYHIII III HBeCTIIITO pili. V1HSeCTIIILJ,II\OHHIIITe npeAflO>l<eHIIIR oAo6peHIII C peweHIIIR no OC OT 1 AO 7 OT 
12.1.2012 r. ca CIIIHBeCTIIIToplII, KaKTO clleAsa: 

PeweHllle BH 01-0C 2012 r. - "EKOIlOrIllYHIII 1l03R" EOOfJ" ceAalllllw,e rp. COCPIIIR, pai10H CpeAeLJ" Yll. lJ,ap 
OCBo6oAIIITell 8, eT.3, npeACTasllRBaHo OT AlleKcaHAbp Ci1oPAaHos fJ,paMIlIlli1cKIII 

PeWeHY1e BH 02-0C 2012 r. - "Kpai1MopcKIII rpaAIIIHIII" EOOfJ" ceAalllllw,e rp. COCPIIIR, pai10H CpeAeu" yll. lJ,ap 
OCBo6oAIIITell 10, eTA, npeACTaBIlRsaHO OT AlleKcaHAbp Ci10PAaHOs fJ,paMIl III i:1CKIII 

Agpee 3a kopeenoHgeHl\U5I: 6A3n, Co<j.>u511111, n.k. 50, bspb_hq@bspb.org 
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I N TE R NAT IONA L 

nOMOZHU ga ona3UM nmuu,ume u npupogama Ha 5bAzapu51! 

PeweHlo1e BH 03-0C 2012 r. - "n030BIo1 MacIo1BIo1" EOOA, ceAalllo1w,e rp. Co <j> 101 fl, pai10H CpeAeu... yll. Ll,ap 
OCBo6oAIo1Tell 8A, eT.4, npeACTaBllflBaHo OT AIleKcaHAbp Ci1oPAaHoB ApaMIlIo1i1cKIo1 
PeweHlo1e BH 04-0C 2012 r. - "VlHTepcell Eibllraplo1fl" EOOA, ceAalllo1w,e rp. CO<j>lo1fl, pai10H CpeAeu... yll. Ll,ap 
OCBo6oAIo1Tell 10, eT.3, npeAcTaBllflBaHo OT neTKo neH4eB neH4eB 
PeweHlo1e BH 05-0C 2012 r. - ,,4epHoMopCKIo1 rpaAIo1HIo1" EOOA, ceAalllo1w,e rp. CO<j>lo1fl, pai10H CpeAeL.J" yll. 

Ll,ap OCBo6oAIo1Tell 10, eT.4, npeACTaBllflBaHo OT AIleKcaHAbp Ci1oPAaHoB ApaMIlIo1i1cKIo1 
PeweHlo1e BH 06-0C 2012 r. - "n03fl Kalllo1aKpa" EOOA, ceAalllo1w,e rp. Co <j> 101 fl, pai10H CpeAeu... yll. Ll,ap 

OCBo6oAIo1Tell 8A, eT.4, npeACTaBllflBaHo OT AlleKcaHAbp Ci1oPAaHoB ApaMIlIo1i1cKIo1 
PeweHlo1e BH 07-0C 2012 r. - "n030BIo1 HaCa>Kp,eHlo1fl" EOOA, ceAalllo1w,e rp. CO<j>lo1fl, pai10H CpeAeL.J" yll. Ll,ap 

OCBo6oAIo1Tell 10, eT.3, npeACTaBllflBaHo OT AlleKcaHAbp Ci1oPAaHoB ApaMIlIo1i1cKIo1 
ClleA 1013BbpweHa cnpaBKa B TbproBcKIo1 perlo1CTbp ce YCTaHoBlo1, 4e BCIo14KIo1 ropelo136poeHIo1 Io1HBeCTIo1Toplo1 ca 

cBbp3aHIo1 nOMe>KAY CIo1 IlIo1LJ,a, KaTO "VlHTepcell Eibllraplo1fl" EOOA e eAHoll1014eH co6CTBeHIo1K Ha Kanlo1Talllo1Te 
Ha OCTaHalllo1Te 6 TbproBCKIo1 APY>KeCTBa, KaTO BCIo14KIo1 ce npeACTaBllflBaT OT eAHO 101 CbW,O <j>10131o14ecKo IlIo1LJ,e
IleTKo lleH4eB lleH4eB. Ilplo1llaraHe pa3ne4aTKIo1 OT TbproBCKIo1 perlo1CTbp - 3a cBeAeHlo1e (npIo11l0>KeHlo1e NQ3). 
Ilplo1 nOCTaBflHeTO Ha Io1MOTIo1Te Ha KapTa ce BIo1>KAa (<j>lo1rypa 4 OT nplo11l0>KeHlo1e 1), 4e Te o6xBaw,aT LJ,elllo1fl 
Io1MOT Ha CTenHOTO MeCToo6101TaHIo1e 101 HflKOIo1 OT cbceAHIo1Te 3eMeAellcKIo1 Io1MOTIo1, KaTO flBHO CTaBa Bbnpoc 3a 
pa3AellflHe Ha eAIo1H rollflM npoeKT Ha nO-MaIlKIo1 4aCTIo1. 
B peweHlo1flTa no OC ce TBbPAlo1, 4e Io1HBeCTIo1LJ,1010HHOTO HaMepeHlo1e He e B pa3pe3 CbC pe>KIo1MIo1Te B 3anOBeA 
PA-599/21.8.2009 r. 3a 06flBflBaHe Ha 33 "Kalllo1aKpa", KaTO Be4e Io1Ma oAo6peHIo1 npoeKTIo1 3a 3aCTpoflBaHe 
Ha TepeHIo1Te C LJ,ell >K1011l1o1W,HIo1 Hy>KAIo1 Ha OCHOBaHlo1e peweHlo1fl Ha OLJ,eHKIo1 3a CbBMeCTIo1MOCT OT 2008 r., 
LJ,Io1Tlo1paHIo1 B 10136poeHIo1Te no-rope peweHlo1fl. 
B peweHlo1flTa no OC ce TBbPAIo1 CbW,O, 4e Ha4101HbT Ha Tpai1Ho nOll3BaHe Ha 3eMIo1Te e npoMeHeH OT "HIo1Ba" 101 

"APyr BIo1A HIo1Ba" Ha "oBow,Ha rpaAIo1Ha". no Io1H<j>opMaLJ,lo1fl, HaMepeHa B peweHlo1e Ha Ao6plo14KIo1fl 
aAMIo1HIo1CTpaTIo1BeH CbA OT 2.4.2013 r. no Aello NQ47 OT 2013 r. C >Kall6onOAaTell "Kpai1MopcKIo1 rpaAIo1HIo1" 
EOOA, Io1MOT B CbW,lo1fl pai10H (nonaAaw, B 33 "Kalllo1aKpa"), CbceAeH Ha LJ,Io1Tlo1paHIo1Te B peweHlo1flTa, e C 
npoMeHeH Ha4101H Ha Tpai1Ho nOIl3BaHe C peweHlo1e NQ2/29.2.2012 r., T.e. ClleA BIl1013aHe Ha 3anoBeA PA
599/21.8.2009 r. B Clo1lla. no TOBa CbAIo1M, 4e Io1MOTIo1Te, o6eKT Ha Io1HBeCTIo1LJ,1010HHOTO npeAflO>KeHlo1e ca C 
npoMeHeHo npeAHa3Ha4eHIo1e Ha 3eMflTa CbW,O B neplo1oAa clleA aBryCT 2009 r. B caMIo1Te peweHlo1fl o6a4e B 
Ha4allOTO BCIo14KIo1 Io1MOTIo1 ce onlo1CBaT CHa4101H Ha Tpai1Ho nOll3BaHe "HIo1Ba". 
B peweHlo1flTa no OC ce TBbPAlo1, 4e HflMa Aa ce 3acerHaT nplo1oplo1TeTHIo1 MeCToo6101TaHIo1fl 3a ona3BaHe, KaTO 
ce OCHOBaBaT caMO Ha Ha4101Ha Ha Tpai1Ho nOll3BaHe, HO He 101 Ha <j>aKTIo14eCKaTa 06CTaHOBKa, a Io1MeHHO Ha 

cbw,eCTBYBaHeTO Ha nplo10plo1TeTHOTO MeCTOo6101TaHIo1e "nOHTocapMaTCKIo1 CTenlo1" *62CO. 

Aqpec 3a kopecnoHqeHu,u5I: 5A3n, Cocpu5Illll, n.k. 50. bspb_hq@bspb.org 

mailto:bspb_hq@bspb.org
http:COcpuS.ll
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MI1HI1CTepc11lO Ha npaBOCblll1eTO 

ArEH'-'~JI no Bn~CBAH~JlTA T'bprOBCKH perHCTbp 
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CnpaB K~ 
8 9 d 

C'bCTORHIII8 KbM Aara 

IT 
~.J 

"~HTEPCEJl6bnrAP~~" EOOA 

HO BI-1HLo1 

I . Ei'1K 

2. <J)HPM8 

3, IIlaoH. q,opMa 

4. V1am1ce3He H8 4Y>KA 
e3 HKTecroBo no,qntl1CBaHe 

5. CeAa""Uf> " a.os>eC Ha 
ynpseneHM8 

6. l)le.QMer H3 AEI~HOCT 

7. YnpssMTenM 

23. EAt-!ol1HyeH 

co6cr BBHIIIK Ha Kamn an3 

KanMT8J1 

31. l'a3Mep 

32. SHBCSH KanHTaJ1 

175089900 

YI HTB'CEIl 6bI1rAF'Ml 

f.!lHOllHYHO apy>I<&CTBO C orpaHK"IeH8 

oTroeopHOCT 

~8..LBIJ...GARIA 

6bI1rAA-1~ 

06naCT Co<i><" (CTO""Ij3), 06~Ha Gron"" Ha 
rp. Co<i><" 1000 
paftoH POH Cpe/l9U 
~P0C8060IlYl1B1 No 10. aT. 3 
Ten. ; 9321100 

noKYnKA YI nPOJlA)K6A HA HalBYIlKYlM1 
YlMOTlil. rFOEKTlIIPArE, Yl3rPAlKilAHEYI 
OTAABAHEroll HAEMHA HmBYIlKYlM1 
YlMOTlII, KAKTO YI BOlKAKBA IlPfr A 
JlBlHOCT. t£3A6PAI-£HA OT3AKOHA, nA-1 
y enOBYIE. '€AKO CE VI 3V1 O<BA PA3PEllJEK-1E 
VInYl nYi LISi3. VInYl PB'YI CTPAlfiI~ 3A 
Vl3BbPWBAHE HA ~KOR IlBi HOCT. TA 3 Y1 
IlBlHOCTCEOCbll1ECTB~BA enm 
roI1Y4'\BAHE HA TAKOBA PA3PEllJ8-IYI E YlnYl 
nYi L(EH3. CbOTIlETHO enm Vl 3BbFUJBAHE HA 
TAKABA PB'YICTPALII'1R 

nerKO rE-H:B rE-H:B 

rOM EI-\ll nS1lKbPEHTbPf1'AIiIQlC 
VI HTm-EIlJbHbIl EC S1 . ntOKCoM6ypr. 
~eCTPaHHO tOPlllAH"'lecKO 111-1l.\9 

5000 no. 

SOOOne. 

20080711094015 

20080711094015 

20080711094015 

20080711094015 

V1crop:.l ~ 

II1CTOPIo1R 

V1CT Opft71 

\I1 CTOPHH 

AO"'Y M0HT~1 

.oOKYM GHTIo1 

AOIC YMGHH 1 

.Q 0KYM eHTIo1 

20081107113230 VlCTOPlt~ ,Q OII."jMeHTa., 

20080711094015 YlCT Op.' AOKY MeHT Io1 

20080711094015 YlCTOp." 

20080711094015 VlCTOP"" 

20080711094015 YlCTOp." 

20080711094015 VlCT OP"" 



MI1HHCTepcTBO Ha npaBOC'bllMerO 
TbprOBCK~ per~CTbp

ArEHUMJI no Bm1CBAH1UITA 

HayallO 
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C'bCTORHM$ K~ .o.ara 

EJ1eKTpOHHH ycnyr~ III 
T"b eM 

"I1030B~ HACA>KAEH~fI" EOOA 

06LL1CTaTYC 06MBeH~1 U Toa e AKTya.neH Y'lpetJ,wreneH tlKI ~eno 

HOB~HIi1 

1. B1K 175336959 	 20080430084445 V1crop" " 

2. ¢>~pMa 1103081.1 HACA)KAEHI1~ 20080430084445 V1CTOP"" 

~OI1H'4HO APY>KSCTBO C OrpsHYI'48Ha3. r)la8H8 ¢<>pMa 	 20080430084445 V1 CT OPH"CVlrHClJWl Ii1 npe.L1I10>KeHlI1fl 	 OTr080PHOCT 

4. Vl3nl-lCe8He Ha .... Y*.Q LOZOVI ~SAZHJENIA 20080430084445 V1CTOPH" 
83101KTecroBo no.o.nli1CBaHe 

6br1rAF\II~ 
o6nacT Co¢wI (CTOJ1HIIO). o6ut1H. Gron""H' 

5. CeA8f1M~" IWl<>C Ha 	 rp. C<$<. 1000 
20081106152402 V1CTOP" " 

ynpSaJleHYle 	 pa;;OH ,,"H CpeA<l~ 
l.\A.P0C8060AMTEI1 No 10. eT. 3 
Ten.: 9321100 

flOKYrKA V1 rPOAA)I(6A HA HEABV1)1(MtM 
VlM:llVl, nP08<1VIPA~ 1.1 3 rpA)I(AAHEVI 
OTAABAHE flOA HAEM HA r£ABVI)I( VI Mo1 
VlM:llVl. KAKTO VI BCllKAKBA Af'YrA 
AB1 HOCT. HE3A6PAHEHA OT 3AKOHA, I"l"vI 
YCflOBVlE. '-EAKOCEVl3V1O<BA PA3PB1JEHV1E6. r):IeAM8T Ha .o.SI4HOCT 	 20080430084445 V1CTOPHR
V111V1 11V1 LiEH3, 10111101 Pl3""I-ICTPAI.jV1~ 3A 
1-13BbNrBAI-EHA H1lKO~AB1HOCT. TA3V1 
AB1 HOCT CE OCblllECTB~BA CflEA 
flOfTY'l".BAHE HA TAKOBA PA3PB1JEHI1 E 1-1 11 VI 
11V1LiEH3. Cb01aETHO CflEA Vl3BbNrBAHEHA 
TAKABA Pl3""I-ICTPA~R 

7. YnpaSI4T8fM 	 neuo f1&H'-l6a fleH\l8B 20120308143200 V1c TO rm):! 

23. ~on~eH co6cTseHHtc: VlHTepeen 6bnrapH. EOOA, B1K 175089900 20130722141947 V1CTOPlo1j:!
Ha Kamrrana 

24. rpeXBbpMH6 Ha 20130722141947 V1CrOp~1F!
APY)K8Cr B&H ~n 

KanMTaIl 

31. Pa3Mep 	 5000 n8 . 20080430084445 V1CTOp~1J~ ACI<)'MeHTI1 

32. 8HeCeH Kanlo1Tan 	 3500n8. 20080430084445 V1CTOp"'~ .QOKYMeHH1 

....~.~t AriHlU'1:.ln!'BnltCl$' lrllata 4~ .-' • 

- - - _. 	




HKHHCTepcTBO Ha npaBOC'blil'teTO 

ArEH'-'MR no Bm1CBAHl1RTA 

Ha4allO 

EneKTpOHH~ ycnyr~ 

Spb3KI-l 

CI-lrHam1 t.1 npe.!IJ"1O>KeH~51 

TecroBo nOAn~CBaHe 

TbprOBCK~ per~CTbp 
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C"bCTORHM8 ICbM A3T3 

III 
T'bPCM j 

"J103R KAIJlltAKPAn EOOA 

06I.L\CTaryc 06~BeH~1 a~:lOE!.e AKTyaneH Y'lpe~\IITellGH aKT ,a,e1)O 

OcHOBHM 06CTO.R'TenCTBa 

1. Ei'lK 200066582 

n03R KAIlIMKPA 

~flH'-tHO ,QpyJKecTBO c orpaHH'-I8H33. I»as Ha cjlopMa 
OTr080pHOCT 

4. 1I13mlcBaH8 H3 ....y>KA 
LOZYA KALIAKRA eo." 
5bJ1rAJ'I;!)1 


5, Ce,qa"""" H_ Ha 06nacT Co<jJ4sI (cTOnH4<I). 06ut<Ha CTOJ1I<'<Ha 

rp. Oo""'" 1000ynpaeneHM8 
paHOH p-H OpeAa~ 
6yn. ~pOCB05OA'-1 'lB1 No 8A. aT. 3 

floKYnKa VI npoAiU<6a Ha HeABM;lKHMM HMOTH VI 

OTA3BaH9 nOll Ha6M H3 H6,QBH)j(HMM I1MOTJII, 

KaKTO VI BCSlKaKBa APyra Ae~HOCT, H9Ja6paH8Ha 

OT 3akOHa, npH YCI'1OSM9, 49 aKO ce 1ot3111CKBa 

pa3peweHM9 MfM mU..(9H3, WlM pen1CTpa41otR 33 

M3e bPwa aHe Ha HSlKOSl ,aeiilHOCT, ra3101 A9KHOCT 

ce OCbU$CTBSlsa Cfl6,Q nony'-laeaHe Ha r31<0ea 

pa3peLU9H~e ~n~ n~l.\eH3, CbOTeeTHO cn6A 

~3BbPWBaHe Ha TaKaBa per~CTpal.\~s:l. 

7. YnpaslilTeml naTKO neH"i8S f1eH"ieS 

~;."==eH COOCTeeHHK '-11fTE'CEJl5bJ1rAFI-1)1 EOOA. Ei'lK 175089900 

24. I»exB"pIUIHa Ha 

APY>KecTseH AAn 


KanMTal1 

31. PalMep 5000 nB. 

32. BHec8H KanHTan 5Ooona. 

20080325171726 l/1C1OP:.1 H llol<yM0HH1 

20080325171726 V1cTopaSl lloKy~I(~Knl 

20080325171726 lIICTOp~~ AOKYMeHHl 

20080325171726 !I1CTOPIiIR AOKYMeHTI4 

20130722140308 \ltt:1OPi1~ .uoKYMeHr~l 

20080325171726 VlcTopl1" 

20120308144328 \IICTOpl.i~ lloKYMeHTI-1 

20130722140308 !t1CTOPIo1s:l AOKyMeHTH 

20130722140308 V1CTOP~1R ,[lCKyMelfTH 

20080325171726 IliC TOp\l1~ Am:YM eHH'I 

20080325171726 !I1C TOPlllR AO"'YMetfT~l 



MHHHCTepc1BO Ha npa6OCb,QHeTO TbprOBCKI-1 perl-1CTbp
ArEHLtMR no Bm1CBAHMRTA 

TbpC9He Hll n,proeell ~tn~ KnOll H3 ~Y"<.AeCTpaHeH n,prOBel\ 

3a areHl\~~Ta :.:9··:R:.e~:DJ:: ~~933aH""O~: 
• . ' . : ~_••' ". .. . : : I 

Cnpa8K~ 
HIK: (2 0 P 0 6 7 0 9: 

C'bGTOAAH9 KbM ABl8 

III 
T'b eM 

"4EPHOMOPCKIoi rpA,QIoiHW EOOA 

OcH08HM 06CTORT8nCTB8 

1. S1K 
8pb3K~ 

2. ¢lIllPM8 

3. ~aBHa <jlopMa 

4, t.13n~CBaHe Ha 't'f>KA 

Tecroeo no,o,n!l1CBa He 93HK 

5, CeA3I1l<.... M 3AP8C Ha 
ynpaaIleHlo1e 

6. ~eAMeT H8 AeHHocT 

7. YnpasMTenlot 

23, EilHonH4eH co6cTsaHHK 
Ha Kan~ana 

24. r):>eXBbPItRH8 Ha 
.tUJY)I(ecT B 8H A,R11 

Kamnan 

31, Pa3Mep 

32. BHeC8H KamtTaIl 

200067079 

o.eFHQMJPCKIi1 rPAAIi1H1i1 

E',QHofM'lHO AP}')KeCTBO C orpaHH'leH8 

OTroBopHoCT 

~RSKI GRADN EOOO 

6b11rAR1l'1 
06nacT eoq..,. (CTonH~a), ~Ha Cron""Ha 
rp, eoq... 1000 
pa""" Q:>eAe~ 
6yn, Ll'\P0C50501l1i1TEJ1 No 10, aT. 4 

rloKYnKa H n~6a H8 H8ABWKHMH HMOTI.1 H 

OTA8aaHe no,Q H8eM Ha H9ABHJt01MH "MOllA, 

KaKTO \.1 BC~KaKB a APyra A8HHOCT. He336paHeH8 

OT 3aKOH8 , npH YCt1OBLil9, "'l8 aKO ce H310tCKBa 

paJpeweHHe WlIA nH~eH3, WlH perIl1CTpa~H.R 3a 

H3BbPUil aHe Ha HAKOs::! Ae~HOCT. r83H Ae~HOCT 

ce OCb~CTBRBa CIleA nony"48B8He Ha T8KOBa 

pa3peweH~8 Lo1rU1 m1L\9H3, CbOTS8THO cnet:t 

10138bpLLEaH8 Ha TaKaS a peCl1CTpalUo1S1. 

naTKO rleH"f8S rleH"t88 

Ii1 HTER:En 6bI1rAR1l'1, B1K 175089900, 
,Qbp)I(aBa: 5b1lrARH~ 

5000 no , 

5000 nB. 

20080326103029 V1Cl 0PI1H 

20080326103029 ttlCTOPt1~ 

20080326103029 \.1CTOPHll 

20080326103029 V1CTOPI1~ 

20080326103029 Vlcrop\<lH 

20080326103029 i'1CTOPH" 

20120308151215 Ii1CTOPl1" 

20130722135259 Ii1CTOPHR 

20130722135259 ViCTO P'" 

20080326103029 ViCTOP"" 

20080326103029 Ii1CTOPH" 

.ao :-"YMeHT~1 

1l0KYM_" 

.acKYMeHT~l 

AO"'YMeHT~ 

AOKYMet'lT ~1 

D.OKYMeHT~l 


AOKYMeHT~l 


AO!(yMellTlA 

{loKYMeHTIo1 



M"'H"'CTepcn!O Ha npaBOCbAl'leTO 

ArEHUMH no BnMCBAHl1RTA 

Ha4ano 

3a areHUl>iSlTa 

CnpaBK~ 

TbprOBCKIr1 perlr1CTbp 

,A'>A::'N' ,U:9' : '~" ' 
• : " .... .... : • • . 0 \ _ 
. . . . . ., ... 

EIi1K: 11 7 b 3 9 5F ore.,. 
T'bPCM , 

"EKonOn1YH~ n03f1" EOOA 

HOBI-'IHIrl 
OcHOBHH o6CToRT8nCT8a 

1. B1K 
Bpb3K~ 

2. ~HpMa 

3. ""aaHa ¢op... 

4. (.I1JnHCa8He Ha ...~ 

TecroBo nOAnl,.1CBaHe 83H" 

5. CeA3l1M~ \.1 8,DS)ec M3 

ynpasSleHHe 

6. n:>eAMer Ha Ae~HocT 

7. YnpaalofTsnM 

23. EilHonw-leH co6cTseHHK 
H31(3nHTatla 

24. n:>exBbpn~He H3 

llpy>K6CTB6H Mfl 

KanMTa11 

31. Pa3Mep 

32. Bl-leC8H kamllT an 

175395576 

8<OllOfVllf1l1l103.R 

E'AHof1l.1~HO tJP)'>KBCTBO c orpaHW-IeHa 

OTrOS opHOCT 

8<OLOGlCH/II LOZYA 

6bf1rAPIi1.R 
06naCT Co<I><" (CTonH~a). OOuttHa CronH"Ha 
rp. Co<I><" 1000 
pa~OH p-H CpeAeq 
6yn. ~POCS060Jl"'TEIl No 8. aT. 3 
Ten.: 0219321100 

noKYnKA III nPOIlAlK6A HA t-EJlBIII>KIII'-"'1 
IIIMJlV1.1I\3rPA>KJlAH:1II OTJlABAHEnoJl 
HAEMHA I-fJ1BIII>KIII'-"'1I11MJlV1. TbR'OBII\.R, 
KAKTO III BC.RKAKBA JlPYrA JlBil HOCT. 
HE3A6PAH:HA OT 3AKOHA f'A,1 YCI10BIII E, '-£ 
AKO CE III 311\ a<BA PA3ffilJEHlllEIIII1111 
11111Uj:H3.1I\1111\ FS'IIICTPAlIi1.R 3A 
1113BbPUJBAHEHA HS1KO.R JlBilHOCT. TA3111 
JlBil HOCT CE OCblljEC'TB.RBA cnEil 
nol1YY11BAHEHA TAKOBA PA3ffilJEH'i E 11\11111 
11111 Uj:H3. C'bOTBETHO CI1E;Jl III 3BbFllJBAHE HA 
TAKABA FS'IIICTPAlIi1.R. 

naTkO rleH"4eB ne~e8 

"IIIHTEPCEI16bf1rAPIi1W EOOJl. B1K 175089900 

5000 na . 

5000 I1B. 

20080509113537 

20080509113537 

20080509113537 

20080509113537 

Y1Cl 0 PI'1R 

~CT OpW1~ 

It1CTOP~A 

!I1CTOP\.1H 

AOr<}'McHr~1 

,aOKYMCmnoi 

AOK~'MeHTIII 

AOKYM 8HH1 

20080509113537 t.'1 CTOP:1R lJoKYMeH1"~' 

20080509113537 III ClOp." 

20120308145611 IIICTop"" 

20130722133408 V1CTOp~ls:1 

20130722133408 Vlc' rOp~1F1 

20080509113537 VlCT OPM~ 

20080509113537 111 CTOPMfI 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Становище на БДЗП от 2009 г. относно проект за общ устройствен план 
на община Шабла 
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БДЗП е партньорът на BirdLife International в България 

ИЗ/1000/097-012/15-05-2009 
До:    Красимир Кръстев 

Кмет 
Община Шабла 
 

Копие: МОСВ 
 
 
 

Относно: Обществени консултации по проект за ОУП на община Шабла 
 

 
Уважаеми господин Кръстев, 
В отговор на Ваше писмо изх. №К-260/26.03.2009 г. връзка с Провежданите консултации относно 
определянето на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка и проект за Общ устройствен 
план (ОУП) на община Шабла и във връзка с изявено от нас желание (наш изх. №079-012/15.04.2009 г) да 
разполагаме с достатъчно време за изразяване на мнение по проект за ОУП на Община Шабла на 
основание чл.6,т.2 на Директива 2001/42/ЕС 
 
изразяваме следното становище: 
 
1. Относно значимостта на територията на община Шабла за биологичното разнообразие в 

национален, европейски и световен мащаб и отговорността на общината за опазването му.  
a. Община Шабла е от ключово значение за опазване на застрашените от изчезване видове 

птици, както и на водолюбивите и реещите се мигриращи птици.  
• На територията на община Шабла до този момент са установени 278 вида птици, което е 

приблизително 68% от всички регистрирани до този момент в България видове. Според 
критериите на IUCN, на територията на общината са регистрирани 19 вида птици застрашени 
от изчезване на планетата - 73% от всичките 26 световно застрашени вида в България. 

• Община Шабла е изключително важен район в световен мащаб, поради факта че на 
територията й зимува почти цялата световна популация на червеногушата гъска1

• През територията на общината преминава прелетният път на птиците Via Pontica. Стотици 
хиляди реещи се птици (основно щъркели, но и хищни птици) прелитат в района ежегодно 
есен и пролет, като имат редовни места за почивка и пренощуване на територията на 
общината (Приложение 1б). Стотици хиляди водолюбиви птици се струпват пролет, есен и 

, както и 
значителни количества от друг силно застрашен и малоброен вече вид – малката белочела 
гъска. В това отношение общината е единствена по рода си в България и едно от уникалните 
места в света, заедно с Дунавската делта и причерноморските влажни зони в Украйна 
(последните служат само като място за преминаване). Гъските нощуват в езерата и се хранят в 
обработваемите земи. В община Шабла са концентрирани 60% от установените постоянни 
места за хранене на зимуващите гъски в Добруджа (Приложение 1а). Само 32% от тях са 
включени в защитени зони от Натура 2000, което изисква допълнително мерки за опазване на 
тези видове. Освен безпокойството в местата за нощувка и хранене, гъските са силно уязвими 
и към прякото унищожаване на местата за хранене, както и от изграждането на 
ветрогенератори в тези места. 

                                            
1 Череногушата гъска силно намалява през последните 10 години и затова е със категория «Силно застрашен» в червения списък на IUCN. 
 

mailto:bspb_hq@bspb.org�


 

 2 

през зимата във влажните зони на територията на общината и в крайбрежната морска ивица. 
По тази причина Шабленското и Дуранкулашкото езера са обявени за защитени местности, 
обявени са за влажни зони с международно значение по силата на Рамсарската Конвенция. 
Така на територията на общината се намират 2 от общо 10 Рамсарски обекти в България, 
което нарежда общината на второ място в страната след община Бургас.  

• На територията на общината гнезди почти цялата популация на средния корморан у нас, 
както и 20% от националната популация на морския дъждосвирец, почти цялата популация на 
белооката потапница по черноморското крайбрежие (Приложение 1в). В езерата, 
крайбрежните дюнно-пясъчни комплекси, както и в пасищата и горските местообитания 
гнездят множество други, обект на опазване, съгласно националната и международна 
нормативна уредба.   

b. Община Шабла е от съществено значение за опазване на застрашените природни 
местообитания не европейски ниво. На територията на общината попадат 16 типа природни 
местообитания, зстрашени на ниво Европейски съюз, включително 5 типа природни 
местообитания, които изискват строга защита съгласно Директива 92/43/ЕИО, тъй като са силно 
застрашени (Приложение 2).  

c. Поради изключителната природна стойност и ценност, представена по-горе, на територията на 
общината са обявени: 2 защитени територии, които са и Рамсарски обекти; 3 орнитологично 
важни места (две изцяло, и едно – частично), които включват защитените територии и са 
одобрени за защитени зони за птици2

d. Природната стойност на територията на община Шабла определя отговорността на общината, 
като такава произтичаща от националното и международното законодателство за осигуряване 
на постигане на общи природозащитни цели на национално, европейско и световно равнище. 
Така обществения интерес за опазване на природата на общината е и национален, и 
европейски и световен. 

; 4 защитени зони за местообитания, напълно или 
частично се припокриват със защитените зони за птиците. На територията на общината се 
намират  и значителни по площ територии, които са важни за опазване на застрашените 
видове птици, но са извън защитените зони  и защитените територии.  

e. Природната стойност на територията на общината е ресурс за развитието на устойчив и 
природосъобразен туризъм с дългосрочни ползи, както и ресурс за укрепване на социално-
икономическата структура и спиране на негативните тенденции в социалната област, при 
условие че устройственото планиране на общината отчете в пълна степен нуждите от опазване 
на тази природна стойност. Конкретни препоръки в този аспект са представени в т. 3 на 
настоящото становище. 

f. Считаме, че принципно община Шабла полага значителни усилия за опазване на биологичното 
си разнообразие и има изразен стремеж разработването на ОУП да допринесе за постигане на 
тези цел, поради което в становището си по-долу се стремим максимално да подпомогнем 
общината в тези усилия. 
 

2. Относно обхвата и пълнотата на проекта за ОУП и интегрирането на изискванията за опазване на 
биологичното разнообразие в този стратегически планов документ: 
a. Целите, които си поставя ОУП на община Шабла не се отразяват ясно и пълно задълженията на 

общината, вменени и с чл. 1, ал. 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)3

                                            
2 Одобрените защитени зони се очаква в скоро време да бъдат обявени, тъй като консултациите по обявяването им сая приключили). 

, като се 
отчете и пердставеното в т.1 на настоящото становище. Те не отразяват в достатъчна степен 
изискванията по чл.2, т.1 и 2 на този закон, които определят ясно, че биологичното 
разнообразие се опазва, като чрез Националната екологична мрежа, така и извън нея, тъй като 
застрашените или ресурсни видове се опазват на територията на цялата страна. Целите на ОУП 
не гарантират изпълнението на изискванията на чл. 4 на ЗБР, свързани с дългосрочното 

3 Чл. 1., ал.1 на ЗБР: Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазването му е приоритет и задължение за 
държавните и общинските органи и гражданите 
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опазване на биологичното разнообразие, осигуряването на достатъчно по площ и качество 
места за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване 
на дивите животни, създаване на условия за генетичен обмен (екологични връзки), 
ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитени територии. Целите на 
ОУП не изпълняват в достатъчна степен и изискванията на международните споразумения и 
договори в областта на опазване на биологичното разнообразие, а именно:  
• интегриране на Натура 2000 във всички сектори на социалния и икономическия живот и 

прилагане на подходящи мерки за опазване на видовете и местообитанията в и извън 
местата от Натура 2000, включително свързано с устройственото планиране (Директиви 
79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО, съдебната практика и ръководствата свързани с прилагането им); 

• разумно ползване на природните ресурси и опазване на влажните зони с международно 
значение по силата на Рамсарската Конвенция;  

•  прилагане на подходящи мерки за опазване на застрашени видове растения и животни и 
застрашени типове местообитания, включително чрез определяне на места за опазването 
им, по силата на Бернската Конвенция; 

• Прилагане на конкретни мерки за опазване на застрашени видове мигриращи животни по 
силата на Бонската конвенция и споразуменията към нея, особено Афро-евразийското 
споразумение за опазване на водолюбивите птици; 

• Опазването на биологичното разнообразие, както в, така и извън защитени територии по 
силата на Конвенциата за биологичнот оразнообразие. 

Задачата за създаване на условия за поддържане на екологичното равновесие и опазване на 
природната среда е твърде обща и не изисква непременно опазването на биологичното 
разнообразие като приоритет и постигане на целите на националната екологична мрежа. Не 
осигурява непременно изпълнението и на поетите международни ангажименти. Тези изводи 
се налагат от самата разработка за ОУП, където в самия план и в обяснителната записка към 
него на практика голяма част от горепосочените изисквания не са постигнати. При оценките и 
прогнозното развитие и планиране по различни сектори липсва отразяване на горе-посочените 
цели заопазване на биологичното разнообразие, което като резултат води до допускане на 
развитие в някои части на общината, което противоречи на тези цели. Конкретните проблемни 
области са разгледани по-долу. 

b. Считаме, че на този етап на проектиране е налице частично съобразяване на ОУП с 
изискванията за опазване на защитени зони от Натура 2000. Чл. 30 ал.1 и 2 на ЗБР изискват от 
една страна съобразяване на планове от типа на ОУП с плановете за управление на защитени 
зони, а от друга страна изискват осигуряване на екологични връзки между защитените зони. В 
настоящия проект на ОУП, изискването по чл.30, ал. 2 не е изпълнено, както и изискванията на 
чл. 4.4 на Директива 79/409/ЕИО и чл. 6.2 на Директива 92/43/ЕИО за предотвратяване на 
значителни въздействия върху защитени зони от Натура 2000.  

c. В допълнение считаме, че не са взети в предвид режимите, нормите и условията в 
действащите планове за управление на защитените местности на територията на общината, 
особено тези които са свързани пряко или косвено с дейности или планиране на териториите 
извън защитените територии, но които при реализирането си ще компрометират съответните 
режими, норми и условия. Конкретните проблемни области, произтичащи от това 
несъобразяване са разгледани по-долу. 

d. В проекта за ОУП има пропуски и неточности по отношение представянето на защитените 
територии, защитените зони и ценните природни територии в графичната част и обяснителната 
записка към нея, които са биха затруднили или препятствали добросъвестното съобразяване 
на планираните територии с посочените по-горе изисквания и цели за опазване на 
биоразнообразието. Основните от тях са както следва: 
• Границите на защитените зони от Натура 2000 не са отразени в тематичните карти към 

графичната част на ОУП, а съществуват само в опорния план;  
• Границите на защитените местности в опорния план към графичната част на ОУП са 

неверни, отразени са вярно само в картата, представяща прогнозата за социално-
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икономическото и пространственото развитие, а в останалия картен материал, съставящ 
графичната част не са надлежно отразени;  

• Налице са разлики между опорния план и картата, представяща прогнозата за социално-
икономическото и пространственото развитие по отношение предвижданите урбанизирани 
територии и курортни зони; 

• В обяснителната записка към ОУП Защитена местност „Шабленско езеро” се нарича 
„резерват” (стр. 8), което е нормативно неточно; статистиката представена за пясъчните 
дюни и плажната ивица на страници 12 и 80 се различава съществено, а тя е от важно 
значение за определяне степента на въздействията върху биоразнообразието; налице са 
разлики в изписването на имената на населените места (напр. Езерец/Езерово). 
Представянето на различни данни в и един и същ документ е неприемливо и може да 
подведе съответни оценки и решения. 

• Тъй като има разлика в графичния материал предоставен на обществен достъп, като 
отправна точка за направените по-долу преценки на въздействието и препоръки, считаме 
Плана за социално-икономическо и пространствено развитие, който от гледна точка на 
въздействието върху биологичното разнообразие е най-благоприятен. 

 
3. По отношение вероятни негативни последствия за биологичното разнообразие и опазването на 

защитените територии и защитените зони от Натура 2000 в следствие реализирането на проекта на 
ОУП: 
a. Считаме, че сред елементите на ОУП с най-значително отрицателно въздействие върху птиците 

се явяват изграждането на ветроенергийни паркове, застрояването на крайбрежните 
територии и защитените зони от Натура 2000 с цел отдих и туризъм, и създаване на зони за 
спорт и атракции или голф игрища, водещи до унищожаване на местообитания и до 
влошаване на качествата на околните територии. В приложение 3 са посочени 
основнитетипове отрицателни въздействия, които се очакват върху птиците в следствие 
реализиране на отделните устройствени зони. По-долу са представени конкретните елементи 
на ОУП, които считаме, че ще доведат до такива сериозни въздействия.  
 

b. Значителни отрицателни въздействия върху птиците и техните местообитания в следствие 
развитие на туризма:  
• Прогнозата за развитие на туризма е изготвена на база наличието на плажна ивица, 

включително дюни

• 

 на обща площ 1976 хил. м2 (стр.80 на обяснителната записка към ОУП), 
от която са изключени концесионните площи за добив на нефт и газ и в крайна сметка се 
калкулира площ от 595 хил. м2. Тези площи не съответстват (по-големи са) от площите 
дадени като статистика за наличните на територията на общината дюни и плажна ивица. От 
това следва прогнозно натоварване на крайбрежната плажна ивица, включително дюните и 
участъците в защитените територии с много повече туристи, отколкото е нормативно 
допустимо и отколкото съответните природни местообитания могат да понесат. 
Включването на пясъчните дюни в прогнозните оценки, означава, че те ще бъдат 
използвани от туристите на същия принцип както и плажната ивица и са пряко застрашени 
от отъпкване и прочистване на растителността и следователно до унищожаване на 
приоритетно местообитание със строга защита в ЕС. Струпването на голям брой хора, от 
порядъка на прогнозните оценки, в крайбрежната ивица ще доведе до прогонване на 
гнездещите там птици, особено на морския дъждосвирец, както и безпокойство на 
гнездещите в езерата птици в близост до плажната ивица (например белооката потапница. 
Това може да доведе до намаляване на националната популация на морския дъждосвирец 
с до 20%, което е значително негативно въздействие върху този вид в национален мащаб. 
Считаме за крайно неправилно прогнозните оценки за развитие на туризма да се базират на 
цялата налична плажна ивица, включително и пясъчните дюни. 
Прогнозата за развитие на туризма и туристическата инфраструктура не отчита факта, че 
Дуранкулашкото езеро е включено в списъка Монтрьо на застрашените Рамсарски обекти, 
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• 

поради нарушения воден баланс и напредналата еутрофикация на езерото. Според 
изискванията на Рамсарската конвенция страната ни трябва да приложи специални мерки 
за възстановяването на екологичното състояние на влажната зона и дългострочното й 
поддържане. Също така планът за управление на защитена местност „Дуранкулашко езеро” 
предвижда ограничителен режим за водоползване за питейни и поливни нужди от 
водосборния басейн на езерото, поради горе изтъкнатите причини. Ограничителния режим 
на водоползване е съобразен с настоящото ползване на населението за питейни и поливни 
нужди. Прогнозното развитие на туризма и увеличаване на населението с 35000 души, при 
сегашно население на територията на общината около 5000 души, със сигурност влиза в 
противоречие с наложения с плана за управление ограничителен режим за водоползване. 
Курортната зона (Ок), южно от село Тюленово, в границите на защитена зона „Калиакра” е 
предвиденодасе изгради върху местообитания на видове птици, обект на опазване в 
защитената зона. 

• 

Тези местообитания предстваляват Понтосарматски степи, които са 
приоритетни за опазване според Директива 92/43/ЕИО, коет оозначава че може д абъде 
позволено тяхното унищожаване само поради наложителни причини от въховен обществен 
интерес свързани с човешкото здраве и националната сигурност. Според тълкуванията на ЕК 
и Европейския съд насправедливостта жилищното и курортното застрояване не могат да се 
разглеждат като наложителни причини  от върховен обществен интерес.  Във връзка с 
планирани инвестиционни предложения (включително и за тази устройствена зона) ЕК 
стартира наказателна процедура срещу България през ноември 2008 г. за неспазване н 
азаконодотелството на ЕС. Реализирането на тази устройствена зона в защитена зона 
„Калиакра енедопустимо”. 
В ОУП са предвидени курортни зони (Ок) на южната граница защитена местност 
„Дуранкулашко езеро”, граничещи със зони „А” съгласно действащия план за управление

• Предвидената в ОУП курортна зона (Ок), разположена в северната част на защитена зона 
„Дуранкулашко езеро”, западно от Къмпинг Космос е частично разположена в защитената 
зона и изцяло попада върху постоянни места за хранене на зимуващи гъски. Това води до 
пряко унищожаване на територии за хранене на червеногушата гъска. Курортните зони 
предвидени южно от Шабленската тузла също попадат върху територии, постоянно 
използване за хранене на гъски. Най-западната от тях е в границите на защитена зона 
„Шабленски езерен комплекс”. Върху територии, редовно ползвани за паша на червеногуши 
гъски са разположени и планираната курортна зона южно от с. Крапец, зоната за 
полезащитни и противоерозионни гори южно от Шабленската тузла, устройствените зони, 
предвидени южно от пътя между град Шабла и нос Шабла, както и зоната заспорт и 
атракции северозападноот с. Тюленово. В резултат от предвидените нови устройствени 
зони общата пряка загуба на места за хранене на зимуващи гъски възлиза на 9391 дка, от 
които 2110 дка попадат в защитени зони. Това представлява съответно 8% и респективно 2% 
от общата площ на установените полета, в които се хранят зимуващи гъски на територията 
на общината. Допълнително се очаква да бъдат загубени още площи поради фрагментация 
и бизпокойство в съседни територии. 

 
(общо 7 на брой). Зони „А” в защитената територия се характеризират със строги режими на 
защита и изграждането на курортни зони в съседство с тях ще компрометира тези режими, 
като концентрира постоянни източници на безпокойство и замърсяване в тези зони. ОУП не 
предвижда и никаква буферна зона между курортните зони и границата на защитената 
местност. Освен това въпросните курортни зони се предвиждат върху степни и други тревни 
местообитания, които са предмет на опазване в защитената зона по Натура 2000, което ще 
доведе до прякото им унищожаване на тези места, както и на влошаване качествата на 
съседните местообитания. 

• Предвидените устройствени зони за спорт и атракции в границите на защитените зони 
„Дуранкулашко езеро”, „Шабленски езерен комплекс” и „Калиакра” се разполагат върху 
местообитания обект на опазване взащитените зони, а реализирането им ще доведе както 
допряка загуба на местообитания, така и до силно замърсяване на околните терени. Според 
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решения на общинския съвет на община Шабла посочените по-долу терени са отреждани за 
голф игрища в съчетание хотелски комплекси. Изграждането и експлоатацията на голф 
игрища се характеризира със значителни отрицателни въздействия върху околната среда, 
особено върху биологичното разнообразието, качеството на водите и водния баланс 
(Приложение 3). Устройствената зона за спорт и атракции  на границата на ЗМ 
„Дуранкулашко езеро” по протежение на Ваклинския ръкав, на практика граничи със строго 
охранявата зона „А” на защитената местност. Така освен пряката загуба на местообитания 
взащитената зона, изграждане на зона за спорт и рекреация ще доведе до компрометиране 
на строго защитния режим в защитената местност в съседство: струпване назначителен 
брой хора набреговете на езерото и съответно значително безпокойство и замърсяванена 
бреговете и езерото с битови отпадъци; внасяне в езерото чрез дъждовните води на 
допълнително химични препарати, с които са третирани терените, както и повишено 
водочерпене. Считаме, че поради съседството със строго охраняваната зона от защитената 
местност, така и поради значителновъздействие на тази устройствена зона върху водния 
баланс и качеството на водите в езерото, не е допустимо тя да бъде реализирана. 
Изграждането на голф игрища или други рекреационни и спортни съоръжения, изискващи 
засилено водочерпене е принципно недопустимо във водосборния басейн на 
Дуранкулашкото езеро. 
Зоната за спорт и атракции южно от село Езерец също граничи, макар и в малка степен със 
строго охраняваната зона „А” на ЗМ „Шабленско езеро”, а реализирането и върху 
местообитания обект на опазване в защитената зона „Шабленски езерен комплекс” е 
недопустимо. Изместването на тази устройствена зона извън защитената зона от Натура 
2000 е принципно възможно, ако не засяга водосборния басейн на Дуранкулашкото езеро.  
Зоната за спорт и атракции, предвидена в защитена зона „Калиакра”, северно от село 
Тюленово е разположена върху приеротетно местообитание по Директива 92/43/ЕИО – 
Понтосарматски степи. Поради правната недопустимост на такъв тип устройване 
натериторията и свързаната с това наказателан процедура срещу България (разгледани по-
горе), както и посочените в приложение 3 значителни въздействия на голф-игрищата върху 
природата, считаме чее недопустимо реализирането на тази устройствена зона. Принципно 
е възможно изместването й извън границите н азащитена зона „Калиакра”. 

• Предвиденото застрояване северно от къмпинг „Карвуна”, попадащо в защитена зона 
„Дуранкулашко езеро”

• 

, би довело до загуба на местообитания и силно безпокойство на 
гнездящите птици, ако се допусне изсичането на дървета и изграждането на постройки в 
горската част.   
Предвиденото застрояване на крайбрежната ивица между Крапец и Шабленско езеро

• 

 има 
вероятност да увеличи антропогенния натиск върху плажната ивица и свързаното с това 
замърсяване на терените. Част от предвидената за застрояване крайбрежна ивица  навлиза 
в защитена зона „Шабленски езерен комплекс” и граничи със ЗМ „Шабленско езеро”, 
където въздействията върху видовете, обект на опазване ще бъдат значителн опо-сериозни. 
Според информация, публикувана на интернет страниците на РИОСВ Варна и община Шабла 
на територията на община Шабла има разрешени или планирани над 320 инвестиционни 
предложения, свързани с курортно, рекреационно или жилищно застрояване, по-голямата 
част от които попадат в защитени „Шабленски езерен комплекс”, „Дуранкулашко езеро” и 
„Калиакра” (Приложение 4). В резултат на реализирането на тези инвестиционни 
предложения се очеква да бъдат унищожени около 23% от сухоземната територия на ЗЗ 
„Дуранкулашко езеро”, 12% от сухоземната територия на ЗЗ „Шабленски езерен комплекс”, 
както и над 98% от частта от ЗЗ „Калиакра”, попадаща на територията на община Шабла”. 
Част от взетите от РИОСВ Варна решения за одобряване застрояването в защитени зони са 
отменени (Приложение 5), което се надяваме че е отразено в ОУП. Проектът за ОУП, 
предмет на настоящото становище, според картата за социоално-икономическо и 
пространствено развитие не пердвижда възможност за реализиране на по-голямата част от 
тези проекти, особено в района около Шабленска тузла и между тузлата и Шабленското 
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езеро, както и тези южно от Дуранкулашкото езеро и др., което ние считаме за напълно 
основателно и подкрепяме общината в това й решение. Въпреки това обаче ОУП предвижда 
реализирането на част от значително въздействащите проекти, основно устройствените 
зони за спорт и атракция и някои курортни зони. Във връзка с това по-долу отправяме 
конкретни препоръки.  
 

c. Значителни отрицателни въздействия върху птиците и техните местообитания в следствие 
развитие на вятърната енергетика: 
• Подкрепяме принципното решение на община Шабла да отреди устройствени зони за 

развитие на вятърната енергетика извън защитените зони от Натура 2000, сравнително 
далеч от крайбрежната ивицаи от езерата където се струпват водолюбиви птици. Въпреки 
това, считаме, че при планирането на устройствените зони за изграждане на 
ветрогенератори не е отчетен в достатъчна степен начинът на ползване на територията на 
общината от прелетните реещи се птици както и от зимуващите гъски.  

• В определената устройствена зона за изграждане на ветрогенератори, както и по принцип в 
западната част на общината има полета, които редовно се ползват за паша от зимуващи 
гъски (Приложение 1а). Изграждането на ветрогенератори в тези райони ще доведе до 
пасивна загуба на местообитания за хранене на гъски в размер общо 17590 дка, или 19% от 
територията редовно използвана от гъските за хранене. Това въздействие се очаква поради 
доказаната чувствителност на гъските към ветрогенератори и характерното им поведение 
да не ползват полетата в радиус до 800 м от ветрогенератори. Заедно със причинените 
загуби на местообитания от реализирането на други устройствени зони (разгледано по-
горе), очакваната загуба на местообитания може да достигне до 29% от територията за 
хранене на гъски в общината или 18% от териториите в Добруджа, редовно ползвани за 
паша от гъските. Като се има предвид и причинената или очаквана загуба на места за 
хранене на гъските в следствие изграждане на ветрогенератори и извън територията на 
общината, този тип въздействие може да се определи като значително негативно 
въздействие с вероятни тежки последствия за популациите на червеногушата и малката 
белочела гъска на световно равнище. 

• Възможно е значително отрицателно въздействие върху мигриращите реещи се птици 
(щъркели, грабливи птици) в районите източно от с. Горичане, както и в района на селата 
Стаевци и Смин, където редовно спират за почивка бели щъркели. 
 

d. Значителни отрицателни въздействия върху птиците и техните местообитания в следствие 
развитие на транспортната инфраструктура.  
• В обяснителната записка на ОУП е описано, че ОУП предвижда резервирането на територии 

за изграждането на магистрала и съпътстващ я релсов път. В графичната част на ОУП не е 
отразено откъде се предвижда преминаването на трасетата на тази транспортна 
инфраструктура, поради което не е възможно да се прецени точно въздействието и върху 
птиците и защитените зони от Натура 2000. Принципно комбинацията от автомагистрала и 
релсов път може да доведе до значителна загубана местообитания, фрагментация на 
местообитания, както и до увеличаване смъртността при сблъсък с птици. Нивото на 
шумовото замърсяване също ще бъде многократно увеличено.  

• Изграждането на чартърно летище на територията на община Шабла, вероятно за целите на 
туризма, е свързано с висок риск за сигурността на полетите поради целогодишната 
концентрация на хиляди водолюбиви птици, както и на мигриращи птици (реещи се и 
пойни) на територията на общината. Върху птиците очакваното въздействие е свързано със 
шумово замърсяване, значително безпокойство, загуба и фрагментация на местообитания, 
включително въздушни коридори. В графичната част на ОУП не е отразена територия с 
предназначение за летище. 
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4. Във връзка с изказаните по-горе съображения считаме, че някои елементи на проекта за ОУП на 
община Шабла ще окажат значително отрицателно въздействие върху биоразнообразието и ще 
препятстват постигането на изискванията за опазването му, произтичащи от националното 
законодателство и поети на международно ниво ангажименти. За отстраняването на възникналите 
проблеми и предотвратяването на значителните отрицателни въздействия, отправяме към Вас 
следните препоръки: 
a. Необходимостта от дефиниране на отделна и конкретна задача на ОУП на община Шабла, 

свързана с опазване на биологичното разнообразие на територията на общината, като 
природно богатство от световно значение и ресурс гарантиращ качеството на живот и 
развитието на общината. 
 

b. Целесъобразно е община Шабла да инициира процедура по изготвяне на интегрирани планове 
за управление на защитените зони от Натура 2000, намиращи се на територията на общината, 
съгласно Закона з абиологичното разнообразие. До влизане в сила на горе посочените планове 
за управление ОУП на община Шабла трябва да гарантира че в него са заложени достатъчно 
мерки за изпълнение на изискванията по чл. 1, ал.3,  л.2, т.1 и 2 и чл.4 на Закона за 
биологичното разнообразие, както и на  изискванията по на чл. 4.4 на Директива 79/409/ЕИО и 
чл. 6.2 на Директива 92/43/ЕИО за предотвратяване на значителни въздействия върху 
защитени зони от Натура 2000. При липса на планове за управление и публикувани заповеди за 
обявяване на защитените зони на територията на общината, ОУП би трябвало да се ръководи 
от изискванията по чл. 4 на ЗБР, чл. 4.4 на Директива 79/409/ЕИО и чл. 6.2 на Директива 
92/43/ЕИО. В този смисъл и при тези ОУП е необходимо да се съобрази с мерките, препоръките 
и изводите на оценката за съвместимост и екологичната оценка (отразяващи и препоръките и 
мерките предоставени в хода на обществените консултации). Тези документи ще предоставят 
механизми за постигането на изискванията към ОУП по отношение на опазване на Натура 2000 
до момента на публикуването на заповеди за обявяване изготвянето на Планове за управление 
на отделните защитени зони. 
 

c. Преразглеждане на плановете по отношение капацитета и разпределението на туристическата 
структура 
• Необходимо е прогнозите за развитието на туризма и капацитета наобщината да поема 

туристи, ползващи плажната ивица да се преработи, като се ползват данни за площта на 
пясъчната ивица, която може да се ползва за плажен туризъм без да уврежда 
биоразнообразието в и извън защитените зони. Като изходни данни за наличния ресурс от 
пясъчни и дюнни комплекси, считаме зацелесъобразно да се ползват данние от стр. 12 на 
обяснителната записка към ОУП – 1774,7 дка. На тази база от общата площ на пясъчните и 
дюнните комплекси, освен концесионните площи, е необходимо да се извадят площта на 
пясъчните дюни, плажната ивица, попадаща в ЗМ „Шабленско езеро”, както и тази пред ЗМ 
„Дуранкулашко езеро”. Основавайки се на данните посочени на стр. 12 от обяснителната 
записка на ОУП, без да се отчитат концесионните площи, считаме че плажната ивица 
подходяща за плажен туризъм на територията на общината е с обща площ около 162 дка. Тя 
може да поема около 13 480 туристи или 2,5 по-малко от прознозите залегнали в ОУП. 
Целесъобразно е развитието на туристическата структура да се съобрази  с капацитет на 
поемане на туристи от крайбрежната ивица не повече от 13 500 души. 

• От една страна настоящият проект на ОУ предвижда развитие на значителна туристическа 
инфраструктура по самата крайбрежна ивица, което води до значително отрицателно 
въздействие върху ценните природни територии. Дуранкулашкото езеро е в нестабино 
екологично състояние  и не може да понесе допълнително антропогенно натоварване от 
съществуващото към момента. От другата страна в обянителната записка на ОУП се изтъква 
факта, че селищата във вътрешността на общината постепенно се обезлюдяват, а 
тенденциите по отношение на раждаемостта и задържането на хората там са песимистични. 
За предотвратяване на посочените по-горе неготивни тенденции препоръчваме ОУП на 



 

 9 

община Шабла да преразгледа концепцията за развитие на туристическата инфраструктура, 
с цел тя да се разпредели по варномерно на територията на общината и да се осигурят 
туристически атракци на различни места, за да се избегне концентрирането на можество 
хора по плажната ивица и бреговете на езерата: 
- Вилните селища, хотелските и курортните комплекси да се формират в или около 

селищата Божаново, Граничар, Стаевци и западно от гр. Шабла, като не се засягат 
местата за хранене на гъски. За предпочитане в селата Граничар и Стаеви да се развива 
инфраструктура без да се увеличава натоварването по отношение на водоползване от 
водосборния басейн на Дуранкулашкото езеро. В тази връзка препоръчваме 
предвидените по крайбрежието и върху териториите, ползвани от паша за зимуващите 
гъски да се пренасочат в селищата западно от защитените зони. Самите селища на 
територията на общината да се развият като туристически и обслужващи ядра – със 
заведения за хранене, места за отдих и детски площадки, зони за комплексно 
обслужване. Да се насърчава селският туризъм и промотирането на традицинна кухняи 
поминък. 

- Зоните за спорт и атракции да се планират извън защитените зони и без да засягат 
водосбора на Дуранкулашкото езеро и местата за хранене на гъски. 

- В границите на защитените зони Дуранкулашко езеро и Шабленски езерен комплекс 
може да се допуска основно обслужваща туристическа инфраструктура като велосипедни 
и пешеходни алеи, места за наблюдаване на птици, места за отдих. Извън защитените 
зони могат да се изгражда подобна инфраструктура на места подходящи за наблюдение 
на зимуващи гъски, като наблюдението на челвеногушата гъска може да се предлага като 
основна туристическа атракция през зимата и изпозването на ресурсите за туризъм в 
общината през цялата година. 

- Да се развие вътрешната мрежа от велосипедни алеи, както обществен транспорт между 
селищата, зоните за спорт и атракции и крайбрежната ивица, които да обслужват 
туристите. Добре развитата транспортна инфраструктура на общината ще позволи 
лесното придвижване на туристите до различни туристически дестинации. 
 

d. Промяна на устройствени зони и устройване на териториите, попадащи в Натура 2000. 
• Считаме за наложително устройствените зони за спорт и атракции, попадащи в границите на 

защитените зони „Дуранкулашко езеро”, „Шабленски езерен комплекс” и „Калиакра” да 
отпаднат. Тези устройствени зони, които попадат в „Шабленски езерен комплекс” и 
„Калиакра”, могат да бъдат предвидени на други места на територията на общината, 
задължително извън границите на защитените зони, извън водосборния басейн на 
Дуранкулашко езеро и извън места, където редовно се хранят зимуващи гъски. 
Препоръчително е във водосборният басейн на Шабленското езеро да не се изграждат голф 
игрища като част от устройствена зона за спорт и атракции. 

• Курортната зона, западно от къмпинг Космос да се ограничи до границата на защитена зона 
„Дуранкулашко езеро” без да навлиза в нея, като се предвиди зелена ивица от дървесно-
храстова растителност между жилищните сгради и границата на зоната. 

• Курортните ядра по южната граница на ЗМ „Дуранкулашко езеро” е необходимо да се 
изнесат извън границите на защитената зона „Дуранкулашко езеро”, която играе роля и на 
буфер на строго охраняваната зона „А” на защитената местност. 

• Гората на къмпинг „Карвуна”, попадаща в ЗЗ „Дуранкулашко езеро” да се промени от 
курортна зона в зелена зона, като не се допуска изсичането на дървесно храстова 
растителност, освен ако е необходимо изграждането и поддържането на алеи. 

• Предвидената курортна зона по крайбрежната ивица южно от село Крапец да се ограничи 
до северната граница на защитена зона „Шабленски езерен комплекс”, без да навлиза в 
защитената зона. Самата устройствена зона да не предвижда масивни хотелски комплекси 
или постоянни сгради за обитаване с етажност над 2 етажа и плътност на застрояване над 
10%. 
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• Предвидената курортна зона в границите на защитена зона „Шабленски езерен комплекс”, 
южно от Шабленска тузла да отпадне 

• В курортните зони извън ЗЗ „Шабленски езерен комплекс”, южно от с. Крапец и южно от 
Шабленска тузла да не допуска строителство на сгради над 2 етажа, като на 2 етажа могат 
да бъдат само 50% от построените сгради. 

• Курортната зона южно от село Тюленово, попадаща в защитена зона „Калиакра”, да 
отпадне или да се премести извън защитената зона по пътя от с.Тюленово към с. Поручик 
Чунчево, като се избегнат полетата, ползвани редовно от зимуващите гъски за хранене 
(Приложение 1а). 

• Устройствената зона за жилищно обитаване в южната част на защитена зона „Шабленски 
езерен комплекс”, източно от гр. Шабла да бъде изнесена извън границите на защитената 
зона. 

• Между промишлената зона, предвидена на границата на защитена зона „Шабленски езерен 
комплекс” югозападно от с. Езерец и северозападно от гр. Шабла, и самата защитена зона 
да се предвиди 50 м буферна зелена площ от дървесна и храстова растителност. 
 

e. Преразглеждане на плановете по отношение развитието на енергийната система 
• Поради вероятното значително въздействие на развитието на енергийната система на 

територията на общината върху птиците, особено върху гъските, щъркелите и грабливите 
птици, има необходимост от по-внимателно и целенасочено планиране на териториите, 
отредени за ветроенергийни паркове, като се спазват следните принципи: 
- Да не се поставят ветрогенератори в защитените зони от Натура 2000 (възприето от 

община Шабла) и на по-малко от 1 км от границите им, както и на по-малко от 10 км от 
морския бряг; 

- Да не се поставят ветрогенератори в полетата, където редовно се хранят зимуващи гъски 
(Приложение 1а) и на по-малко от 1 км от границите им. 

- Да не се поставят ветрогенератори в местата за нощуване на белия щъркел в района на 
Шабленското и Дуранкулашкото езеро и между селата Смин и Стаевци (Приложение 1б). 

• В районите, предвидени за ветрогенергийни паркове препоръчваме: 
- С оглед намаляване на бариерния ефект ветрогенераторите да се разполагат на 

разстояние не по-малко от 1000 м един от друг; при линейните паркове – редицата да е 
по възможност успоредна, а не перпендикулярна на основните направления на полета 
на мигриращите ята (по отношение на мигриращите птици североизток – югозапад общо 
за територията на общината); при разположени в блок турбини – минимално 
допустимото разстояние между турбините в един ред е 600 м, между редовете – 1000 м. 
Между турбините в по-големи паркове да се оставят свободни коридори с ширина 
минимум 2000 m, през които птиците да могат да прелитат свободно. 

- с оглед опазване на птиците, прилепите и ландшафта, изграждането на турбините да е в 
радиус най-малко 300 m от важни ключови елементи на ландшафта, които се използват 
постоянно от птиците и прилепите като места за временна почивка и  миграционни 
прелети и по тази причина играят роля на екологични коридори 

- ветроенергийните паркове да се снабдяват само с подземни електропреносни мрежи. 
 

f. Адаптиране на плановете за развитие на зелената система към изискванията за осигуряване на 
функционално единство на защитените зони от Натура 2000, чрез определяне на  екологични 
връзки (екологични коридори). По принцип пасищата, ливадите, речните дерета, равнинните 
гори и полезащитни горски пояси би трябвало да се включат в зелената система на общината. 
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Считаме, че би следвало изказаните от нас по-горе съображения и препоръки да бъдат взети под 
внимание, както от инжинерния екип разработващ Общия устройствен план, така и от екипа, разработващ 
екологичната оценка. 
 

 
Настоящото становище е изготвено на база на публично достъпния проект за ОУП на община Шабла за 
периода 1 април – 14 май 2009 г. на интернет страницата на изотвителя на проекта. За всички промени в 
ОУП, които са направени публично достъпни след този период, макар да са настъпили по-рано, запазваме 
правото си да израдяваме допълнителни становища. 

 
Настоящото становище не може да замести Оценки за съвместимост или други оценки изисвани по ЗООС и 
ЗБР. 
 

Изготвил становището: Ирина Матеева, отговорник по Европейски политики 
 
Приложение: Съгласно текста 
 
С уважение: 
 
 
 
Стойчо Стойчев 
Директор по природозащита 
БДЗП 
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Приложение 1  
Важни места за някои застрашени видове птици на територията на община 
Шабла 
 
А) Карта на земите, редовно ползвани от зимуващите гъски като места за хранене 
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Б) Карта на важни места за почивка и прелет на  мигриращи птици 
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В) Гнездови находища на някои застрашенивидове птици 

 
 



 

 15 

Приложение 2  
Типове местообитания, изискващи защита съгласно Директива 92/43/ЕИО, 
които се срещат в защитените зони за хабитатите на територията на община 
Шабла 
 
 
 

 
Тип природно местообитание 

Защитени зони съгласно Директива 92/43/ЕИО 
Дуранкулашко 

езеро 
Езеро Шабла 

– Езерец 
Крайморска 
Добруджа 

Комплекс 
Калиакра 

1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са 
покрити или са едва покрити с морска вода 

+ +   

1150* Крайбрежни лагуни 
 

 +   

1170 Рифове 
 

   + 

1210 Едногодишна растителност върху морски 
крайбрежни наноси  

+ +  + 

1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове 
Limonium 

   + 

1410 Средиземноморски солени ливади  
 

+ +   

2110 Зараждащи се подвижни дюни 
 

+    

2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по 
крайбрежната ивица (бели дюни)  

+ +   

2130* Неподвижни крайбрежни дюни с тревна 
растителност (сиви дюни) 

+    

2190 Влажни понижения между дюните 0.9% от площа на 
зоната.  

+    

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа 
Magnopotamion или Hydrocharition  

+    

40A0* Субконтинентални пери-панонски храсталаци  
 

  +  

6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни 
съобщества от Alysso-Sedion albi 

+ + + + 

62C0* Понто-Сарматски степи 
 

+  + + 

8310 Неблагоустроени пещери 
 

   + 

8330 Подводни или частично подовдни морски пещери 
 

   + 
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Приложение 3  
Типове отрицателни въздействия върху птиците и местообитанията им, които 
могат да възникнат при реализирането на определени устройствени зони в 
проекта за ОУП на община Шабла 
 
І. Отрицателни въздействия върху птиците и местообитаняата им  инвестиционни предложения, 
свързани със застрояване, които самостоятелно или в комбинация с други ППП/ИП могат да 
окажат въздействие върху птиците 
 
1. Връзка между елементите на предвиденото строителство и експлоатация на сгради за 

жилищни и курортни нужди, възникващите от тях въздействия с потенциално отражение върху 
местообитанията и видовете 

 

Елемент на проекта за 
курортна зона 

Потенциални въздействия 

Строителство на сгради на 
курортния комплекс 

• пряко унищожаване или увреждане на местообитания,  
• смъртност на индивиди (унищожаване по време на строителство на популациите на 

типични видове за местообитанието); 
• увреждане на ландшафта, увреждане на възможностите за устойчиво природосъобразно 

развитие на защитените зони (природосъобразен туризъм, земеделски земи); 
• прогонване на животни заради засилено човешко присъствие 
• замърсяване със строителни и твърди битови отпадъци 

Съпътстващи инженерни 
съоръжения – огради, 
противоерозионни 
съоръжения, укрепващи 
брега съоръжения 

• пряко унищожаване на местообитания 
• преграда за периодични, сезонни или многогодишни миграции на животни и 

фрагментация на местообитания  
• увреждане качеството на съседните местообитания,  
• увреждане на ландшафта, увреждане на възможностите за устойчиво природосъобразно 

развитие на защитените зони (природосъобразен туризъм, земеделски земи) 
Временни строителни 
площадки и съоръжения, 
строителни дейности 

• пряко унищожаване на местообитания 
• смъртност на животни (унищожаване по време на строителство) 
• шумово замърсяване (безпокойство и прогонване на животни) 
• въздушно замърсяване (повлияване на растителните видове и растителните съобщества – 

физиологични и биохимични реакции на замърсяването на ниво организъм, промяна във 
видовият състав на ниво растителни съобщества или групировки) 

• повишена опасност от пожари (изхвърляне на фасове и др.) 
• опасност от инциденти замърсявания 
• прогонване на животни заради засилено човешко присъствие  

Увеличен антропогенен 
натиск при експлоатацията 
на курорта 

• Унищожаване на структура на местообитанието вследствие утъпкване, плажуване и др.  
• шумово замърсяване (безпокойство и прогонване на животни) 
• светлинно замърсяване вследствие осветителните съоръжения 
• смъртност на птици (стъпкване на гнезда и яйца на наземно гнездящи птици, косвено - 

засилена ловна преса) 
• повишена опасност от пожари (изхвърляне на фасове и др.) 
• опасност от инцидентни замърсявания при аварии в инфрасттруктурата  
• увреждане на възможностите за устойчиво природосъобразно развитие на защитените 

зони  
• прогонване на животни заради засилено човешко присъствие 
• нарушаване на водния баланс на езерата в следствие повишено водочерпене 
• замърсяване на водите и терените с отпадни води и отпадъци, генерирани от курорта 

Депониране на излишни 
материали в резултат от 
строителството 

• пряко унищожаване на местообитания 

Озеленителни и 
рекултивационни дейности 

• нахлуване на агресивни видове, увреждане природните местообитания (видов състав) 

Поддържане на зелени 
площи чрез поливане, 
наторяване 

• опастност от промяна на водния режим и акумулация на биогени 
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2. Вероятни въздействия върху птиците 
По-долу са представени въздействията, които се очаква да има върху птиците реализирането на инвестиционните намерения, 
свързани със застрояване.  
 

2.1 
Унищожаване на местообитания 

Преки въздействия 

Строителството на жилищни комплекси и ваканционни селища ще доведе до пряко, постоянно и необратимо разрушаване на 
местообитанията на птиците на мястото на строителните полигони.  
По време на функционирането на новите урбанизирани територии, в следствие на увеличения антропогенен натиск, се очаква 
разрушаване и на местообитания извън строителните полигони, както утъпкване на съседни земеделски земи, така и утъпкване на 
дюните, прочистването им от растителност с цел усвояване на по-голяма площ от плажната ивица за плажуване; почистване на 
плажната ивица от мидени черупки4 и др.; поставянето на чадъри и други съоръжения.  

 

Този тип въздействие има изразен кумулативен ефект от породен от съществуващите 3 къмпинга в на територията на общината, 
както и от предвидени други устройствени зони със същия тип въздействия (зони за спорт и атракции, ветроенергийни паркове).  

Фрагментация на местообитания 
Застрояването на част от местообитанията на птиците с мащабите на предвиденото в ОУП, е фактор за действителна им 
фрагментация. Прекъсват се връзките между отделните подходящи гнездови биотопи на наземно гнездящите птици. Малките на 
тези видове се наричат гнездобегълци, тъй като не остават в гнездото след като се излюпят. Те все още не могат да летят и се 
придвижват само ходейки по земята. За тях застроените площи, макар и със зеленина между тях, представляват непреодолима 
преграда, тъй като не предоставят същите условия, както естествените им местообитания. От друга страна застрояването на 
територии на места, където птиците се хранят води до разпокъсване на хранителните им местообитания. Това в най силна степен 
важи за местата за хранене на гъските и ловните територии на грабливите птици. Разпокъсването на тези територии на по-малки 
части може да доведе дори до невъзможността на птиците да ги ползват. 

 

Това въздействие е дългосрочно и постоянно и има изразен кумулативен ефект със други инвестиционни предложения, свързани 
със застрояване на площи между езерата и морето. 

Смъртност на индивиди 
В следствие урбанизирането на териториите в и около защитените зони смъртност на птиците може да възникне при 
непреднамерено разрушаване на гнезда с люпила на наземно гнездящи птици (при стъпкване) или пръскане с инсектициди против 
комари (води до отравяне на насекомоядни птици). Тези въздействия се наблюдават там където туристите прекарват свободното 
си време – в близките околности, до брега на езерата и основно на плажната ивица и дюните. Увеличаване на смъртността на 
ловните видове и на погрешно отстреляните защитени видове се очаква да има от увеличаване на ловната преса в района, поради 
увеличаване на капацитета за приемане на туристи - ловци през зимата. 
Унищожаването на люпила на наземно гнездящи птици е въздействие, степента на което зависи от антропогенния натиск  - 
колкото е по-голямо количеството хора, толкова рискът и реалното въздействие са по-големи, поради което има силно изразен 
кумулативен ефект. Този риск не може да бъде избегнат с предварително маркиране на гнезда, поради факта, че видовете не 
използват едни и същи гнезда всяка година. Пръскането с препарати е неселективен метод за борба с насекомите, който не зависи 
от броя на посетителите, но в замяна на това действа върху много голям брой насекомоядни птици. 
 
Прогонване на птици заради засилено човешко присъствие 
Крайбрежната плажна ивица при Дуранкулашкото езеро, досега не е била подлагана на засилен антропогенен натиск, поради 
което са едни от малкото места, където са се запазили гнездящи по пясъците и дюните птици. Само в резултат на известните в 
района планирани проекти концентрацията на хора в крайбрежните части ще се увеличи близо 2,5 пъти. Това присъствие ще 
доведе до директно прогонване на птиците от местообитанията им – плажната ивица, крайбрежните части на Дуранкулашкото 
езеро. Подобен ефект се наблюдава и върху гнездящите в тръстиките по периферията на езерото видове птици, особено в местата 
където се предвижда ново строителство в близост до езерото. По време на миграция и през зимата подобно въздействие ще има 
върху хранещите се в крайбрежните части на морето и в периферните части на езерата птици.  
Това въздействие е периодично, дългосрочно и има изразен кумулативен ефект. 
 
 

2.2 
Влошаване качеството на съседните местообитания заради безпокойство (шумово и светлинно замърсяване) 

Косвени въздействия 

Безпокойството, причинено от присъствието и дейностите на хората в района на същеествуващите и предвидени нови курортни и и 
жилищтни зони е най-значимото въздействие върху птиците след прякото унищожаване на местообитанията и нарушаването на 
водния баланс на езерата. Безпокойството се причинява от т.нар. шумово замърсяване – разговорите на хората в близост до 
гнездовище или места за почивка (особено важи за плажната ивица, дюните, горските местообитания, периферните части на 
езерата), шумът от движението на автомобили, шумът от озвучаване на заведенията и атракционите, шумът от електродвигатели 
на различни съоръжения за спорт и рекреация, включително парашути, планери, джетове, моторни лодки и др. Ловът (законен 
или не) причинява значително безпокойство и стрес (в следствие от изстрелите) на видовете, които не са обект на лов, но обитават 
същите места, където се намират и ловните видове. 

                                            
4 Мидените черупки и дребни камъчета се използват от морския дъждосвирец при строежа на гнездата му. 
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Светлинното замърсяване е резултат от оформлението на курортните зони с осветление по алеи и пътища, за по-комфортно 
придвижване на туристите през вечерните часове, осветление от самите хотели, както и неонови надписи и реклами. Това 
осветление има прогонващ ефект по отношение на всички видове птици, обект на опазване в зоната и причинява значително 
безпокойство. Видове като морският дъждосвирец и др. не могат да бъдат наблюдавани по плажовете на Златни пясъци, Слънчев 
бряг и Албена в близост до големите осветени хотели. Гнездящите птици в Атанасовско езеро се придържат към територии, 
отдалечени от крайните жилищни квартали на града и осветените обекти. 

 

Това въздействие е дългосрочно и постоянно и има кумулативен ефект заедно с други предвидени за застрояване територии в 
границите на защитените зони. 

Влошаване качеството на съседните местообитания в следствие нарушаване на водния баланс (прекомерно водочерпене) 
Езерата на територията на община Шабла  поддържат екосистеми, които са изцяло и много зависими от водния баланс на езерата. 
На практика всички видове птици – обект на опазване в защитените зони, както и всички останали организми, от които птиците 
пряко или косвено зависят, се влияят от стабилността и качеството на езерните екосистеми. Дуранкулашкото езеро от 1993 г. е 
включено в списъка на застрашените Рамсарски обекти (списъкът Монтрьо), поради нарушаване на водния баланс на езерото и 
влошаване на езерната екосистема, причинени от ползването на водите от езерото и от водосбора му основно за поливни нужди в 
земеделието. Създаването и функционирането на курортни зони, където се струпват голям брой хора, изграждането на басейни и 
поддържането на изкуствени паркови площи чрез поливане, изисква консумацията на значително количество воден ресурс в 
дългосрочен план и през по-голямата част от годината, с изразен максимум през летните месеци, когато има засилено 
водочерпене във водосбора на езерата за земеделски нужди. Това въздействие е дългосрочно и необратимо докато курортните 
селища са действащи, като при това има силно изразен кумулативен ефект, по отношение и на други подобни селищни структури и 
атракциони, изискващи значително водочерпене. Въздействието има синергичен ефект и с използването на водите за поливни и 
питейни нужди, не само в границите на защитените зони, но и извън тях.

 

 Към момента двете езерни екосистеми са на ръба на 
равновесието във водния баланс, като при Дуранкулашкото езеро се измества в негативна посока през летните месеци. Всяко 
допълнително водочерпене в района (извън съществуващото водочерпене  за питейни нужди и за поливане) ще доведе до 
дисбаланс на езерните екосистеми и до засягане на много по-голям брой видове, и много по-големи площи в границите на 
защитените зони, отколкото са засегнати от в контурите на инвестиционните предложения. 

Влошаване качеството на хранителните местообитания и хранителната база в следствие замърсяване на водите  
Вливането на непречистени отпадъчни води съчетано с нарушения воден баланс, претоварената с органика езерна екосистема и 
значително увеличаване на водочерпенето, това въздействие ще има значителен, дългосрочен отрицателен ефект върху езерната 
екосистема. Замърсяването на водите влияе върху хранителната база на видовете и от там на самите видове. 
 
Влошаване качеството на съседните местообитания в следствие изхвърляне на отпадъци 
На много места в страната и специално в курортните зони е доказано, че стандартните механизми за събиране на отпадъците не 
действат ефективно, особено в граничните части на курортите. Изхвърлянето на отпадъци в граничещите с курортните зони 
територии ще доведе до допълнително влошаване на гнездови субстрати, хранителен ресурс и места за почивка и хранене на 
птиците. Това въздействие е локално, дългосрочно и обратимо. По-значително въздействието ще бъде върху плажната ивица и 
особено върху дюните, където хората не би следвало да почиват, но минавайки от там ще изхвърлят отпадъци.  
 
 
ІІ. Отрицателни въздействия върху птиците и техните местообитания, възникващи при изграждане 
на голф игрища и зони за рекреация с подобен режимна ползване 
 
Изграждането на игрища за голф е свързано с трайно отнемане на цялата тревна покривка на дадена територия, като се подменя с 
тревна покривка от райграс, където не се допускат други растителни видове. Това води до трайна и необратима промяна на 
местообитанията. Планираните на територията на защитени зони Шабленски езерен комплекс и Дуранкулашк оезеро 
устройствени зони за спорт и рекреация (голф игрища5) се разполагат върху ценни за птиците местообитания, включително 
територии за хранене на зимуващи гъски. Експлоатацията на голф-игрища е свързана с огромно водочерпене и третиране на 
тревната покривка с изкуствени торове и пестициди (многократно по-високо в сравнение с интензивните селско-стопански 
практики) 6

                                            
5 Според решения на Общински съвет на община Шабла, зоните за спорт ирекреация по ОУП са всъщност голф игрища 

. Карстовият характер на геоложката основа е причина валежните води бързо да понират/попиват/ в дълбочина като 
подхранват сарматския водоносен хоризонт, който представлява основната приходна част от водния баланс на Шабленско-
Езерецко езеро (около 80%) и на Дуранкулашкото езеро (около 78-79 %). От своя страна валежните води са основен източник на 
вода, за поддържане на водния баланс на Шабленската тузла. Интензивното поливане и третиране с химикали и изкуствени торове 
за поддържане на тревната покривка на голф игрищата ще доведе до замърсяване не само на почвите, но и на водоносните 
хоризонти в дълбочина, които се ползват за напояване на земеделските земи. От друга страна засиленото водочерпене за 
поддръжка на игрищата ще доведе до необратими нарушения във водния режим и баланс на езерата, който както е посочено в 
плановете за управление на ЗМ «Шабленско езеро» и съответно на ЗМ «Дуранкулашко езеро», е необходимо да бъде подобрен и 
стабилизиран, а не допълнително влошаван. Това ще засили процесите на еутрофикация на езерата и ще допринесе за 
унищожаване на уникалното биологично разнообразие на езерните комплекси. Ще се наруши водоподаването и качеството на 

6 Понастоящем Дуранкулашко езеро е включено в списъка на застрашените влажни зони с международно значение, поради нарушен воден режим 
и баланс на водните екосистеми (http://www.ramsar.org/key_montreux_record.htm) 
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подаваните питейни води за домакинствата на четири общини – Шабла, Каварна, Балчик и Добрич, които черпят вода от сондажи, 
разположени във водосборната област на Шабленските езера, както и за домакинствата в над 10 населени места от общината 
(Дуранкулак, Ваклино, Крапец, Граничар и др.), които черпят вода от сондажи, разположени във водосборната област на 
Дуранкулашкото езеро. В допълнение, експлоатацията на голф игрищата е свързана и с постоянното присъствие и движение на 
хора в близост до езерата, което е допълнителен фактор причиняващ безпокойство на птиците и изместването им от тези 
територии. 
 
 
ІІІ. Отрицателни въздействия върху птиците и техните местообитания, възникващи при 
изграждане на ветрогенераторни паркове ифотоволтаични системи 
 
На много места в Европа е доказано че ветроенергийните съоръжения са високо рискови за мигриращите и за гнездящите птици 
(ежегодно всяка вятърна турбина в Европа убива до 125 птици). В резултат на проучвания за въздействието на ветрогенераторите 
върху пиците от 1980 г. до днес, недвусмислено са доказани следните отрицателни въздействия върху птиците (BirdLife 
International, 2003; Keil, 2005): 
1 Безпокойство водещо до изместване на птиците или изцяло изоставяне на подходящото местообитание („прогонване” на 
птиците), включително бариера за придвижванията им; 
В резултат от „прогонването” на птиците се получава ефективна загуба на местообитанията за тях.

 

 Установено е, че водолюбиви птици 
– поен лебед, гъски, и др. избягват да ползват териториите за хранене и почивка (макар и в подходящи местообитания - напр. житни 
култури) в радиус до 800 м от вятърни турбини (Winkelman, 1989, 1992a; Kruckenberg, Jaene, 1999; Percival 2003). При увеличаване броя 
на турбините се получава значителна загуба на местообитания на принципа на кумулативния ефект. Степента на този тип негативно 
въздействие може да се увеличи от липсата на подходящи или достатъчно добри местообитания за вида на други места в околността. 
Подобни отрицателни въздействия има върху гнездящите птици, като значителни са отчетени върху белоглавия лешояд (Gyps fulvus) в 
Испания, някои дъждосвирцови птици като черноопашатия крайбрежен бекас (Limosa limosa) в Холандия. Резултатите от горните 
проучвания са използвани в процеса на вземане на решения в страни като Холандия и Германия, като не е допускано изграждане на 
ветрогенератори в Орнитологично важни места поради горните причини (Elbe, on appeal in 2000, & Leybucht, H. Hötker pers. comm.). 
Шумът и движението причиняват безпокойство на местните гнездящи птици, както и тези ползващи територията за хранене, като 
причиняват намаляване на гнездовия успех и физическото здраве и допринасят за повишаване на смъртността (Kingsley & Whittam 
2001). Безпокойството нараства и от факта, че има засилено човешко присъствие около турбините, по изградените заради 
поддръжката им пътища, особено в места, където достъпът на хора преди това е бил ограничен. 

2 Смъртност от преки сблъсъци с ветрогенератори, включително и съпътстващи ги електропреносни мрежи 
Смъртност на птици от директен сблъсък с ветрогенератори е доказана за гнездящи, мигриращи и зимуващи птици. Най висока 
смъртност е установена при грабливите птици (независимо от вида), щъркелите и пеликаните, но също така и при редица пойни 
видове. Оценено е, че до 125 птици на турбина годишно загиват от сблъсък с ветрогенератори (BirdLife International, 2003; 
SEO/BirdLife, 1995; BioSystems Analysis Inc. 1990, Orloff & Flannery 1992 и др.). Количеството на убитите птици зависи от 
местоположението на ветрогенераторите, в съчетание с физичните и климатичните условия.  
Доказана е висока смъртност на птици от сблъсък с ветрогенератори, на места където се концентрират големи количества птици, 
особено мигриращи птици, грабливи птици или други реещи се птици, напр. Проходът Алтамонт в Калифорния, САЩ, Тарифа и 
Навара в Испания. В тези два случая са установени големи количества убити от генераторите скални орли, респективно белоглави 
лешояди. Дори относително малко увеличаване на смъртността може да бъде значително за някои видове птици, особено едрите, 
дълго живеещи видове с ниска репродуктивност и дълъг период на достигане на полова зрелост (орли, лешояди), особено ако 
вече са малочислени. 
Рискът от сблъсък с ветрогенератори е най-голям при: 
- лоши условия за летене, като например силни ветрове, които не позволяват на птиците да маневрират, или при дъжд или 

мъгла, както и в тъмни нощи, когато видимостта е ограничена. В такива условия птиците летят на значително по-малка 
височина от обикновено; 

- ветрогенератори снабдени със светлини, особено в лоши метеорологични условия, тъй като привличат птиците; 
- роторите на турбините и по-малък – при носещите стълбове (Winkelman 1992b). Смъртността се причинява, както от сблъсък с 

роторните перки, така и в следствие от завихрянето след ротора, което изблъсква птиците към земята. 
- При излитане на мигриращите птици от земята, където са нощували или кацнали за почивка или при кацане; местата за 

почивка по време на миграция могат да привлекат повече птици в зоната на турбините, когато птиците набират височина или 
достигат сушата, след като се летели над воден басейн. Това се отнася с още по-голяма сила за видове които периодично 
набират и губят височина, като напр. лебедите. 

По ръбовете на плата и в близост до влажни зони (Хоткер и колектив, 2006); планинските проходи и билните части на хълмовете, 
които са предпочитано място за преминаване на реещите се птици (Howell & DiDonatoр,1991). 
 
Изграждането на фотоволтаични съоръжения за производство на електроенергия е свързано със заемането на големи по площ 
пространства, които се поддържат без растителност поради технологични причини. Заетите от съоръженията територии стават 
неизползваеми за птиците. Съоръженията са причина за пряка загуба и разпокъсване на местообитания на наземно гнездящите 
птици и на дребни видове бозайници, които служат за храна на грабливите птици, като особено уязвими са лалугеровите колонии. 
За грабливите птици изграждането на фотоволтаични съоръжения води до фрагментация на ловните им територии и до 
намаляване на хранителната база. 
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