РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М и н и с т е р с т в о на о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - ..£$2.../ЕО/2016 год.
за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно
чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР) и чл. 37, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), по
представената от възложителя писмена информация по чл. 8а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за
ЕО, и получено становище на Регионална здравна инспекция-Варна (изх. № ДОЗ 03547/25.05.2016г.),
РЕШИХ
да не се извършва екологична оценка на Стратегия за водено от общностите местно
развитие на Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Аврен-Белослав», при
прилагането на която няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната
среда и човешкото здраве.
Възложител: Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) “Местна инициативна група
Аврен-Белослав“,
с адрес: ул. „Тодор Ноев“ № 8, с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна.
Характеристика на стратегията:
Настоящата Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на СНЦ
Местна инициативна група (МИГ) Аврен-Белослав, е разработена в рамките на изпълнението
на тристранен договор № РД-50-181/07.12.2015г. по проект за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие (ВОМР)“ от Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) за периода 2014-2020г„ подкрепена от Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Територията на МИГ Аврен-Белослав е разположена в Североизточна България обхваща
всички населени места, попадащи в административните граници на общините Аврен и
Белослав - общо 21(1 град и 20 села), включително административните центрове - с. Аврен
и гр. Белослав, и селата: Езерово, Разделна, Страшимирово, Бенковски, Близнаци, Болярци,
Добри дол, Дъбравино, Здравец, Казашка река, Китка, Круша, Приселци, Равна гора, Садово,
Синдел, Тръстиково, Царевци и Юнак.
Територията на двете общини заема централната част на област Варна, като граничи: на
северозапад с община Аксаково и община Девня, на изток - община Варна, на югозапад -
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община Провадия и на юг - община Долни чифлик. На изток има излаз на Черно море с
брегова ивица в община Аврен с дължина около 20 км, а община Белослав е разположена на
двата бряга на Белославското и Варненското езеро.
Определени цели на Стратегията и приоритети за развитие на територията
Основна цел на Стратегията за ВОМР:
Устойчиво развитие на местната икономика основано на собствения потенциал и
териториална идентичност, насърчаване на иновационната активност, стимулиране на
растеж и заетост за по-добро качество на живот
Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен-Белослав е разработена в съответствие с целите на
Европейския съюз в областта на заетостта, иновациите, образованието, социалното
приобщаване и климата/енергията, които трябва да бъдат постигнати до 2020 год.
Приоритети за развитие на територията и специфични цели на Стратегията за ВОМР:
ПРИОРИТЕТ 1:
Повишаване конкурентоспособността на местната икономика,
жизнеспособността на стопанствата и възможностите за създаване на местен бизнес
Специфична цел 1: Развитие и стимулиране на предприемачество и заетост, подобряване на
производствения и управленски капацитет в МСП, насърчаване въвеждането на иновации за
осигуряване на растеж и устойчив бизнес
Специфична цел 2: Повишаване на конкурентоспособността, жизнеспособността и
модернизиране на земеделските стопанства, насърчаване развитието на продукти от местен
характер характер
Специфична цел 3 : Диверсификация на местната икономика, стимулиране на растеж и
заетост, оползотворяване на туристическия потенциал за развитие на територията
ПРИОРИТЕТ 2: Устойчиво и интегрирано развитие на територията за осигуряване на
по-добро качество на живот, съхранени традиции, природно и културно наследство и
развит местен потенциал
Специфична цел 1: Разнообразяване възможностите за заетост, обновяване и съхранение на
населените места, подобряване качеството на живот и привлекателност на територията
Специфична цел 2: Опазване и съхранение на традициите, оползотворяване на местния
потенциал и подобряване на туристическата инфраструктура
ПРИОРИТЕТ 3: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работната сила за
устойчиво интегриране на пазара на труда, насърчаване на социалното включване и
равните възможности за намаляване на бедността
Специфична цел 1: Насърчаване на местни инициативи за заетост в подкрепа на безработни
или неактивни лица, подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия
живот за всички възрастови групи и валидиране на придобитите компетенции
Специфична цел 2 : Подобряване на достъпа до социални услуги и активно приобщаване
за социално включване, насърчаване на равните възможности и по-добрата пригодност за
заетост.
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Щ е се прилагат следните мерки:
Мерки на Стратегията за ВОМР :
Мерки, финансирани от ПРСР (ЕЗФРСР):
Мярка 19.2/4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства“
Мярка 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности “
Мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Мярка 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“
Мерки, финансирани от ОП РЧР (ЕСФ):
Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица,
трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за
заетост“
Мярка 19.2/1.6-2 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през
целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална
ориентация и валидиране на придобитите компетенции“
Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните
възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за
заетост“
Мерки, Финансирани от ОПИК (ЕФРР):
Мярка 19.2/1-1.1-1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“
Мярка 19.2/2-2.1.3-2 „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“
Мярка 19.2/2-2.2.3-3 „Подобряване на производствения капацитет в МСИ“
Мярка 19.2/2-2.2.3-4 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСИ“
МОТИВИ:
1. Стратегията за ВОМР съобразява съотносимите мерки и условия при прилагането на
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Програма “Иновации
и конкурентноспособност” 2014 - 2020г., заложени съответно в Становище по ЕО № 169/2014 г. и Становище по ЕО № 5-4/2014 г. на министъра на околната среда и водите.
2. Стратегията за ВОМР насочва местното развитие към ефективно оползотворяване на
природните ресурси и културно-историческите дадености с цел превръщането на
територията на действие на МИЕ в район е оползотворен промишлен, аграрен и
туристически потенциал, земеделска продукция с високо качество и екологична чистота,
диверсифицирана икономика, качествена и социално достъпна жизнена среда, развити
алтернативни форми на туризъм със специфична местна идентичност.
3. Предвижданията на СВОМР съобразяват и не противоречат на целите на
съотносимите национални, регионални и местни планове и програми, в т.ч. на плановите
стратигически документи, поставящи цели по опазване на околната среда.
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4. Предвид характера и обхвата на целите и преоритетите не се очаква изпълнението на
СВОМР да доведе до задълбочаване на съществуващи или възникване на нови екологични
проблеми за териториите, обхванати от стратегията.
5. На територията на община Аврен, попадат частично или изцяло следните защитени
теритирии (ЗТ) и защитени зони (33):
- част от Резерват „Камчия“, обявен с Постановление на Министерски съвет №
14829/29.06.1951 г., изменено със Заповед № 1749/27.07.1962г„ Заповед № 105/14.02.1980г. и
Заповед № РД-226/20.03.2009г. на министъра на околната среда и водите, с приет План за
управление със Заповед № РД-50/20.01.2006г. на министъра на околната среда и водите;
- част от защитена местност „Лонгоза“, обявена със Заповед № РД-523/12.07.2007г„
изменена със Заповед № РД-315/12.05.2009г. и двете на министъра на околната среда и
водите;
- защитена местност „Лиман“, обявена със Заповед № РД-415/12.06.1979г. на КОПС,
изменена със Заповед № РД-821 от 23.08.2002г. на министъра на околната среда и водите',
- защитена местност „Петрича“, обявена със Заповед № РД-308/10.04.1986г„
прекатегоризирана със Заповед № РД-809 от 23.08.2002г. на министъра на околната среда и
водите',
- част от 33 BG0002060 „Галата” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №
РД-127/10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите',
- част от 33 BG0000103 „Галата” за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна, включена в Списък на защитените зони, приет с РМС № 802/04.12.2007г„
която няма заповед за обявяване;
- част от 33 BG0002045 „Комплекс Камчия” за опазване на дивите птици, обявена със
Заповед № РД-354/03.05.2012г. на министъра на околната среда и водите',
- част от 33 BG0000116 „Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна, включена в Списък на защитените зони, приет с РМС №
802/04.12.2007г.,която няма заповед за обявяване.
В територията на община Белослав попадат частично или изцяло следните ЗТ и 33:
- природна забележителност „Пещерите в местността Горна капладжа и Долна
капладжа“, обявена със Заповед № 37 от 11.01.1968г. на КОПС;
- част от защитена местност „Побити камъни“, обявена със Заповед № РД258/17.07.1995г. на министъра на околната среда и водите, прекатегоризирана със Заповед
№ РД-817/23.08.2002г. на министъра на околната среда и водите',
- част от защитена местност „Ятата“, обявена със Заповед № РД-694/23.07.1987г„
прекатегоризирана със Заповед № РД-811 от 23.08.2002г. на министъра ан околната среда и
водите',
- част от 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” за опазване на дивите птици,
обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите',
- част от 33 BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс” за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списък на защитените зони, приет с
РМС № 802/04.12.2007г„ която няма заповед за обявяване;
- част от 33 BG0002046 „Ятата” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД81/12.02.2008г. на министъра на околната среда и водите',
- част от 33 BG0000132 „Побити камъни” за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна, включена в Списък на защитените зони, приет с РМС №
122/02.03.2007г„ която няма заповед за обявяване.
Проектът на Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“ е допустим при
съобразяване на произтичащите от него планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с:
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- режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените територии
(ЗТТ), заповедите за обявяването им и с утвърдени планове за управление;
- режимите н защитените зони, определени със заповедите по чл. 12, ал. 6 от ЗБР, както и
режимите, въведени с утвърдени планове за управление;
- плановете за управление на речните басейни /ПУРБ/.
Проектът на Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“, попада в обхвата на чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с
предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1
от ЗБР.
След преглед на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата
за ОС преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на проекта на
Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“, върху гореописаните защитени зони, е, че
проектът на Стратегията няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие
върху предмета и целите на опазване в зоните, поради следните МОТИВИ:
А/ Разработването на проекта за Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“ е във
връзка с мярка „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/ по Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020г. За ПРСР 2014-2020г. е издадено Становище по
екологична опенка № 16-9/2014 г. на министъра на околната среда и водите, към което има
преценка за вероятната степен на въздействие върху защитените зони. Според преценката,
програмата няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените
зони от мрежата Натура 2000.
Б/ ПРСР 2014-2020 г„ във връзка с която се разработва Стратегията за ВОМР на МИГ
„Аврен-Белослав“, допринася за постигане на целите и приоритетите, посочени в редица
европейски и национални стратегически документи, имащи отношение към опазването на
околната среда, в частност биологичното разнообразие, включително и за постигане целите
на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000.
В/ Прилагането на подхода ВОМР, по който се разработва Стратегията за ВОМР на МИГ
„Аврен-Белослав“, се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии, основани на
характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните
потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно
ниво. Една от целите на подхода ВОМР е интегриран подход към околната среда чрез
съхраняване и опазване на околната среда, вкл. опазване на биологичното разноообразие, и
насърчаване на ресурсната ефективност.
Г/ Няма вероятност предвижданията на Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“
да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, вкл. кумулативно по
отношение на загубена площ от местообитания, фрагментация на местообитания и
безпокойство на видове, предвид факта, че в Стратегията са заложени приоритети,
съответстващи на приоритетите на ПРСР 2014-2020г. и ВОМР, както следва:
- повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, жизнеспособността на
стопанствата и възможностите за създаване на местен бизнес;
- устойчиво и интегрирано развитие на територията за осигуряване на по-добро качество
на живот, съхранени традиции, природно и културно наследство и развит местен потенциал.
Приоритетът е насочен към удовлетворяване на потребностите на територията и на местната
общност от опазване на околната среда и оползотворяване на туристическия потенциал,
подобряване на качеството на живот и съхранение на традициите, културното и историческо
наследство;
- насърчаване на социалното включване, намаляване на бедността, подобряване на
достъпа до заетост и усточиво интегриране на пазара на труда на младите хора, подобряване
на бизнес средата;
- укрепване на местната общност и изграждане на капацитет за устойчиво развитие на
територията на МИГ Аврен - Белослав.
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6. Със становището си РЗИ-Варна, не възразява относно реализацията на Стратегията за
ВОМР при спазване на следните условия:
• При уточняване на вида и местоположението на съответните инвестиционни
намерения да се извърши конкретна преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО)
или оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
• Инвестиционните намерения да бъдат съобразени с проектите за общ устройствен
план на съответната община,
с цел извършване на оценка от здравно-хигиенна гледна точка на риска на здравето на
населението.
7. Реализацията на настоящата СВОМР няма да окаже кумулативно въздействие върху
околната среда и здравето на хората, да създаде дискомфорт, свързан с шум и атмосферно
замърсяване, както и риск от инциденти.
8. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от извършване
ЕО не са постъпили писмени възражения, бележки и предложения по документацията за
СВОМР.
9. Реализирането на предвижданията на Стратегията за ВОМР не е свързано с
трансгранично въздействие върху околната среда.
При изпълнение на следното условие
ИП/ППП, свързани с настоящия проект на Стратегията за ВОМР на МИГ „АвренБелослав“, попадащи в обхвата на Приложение № 1 и/или 2 на ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР, да
се одобряват по реда на съответния специален закон само след издадено положително
решение/становище и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с
условията, изискванията и мерките, разписани в решението/становището.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на
изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове,
включително на релевантните условия от Становище по ЕО № 16-9/2014г. на министъра на
околната среда и водите за съгласуване на ПРСР 2014-2020г., и не може да служи като
основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.
При промяна на настоящия проект за Стратегията, на възложителя ш и на някои от
обстоятелствата, при които е бшо издадено настоящето решение, възложителят/новият
възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.
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На основание чл. 88, ал. 4 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от
влизането му в сш а не е одобрен проекта за Стратегията.
Заинтересованите
лица
могат
да
обжалват
решението
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ - Варна, пред министъра
на ОСВ и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.
Дата:
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