
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „РАЗВИГОР“ ЕООД,        

гр. Варна документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на къмпинг“ в 

землището на с. Развигорово, общ. Хитрино, като информиране на компетентния орган по 

околна среда по реда на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. 

ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 54/2020 г.), чл.4, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. 

ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.67/2019 г. (Наредбата за ОВОС). 

Инвестиционното предложение „Изграждане на къмпинг“ в землището на с. 

Развигорово, общ. Хитрино предвижда на първи етап да се изградят пет бунгала, рецепция, 

къща за персонала /ремонт на съществуваща сграда/, фреш-бар /ремонт на съществуваща 

сграда/, перално, поставяне на стационарни каравани /тип 5-9 бр. и тип 6- 13бр./, една 

детска площадка, два броя бани + WC, ел. и ВиК мрежа, трафопост; на втори етап ще се 

изградят 10 бунгала, ресторант, басейн, баня + WC, детски площадки, палатков лагер за 30 

бр. палатки. Със Заповед № РД-148/30.07.2020г. на Община Хитрино се разрешава 

изработването на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/, на поземлени имоти с 

идентификатори 61697.1.501, 61697.1.503, 61697.1.504 и 61697.1.505 (пасище) и 61697.1.319 

(гори и храсти в земеделска земя) по КК на с. Развигорово за смяна предназначението на 

част от цитираните имоти, като от тях ще се образуват нови имоти с идентификатори 

61697.1.538, 61697.1.540, 61697.1.543 и 61697.1.545 и ще се промени начинът им на трайно 

ползване „за рекреационни дейности-за курорт и допълващи дейности /Ок /с височина до 

7,5 м“, а новопроектираният ПИ 61697.1.543 се предвижда за „техническа инфраструктура“ 

/Ти/ с предназначение „трафопост“. Изграждането на къмпинга ще се реализира в 

новообразуваните имоти с обща площ от 26.227 дка и идентификатори 61697.1.538, 

61697.1.540, 61697.1.543 и 61697.1.545 по КК на с. Развигорово, общ. Хитрино.  Така 

заявено, инвестиционното предложение попада в обхвата на т.24 от Приложение 1 към 

чл.92, т.1 от ЗООС „Туризъм и отдих: в) спортни или рекреационни комплекси извън 

урбанизирани територии с обща площ над 20 дка“ и на основание чл. 92, ал. 1 подлежи на 

задължителна оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ по реда на Наредбата 

за ОВОС.  

Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ гр. Шумен.                                        

 Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/11.09.2007 г.), следва да се 

извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните 

разпоредби на ЗБР. 

 

 Копие на писмото е изпратено в Община Хитрино, Кметство с. Развигорово и БДЧР 

гр. Варна. 

 

 
 


