
 

 

 
Вх. Номер в прокуратурата 4210 от 20.06.2013  
 
До 
Главния прокурор 
На Република България 

 
 
 
 
 

СИГНАЛ 
 

Относно: потенциални престъпления, довели до нарушаване на Конституцията и голям брой 
закони, свързани с опазването на природното наследство и продажба на крайбрежна плажна 
ивица 
 
 
Уважаеми Г-н Цацаров, 
 
Приложено Ви представяме  информация относно извършване на действия, които могат да се 
квалифицират като потенциални престъпления, довели до нарушаване на Конституцията и 
голям брой закони, свързани с опазването на природното наследство и продажба на 
крайбрежна плажна ивица – изключителна държавна собственост. 
 
Надяваме се да  разпоредите извършването на проверка по случая. 
 
 
С Уважение: 
 
Тома Белев 
Петя Петрова 
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Описаниe на случая Камчийски пясъци 
 
 

1. Въведение 
 
Бившата защитена местност Камчийски пясъци е разположена в средната част на Българското 
Черноморско крайбрежия. Територията включва не урбанизиран морски бряг с дължина 6400 
метра. Защитената местност е разположена между биосферния резерват Камчия и река 
Камчия на запад и север, Черно море на изток и къмпинг Изгрев и шосето между Старо 
Оряхово и Шкорпиловци на юг. Защитената местност включва морския плаж и обширни 
дюни с дължина на крайбрежната ивица 6 400 метра и широчина на дюните 250-300 метра, 
влажни дюнни понижения, дъбови гори растящи върху основа дюни. Защитената местност е 
най-големия и най-запазения от човешка дейност дюнен комплекс в България. Цялата 
територия е без човешка намеса с изключение на неголеми площи от горски култури на 
морски бор (Pinus maritima) в най-южната част. В южната част по това време има малък 
къмпинг (изоставен и запуснат през 90-те години на 20-и век). Въпреки, че опазва уникални 
местообитания Защитената местност е и своеобразен буфер на биосферния резерват Камчия 
(842.10 хектара, обявен с постановление на Министерски Съвет No.14829 от 29.06.1951), 
който както всички български биосферни резервати е със строг режим на защита, но много 
малка територия. 
 
 
2. История на обявяване на защитените територии и зони от НАТУРА 2000 в района на 
Камчийски пясъци 
 

• На 14 февруари 1980 г. със заповед No.107 председателя на Комитета на по опазване 
на околната среда  обявява според тогава действащия закон за защита на природата 
Защитена местност "Камчийски пясъци" заемаща 372.6 ха.  Защитената местност има 
почти резерватен режим. В нея се забраняват: сечи, освен санитарни; залесяването с 
неприсъщи за района растителни видове; безпокоенето на дивите животни, вземането 
на техните малки или яйцата им, както и разрушаването на гнездата и леговищата им; 
събирането на диворастящи плодове, минерали и други; ловът и риболовът; всякакво 
строителство, минни и кариерни разработки, изконни работи, разширяване на 
съществуващите къмпинги; влизането, преминаването и паркирането на превозни 
средства. Защитената местност се позволява отглеждането на горските култури и 
възстановяването на тяхно място на характерната растителност, както и посещаването 
от туристи и летовници и използването на пясъчната ивица като плаж. Този режим 
важи и се спазва в голяма степен до 2 ноември 2006 г., когато по жалба на дъщерна 
фирма на „Raifеisen Centrobank“ защитената местност е заличена. Оттогава тя е 
подложена на постоянни нерегламентирани ралита с джипове по дюнните 
комплекси трайно увреждащи дюнната растителност, замърсяване от 
нерегламентирано къмпингуващи сред дюните туристи, пожари, унищожаване на 
растителността и постоянно безпокоене на животинските видове.  
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• През 1989 г. Камчия е определена от BirdLife International за Орнитологично важно 

място, като неговата територия е разширявана два пъти – през 1997 и през 2005 г., за 
да осигури опазването на всички ценни местообитания на застрашените видове, 
характерни за комплекса. Комплексът, включва биосферния резерват Камчия, 
буферната му зона, защитената местност “Камчийски пясъци” и прилежащи територии. 
Според решение на Европейския съд, орнитологично важните места, определени по 
критериите на БърдЛайф Интернешънъл, следва да бъдат включени в мрежата от 
защитени зони при прилагане на Директива 79/409 на ЕС. 
 

• 1993 г. Защитена местност „Камчийски пясъци” и резерват Камчия са обявени за 
защитени територии с международно значение  (заповед №988/14.11.1993 г., ДВ бр. 
97/16.11.93г.) 
 

• 1993 г. – Природен комплекс „Камчия” е включен в Националния план за приоритетни 
действия за опазване на най-значимите влажни зони в България като един от 
шестнайсетте най-приоритетни обекта 
 

• 1995 г. - Природен комплекс „Камчия” е включен в Националната стратегия за 
опазване на биологичното разнообразие като един от най-приоритетните обекти за 
опазване. 
 

• През 1998 г. резерват «Камчия» е определен за КОРИНЕ място, поради европейското 
му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, 
включително птици.  
 

• На заседание на Националния Рамсарски комитет от 28 март 2002 г. официално е 
внесено предложение (стандартен формуляр по изискванията на Рамсарската 
Конвенция) за включване на природния Комплекс Камчия в списъка на влажните зони 
с международно значение на Рамсарската конвенция. Комплексът, включващ 
биосферния резерват Камчия, буферната му зона, защитената местност “Камчийски 
пясъци” и прилежащи територии отговаря на критериите на Рамсарската конвенция. До 
този момент правителството не е придвижило преписката към Секретариата на 
Конвенцията. 

 
• През януари 2004 г., като резултат от съвместен Българо-Датски проект е съставена 

карта и предварителна база данни с бъдещи потенциални зони от мрежата НАТУРА 
2000. Камчийски пясъци попадат изцяло в предложената още тогава бъдеща НАТУРА 
2000 зона “Камчия”  BG0000116 с площ на сухоземната територия 12 830 ха.  

 
• През октомври 2005 г. очакваното включване на тази територия в НАТУРА 2000 е 

отчетено от доклада за напредъка на Р България към членство в ЕС изготвен от 
Европейската комисия 
 

• На 24 юли 2006 г. Българско дружество за защита на птиците внася в Министерство на 
околната среда и водите писмо с входящ No 48-00-255 документацията за обявяване на 
защитена зона по Директивите за птиците с име и код Комплекс Камчия  “BG0002045”, 
която изцяло включва бившата защитена местност Камчийски пясъци и има площ 
9535,71 ха. 

 
• На 26 септември 2006 г. Федерация «Зелени Балкани» внася в Министерство на 

околната среда и водите писмо с входящ No 48-00-642 документацията за обявяване на 
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защитена зона по Директивите за местообитанията с име и код “Камчия”  BG0000116 и 
с граници уточнени по кадастъра на страната с площ на сухоземната територия 12 175 
ха. Комплекс Камчия   “BG0002045”, която също изцяло включва бившата защитена 
местност Камчийски пясъци 

 
• България има задължение да внесе тези зони в Европейската комисия, заедно с всички 

други зони на 1 януари 2007 г. след одобряване на национален списък на 
потенциалните Зони от значение за общността съгласно чл. 4 (1) на Директива 
92/43/ЕИО за местообитанията (потенциални Зони от значение за общността - пЗЗО) и 
съгласно чл. 4 (1) на Директива 79/409/ЕИО за птиците (специални защитени зони - 
СЗЗ), но не изпълнява това свое задължение. 

 
• Чак на 25 октомври 2007 г. двете зони са одобрени от Националния съвет по 

биологично разнообразие към Министъра по околна среда и води. 
 
• И двете зони са окончателно одобрени, като бъдещи защитена зона от националната 

екологична мрежа с решение на Министерски съвет  №802 от 4 декември 2007 г. и 
публикувани в Държавен вестник брой 107 от 18 декември 2007 г. 

 
• Документацията им е внесена в Европейската Комисия през януари 2008 г. 
 
• В периода 9 – 11 юни 2008 г. се провеждат биогеографските семинари за Българи и 

Румъния, където биват приети всички научни аргументи за влизане на зоната в списъка 
със защитени зони по директивата за природните местообитания.  
 

• С решение 2009/92/EC от 12 декември 2008 е допълнен списъка от зони от значение за 
общността от Черноморския биогеографски район (отбелязан като с номер на документ 
C(2008) 7974), с което се приема и зона Камчия, BG0000116 като Зона от значение за 
общността (ЗЗО). 
 

 
От местообитанията опазвани в ЗЗО Камчия  BG0000116 крайбрежните местообитания близо 
100% съвпадат с територията на бившата Защитена местност „Камчийски пясъци”. По долу е 
дадена таблица с тяхната площ в ЗЗО и процента на тази площ от общата площ на съответното 
местообитание в страната. 

 

Код на 
местообитанието 

Име на 
местообитанието 

Площ в 
зоната 

% от 
площта 
на 
зоната 

Представителност 
(A висока, B 
средна, C ниска) 

% от 
площта 
в 
страната 

Степен 
на 
опазване  

2110 
Ембрионални 

дюни 20.727 0.06 C 3 B 
2120 Бели дюни 2.5 0.019 B 2 B 
2130 Сиви дюни 109.224 0.326 A 27 B 
2180 Облесени дюни 48.212 0.445 C 54 B 

2190 
Влажни дюнни 

понижения 7.68 0.02 C 41 B 
 

Територията на бившата Защитена местност „Камчийски пясъци” е и местообитание на 
видовете сухоземни костенурки Testudo hermanni и Testudo graeca, като това е единственото 
място в ЗЗО, където има потвърдено размножаване на двата вида. Това е и едно от 3 –те 
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местообитания с размножаващи се популации на сухоземни костенурки в средната част на 
Черноморския биогеографски регион в България (между градовете Варна и Бургас).  
 
В защитената местност има важни местообитания на следните видове от НАТУРА 2000: 
блатна костенурка (Emys orbicularis); южен голям тритон (Triturus karelinnii), видра (Lutra 
lutra). 
 
Влажните понижения в дюните и съседните гори са местообитание на значителен брой от  
видовете опазвани в зона за птиците Комплекс Камчия  “BG0002045”. 

 
 

3. История на унищожаването на Защитена местност Камчийски пясъци и на заплахата 
за унищожаване на цялата крайбрежна ивица НАТУРА 2000 зоната Камчия  -   
BG0000116.  
 

• Акт 409 за изключителна държавна собственост от 27 октомври 1998 г. на Министъра 
на регионалното развитие и благоустройство Евгени Бакърджиев на основание чл. 18, 
ал. 1. от Конституцията на Р.България, чл. 69 от Закона за държавната собственост. 
Морски плаж с къмпиногва зона “Изгрев-Хоризонт». Землище Шкорпиловци. Дюни: 
площ 411 592 м2; дължина 1701,3м; средна ширина  247,7 м. Активен плаж: ширина 
43 224м2. Частично в защитена територия. Коригиран от Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството.  

 
• Акт 407 за изключителна държавна собственост от 27 октомври 1998 г. на Министъра 

на регионалното развитие и благоустройство Евгени Бакърджиев на основание чл. 18, 
ал. 1. от Конституцията на Р.България, чл. 69 от Закона за държавната собственост. 
Морски плаж Камчия юг. Землище Долни Чифлик. Дюни: площ 1 103 172 м2; дължина 
4702,3м; средна ширина  260 м. Активен плаж: площ 146 629м2; ширина 31 м. 
Частично в защитена територия. Коригиран от Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. 

 
• На 23 март 2003 г. по искане на фирмата Холдинг Варна АД областният управител на 

област Варна внася искане до МОСВ за намаляване площта на защитена местност 
„Камчийски пясъци”, в южната част където се предвижда изграждане на курортен 
комплекс.  
 

• На 7 април 2003 г. с писмо за целесъобразност от страна на МОСВ (Изх.№ 20-00-
1052/7.04.2003 г), което не съдържа мотивите за целесъобразност в съответствие с 
критериите, съгласно чл. 36, ал.2 от ЗЗТ, министерството стартира процудура 
понамаляване на площта на защитената територия. 

 
• На 13 май 2003 г. е свикана  комисия за разглеждане на предложението за намаляване 

площта на защитената територия, която не включва представител на БАН, и която 
взема решение за намаляване площта на ЗТ „Камчийски пясъци”, въпреки 
отрицателните становища на РИОСВ Варна и на участващите в комисията НПО – 
Българско дружество за защита на птиците и Българска фондация „Биоразнообразие”. 
 

• На 19 май 2003 г. в свое официално изявление пред медиите, Министър на 
икономиката Николай Василев заявява че 100 милиона долара ще бъдат инвестирани в 
създаването на модерен крайморски курортен комплекс южно от резерват „Камчия”, 
като резервата ще бъде запазен. 
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• В периода от между 13 май и 2 юни 2003 г. Българското дружество за защита на 
птиците (БДЗП) разпраща информационниписма до БАН, МОСВ и Министерство на 
икономиката, с които алармира за необосноваността ни исканото намаляване на ЗМ 
„Камчийски пясъци” и за сериозната заплаха за резервата „Камчия” и „Комплекс 
Камчия”, който още през 2002 г. е предложен за включване в НАТУРА 2000 по 
надлежния ред (виж приложение 3). В отговор на писмата Централна лаборатория по 
екология при БАН (Изх.№098/29.05.2003 г.) и Институт по зоология при БАН  (Изх.№ 
149-РД-08/28.05.2003 г.) предоставиха на БДЗП недвусмислени становища за 
природната стойност на територията и необходимостта да се поддържа досегашния 
режим на защита. На базата на всички събрани факти на 2 юни 2003 г. БДЗП поиска с 
официално писмо (Вх. №26-00-1709/02.06.2003 г.) от Министъра на околната среда и 
водите Долорес Арсенова да спре процедурата по намаляване на защитената 
територия, излагайки 23 конкретни аргументи и 18 приложения в подкрепа на искането 
си. Въпреки че БДЗП не получи конкретен отговор на искането си, процедурата за 
намаляване на площта на ЗМ „Камчийски пясъци” бе спряна от Министър 
Арсенова, а опитите да се разрушат природните местообитания – осуетени на 
тогавашния етап. 
 

• На 6 юли 2004 г.с Решение № 164 на Общинският съвет гр. Долни чифлик ( протокол 
№ 10/06.07.2004 г) приема подробен устройствен план на Курортен комплекс 
„Шкорпиловци”, предвиждащ застрояване в границите на Защитена местност 
Камчийски пясъци в нарушение на ЗУТ, ЗООС и ЗЗТ. 

 
• На 7 юни 2005 г. Областният управител на Варна г-н Петър Георгиев Кандиларов 

издава акт с който актува пототдел 111 «1» от Държавния горски фонд, като Държавна 
частна собственост - западно от къпминг Изгрев и шосето между Старо Оряхово и 
Шкорпиловци. Тези парцели са на самата граница на Защитена местност Камчийски 
пясъци. 
 

• С  Решение N 568 от 17 юни 2005 г. МС на основание чл. 24, ал.1 от Закона за 
собственоста и ползването на земеделските земи, чл. 7, ал.1 от Закона за горите, чл. 69, 
70, 72 от Закона за държавната собственост. Решението гласи: (1) Министерство на 
регионалното развитие и благосутройство да отрази промяна в актове 407 и 409 за 
изключителна държавна собственост, като изключи пясъчните дюни; (2) Областният 
управител да актува изключените дюни, като земеделски земи Държавен поземлен 
фонд и гори Държавен горски фонд - частна държавна собственост. По голямата част 
от тази територия попада в границите на ЗМ „Камчийски пясъци”.  

 
• Корекция на актове 407 и 409 от 24 юни 2005 г. от Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство г-н Церовски на основание решение 568 на МС 
 

• Писмо от 0406 от 26 юни 2005 г. от Министерство на земеделието и горите до 
Областен управител – Варна за пре-актуване на дюните в земеделски земи. 

 
• На 5 юли 2005 г. тричленен състав на ВАС воден от члена на ВСС Андрей Икономов 

издава решение по дело на община Долен Чифлик срещу заповед на областният 
управител на Варна срещу акт за частна общинска собственост върху имот 150 от 
землището на Ново Оряхово. Областният управител се позовава на акт за 
изключителна държавна собственост 407/23.10.1998 като крайбрежна плажна ивица. 
Тричленният състав взима решение в полза на областният управител на Варна. 
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• На 6 юли 2005 г. Областният управител на Варна г-н Петър Георгиев Кандиларов 
издава акт с номер 5828/06.07.2005 г. с който имот 999 в масив  0 с площ 403 424 м2 от 
землището на Шкорпиловци, на основание чл. 68, ал.1 от Закона за държавната 
собственост, се променя от изключителна държавна собственост в държавна частна и 
пясъчните дюни в Защитената местност се превръщат в земеделска земя, пасище 10 
категория. 

 
• На 6 юли 2005 г. Областният управител на Варна г-н Петър Георгиев Кандиларов 

издава акт с номер 5829/06.07.2005 г. с който имот 010 с площ 1 015 265 м2 от 
землището на Ново Оряхово, на основание чл. 68, ал.1 от Закона за държавната 
собственост, се променя от изключителна държавна собственост в държавна частна и 
пясъчните дюни в Защитената местност се превръщат в земеделска земя, пасище 10 
категория. 

 
• На 6 юли 2005 г. Областният управител на Варна г-н Петър Георгиев Кандиларов 

издава акт с който актува пототдели 279-284, 332 от Държавния горски фонд, като 
Държавна частна собственост - части от бившите къпминг Изгрев и Хоризонт. Тези 
парцели са на самата граница на Защитена местност Камчийски пясъци. 

 
• На 6 и 7 юли 2005 г. Областният управител на Варна г-н Петър Георгиев Кандиларов 

издава актове с който актува пототдели 124, 125, 287-316, 319, 320-330 от Държавния 
горски фонд, като Държавна частна собственост – попадат изцяло в Защитена местност 
Камчийски пясъци.  

 
• Констативен протокол от 14 септември 2005 г. на Изпълнителна Агенция по Почвени 

Ресурси – констатира за дюните, че са окултурени пясъци – не се посочва начина на 
трайно ползване 
 

• През 2005  г. дружествата - „Бета Форест“ и „Мирта Инженеринг“ (Мирта инжинеринг 
(булстат 131 442 512) 100% собственост на Бета форест (булстат 131 442 494), тя от 
своя страна 100% собственост на Рийс Интернешънъл (булстат 131 442 462), тя от своя 
страна 100% собственост на МЕТ Риъл истейт (бултстат 131 442487), тя от своя страна 
100% собственост на МЕТ Бетайлигунгсфервалтунгс ГмБХ - Австрия, тя пък 100% 
собственост на Raifеisen Centrobank – Австрия), придобиват 18 500 дка букова гора 
край Своге от община Своге.  

 
• На 10 март 2006 г. се сключва  договор РД 51-930 между Министъра на земеделието и 

горите представляван от Георги Стефанов Георгиев – областен директор Земеделие и 
гори – Варна и Рийс интернешънъл  ЕАД  за замяна на части на имот 000999 в 
землището на с. Шкорпиловци с площ 407 дка, Държавен поземлен фонд,  тип 
земеползване пасища (реално дюни), остойностени на 55 673 лв или 14 стотинки на м2 
срещу 31 имота земеделски земи в общините Видин, Брегово и Макреш с обща площ 
650 декара остойностени на 415 340 лева или 64 стотинки на м2. Новият собственик 
„Рийс Интернешънъл” ЕАД се съгласява да не получава доплащане за извършената 
замяна. При реални пазарни цени на имотите първа линия на морето от минимум 80 
лева на м2, държавата е ощетена от Министъра на земеделието и горите и „Рийс 
Интернешънъл” ЕАД с минимум 32 милиона 504 хиляди 327 лева.  

 
• На 13 март 2006 г община Долен Чифлик завежда дело (2289/2006) във ВАС срещу 

заповед на областен управител Варна за обезсилване на АЧОС 857/22.06.2004г на имот 
010 от землището на Ново Оряхово с площ от 565 декара. Имота е част от защитена 
местност Камчийски пясъци и е крайбрежна плажна ивица. Областният управител се 
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позовава на издадени актове за изключителна държавна собственост 407/23.10.1998 и 
за частна държавна собственост 5829/06.07.2005г. Третото заседание по делото е 
насрочено към 30.01.2007г. 
 

• На 30 март 2006 г. „Рийс интернешънъл”  ЕАД оспорва пред Върховния 
административен съд (дело 3035/2006г) заповедта за обявяване на защитена местност 
„Камчийски пясъци”, поради “неясно обозначени граници” на обекта. Ответници по 
делото са Министерство на околната среда и водите и Министерски съвет.  
 

• С решение № 7095 от 27 юни 2006 г. тричленният състав на ВАС, воден от члена на 
Висшия съдебен съвет (ВСС) Андрей Икономов решава, че заповедта за обявяване на 
защитената местност е нищожна на базата на напълно формални аргументи – през 1980 
г. заповедта е подписана от Председателя на тогавашния Комитет по опазване на 
природната среда (КОПС), а не от министъра на горите и горските ресурси, като 
според съда само последния е имал право да обявява нови защитени територии. По 
този начин съда не приема мотивите „Рийс интернешънъл”  ЕАД за неясни граници на 
защитената местност, но намира други основания да я заличи – основания, които 
самият жалбоподател не е изтъквал и основания извлечени от позоваване на неверни 
текстове на тогава действащия закон. По времето на издаване на заповедта за 
обявяване на Защитена местност Камчийски пясъци, компетентен орган е бил точно 
председателят на КОПС, съгласно Указ на ДС на НР България N2051 от 1977 г. за 
изменение на Закона за защита на природата и др.закони, публикуван в ДВ бр.3 от 1977 
г). Факт напълно пренебрегнат от съда. Решението е обжалвано от Министерство на 
околната среда и водите в срок пред 5 членен състав на ВАС, а НПО (Българска 
фондация Биоразнообразие, Българско дружество за защита на птиците, Сдружение за 
дива природа Балкани, СНЦ Балкани и WWF) са присъединени, като заинтересовани 
страни. 
 

• През август и началото на септември 2006 г. НПО информираха Парламента, МС, 
МРРБ, МОСВ, МЗГ, Главният прокурор и Висшия съдебен съвет за извършените 
нарушения и бе поискано те да вземат отношение в рамките на тяхната компетентност, 
да преразгледат взетите решения или да се разпоредят проверки по случая. Единствено 
Министерски съвет и Министерство на околната среда и водите обжалиха решението 
на триленен състав на ВАС. За съжаление до момента с изключение на това дело и 
решението за проверка на Прокуратурата на Р България никой не взе необходимото 
отношение по случая. На 20.10.2006 г всички институции бяха сезирани отново от 
НПО и бе поискано тяхната спешна реакция. На писмата и факсовете на НПО нямаше 
реакция. Окончателния отговор на прокуратурата в град Варна е че не са намерени 
престъпления и закононарушения. 
 

• На  2 ноември 2006 г. петчленен състав на ВАС председателстван от Константин 
Пенчев (при един глас против съпроводен с ясни и обосновани възражение срещу 
решението на мнозинството) заличава защитена местност „Камчийски пясъци” и 
обявява нейната заповед за обявяване от 1980 година за нищожна, изтъквайки,  че: 
„недостатъчното индивидуализиране на територията на м. "Камчийски пясъци" (липса 
на ясна южна граница на защитения обект) води до нищожността на административния 
акт поради липса на "годен обект" - предмет на властническото волеизявление” С това 
се отхвърлят мотивите на първата инстанция, но съда прави всичко възможно за 
потвърди окончателното решение за унищожаване на защитената местност. В мотивите 
на съда се позовава на експертизата на вещи лица според която „невъзможност да бъде 
посочена на място южната граница на защитената местност.” Вещите лица обаче не 
могат да направят такъв извод по причина, че не са били на място. Върховните съдии 
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пренебрегват факта, че през 1980 година не е имало подробен електронен кадастър на 
страната на който да се означат границите на Защитената местност, но че въпреки това 
е имало ясна карта на Защитената местност и точно изчисление на площта й. Те не се 
разпореждат тези граници да бъдат установени според създадената в края на 90-те 
електронна кадастрална система, а заличават защитената местност все едно никога не я 
е имало. 
 

• През декември 2006 г. и юни 2007 г. са внесени в МОСВ две предложения за повторно 
обявяване на „Камчийски пясъци” за защитена местност. МОСВ не се е произнесло в 
законоустановения срок за целесъобразността на направените предложения, както се 
изисква по ЗООС и до днешна дата не ни е известно да е предприело действия за 
възстановяване на статута на защитената територия.  
 

• Септември 2007 г. Изпратена жалба до Европейската комисия за недостатъчност на 
мрежата от специално защитени зони за птиците и за липса на превантивна защита за 
тези територии. Комплекс Камчия е една от защитените зони, изрично посочена в 
жалбата. През 2008 г. Европейската комисия разделя жалбата на две части, като създава 
нова жалба за липсата на превантивна защита за СЗЗ  . 

 
• През 2007 г. държавата извършва още две заменки. „Бета Форест“ и „Мирта 

Инженеринг“ заменят 18 500-те декара гора край Своге за 2708 дка край морето в 
района на местността „Камчийски пясъци“. До 2007 година (включително) общо 
всички заменки на фирмите дъщерни на банка Raifеisen Centrobank - Австрия в този 
район възлизат на най-малко 4100 дка при средна цена около 4,5  лева на 1 м2. Това 
при минимална пазарна цена на 1-ва линия до брега от 80 лева означава ощетяване на 
държавата в размер на 309 милиона 550 хиляди лева.  
 

 
 

• На 28 януари 2008 г. Фирма „Мет Риъл Истет“ ЕАД получава от Българска агенция за 
инвестиции сер- тификат №А-092 от 25.01.2008 г., с което е обявена за първи клас 
инвеститор за проекта си „Спортно-рекреационен комплекс „Камчия Парк Ризорт“. 
(Названието впоследствие е променено). Най-солидното основание е присъствието на 
австрийската „Raifеisen Centrobank“, 100% собственик на "МЕТ Бетайлигунгс-
фервалтунгс ГмбХ" (дружество за управление на недвижими имоти), което пък е 
собственик на „Мет Риъл Истейт“. Според разчетите на компанията за три годишен 
период „Мет Риъл Истейт“ трябва да вложи 411 млн. лв. и да открие 3200 нови работни 
места след реализирането на проекта. 
 

Заповед 
замяна РУГ ДЛ/ДДС 

Държавен 
имот - 
площ 
(дка) 

Цена (лв.) РУГ ДЛ/ДДС 
Частен 
имот 
(дка) 

Цена 
(лв) Фирма Рег. 

индекс 

Заповеди за 
изключване от 

ГФ 

РД 49-
170/07.05.07 Варна 

Старо 
Оряхово 1 364,067 

12 155 
043,00 

София, 
Ловеч 

Своге,Троян, 
Русалка, 
Априлци 

9 
208,782 

12 188 
224,10 

"Бета 
Форест" 
ЕООД 27-230 

PMC No. 
587/08.09.08 г. 

РД 49-
171/07.05.07 Варна 

Старо 
Оряхово 1 344,763 

12 341 
191,00 

София, 
Ловеч, 
Шумен 

Своге, 
Рибари-
ца,Тетевен, 
Троян, 
Черни вит, 
Рузалка, 
Омуртаг 

9 
356,871 

12 352 
338,66 

"Мирта 
инженеринг" 
ЕООД 27-231 

PMC 
Ne588/O8.09.08 
г. 
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• На 25 март 2008 г. кмета на община Долни Чифлик със заповеди 643 и 644 одобрява 
ПУП-овете за имоти, собственост на „Бета Форест” в землищата на селата Ново 
Оряхово и Шкорпиловци, находящи се на територията на бившата защитена местност 
„Камчийски пясъци”.  
 

• На 8 септември 2008 г. с Решение на Министерски съвет №587 от 8 септември 2008 г. 
се променя предназначението на земите и изключването им от горския фонд с цел 
реализирането на инвестиционен проект „Иновативен комплекс за смесено жилищно 
обитаване и обслужващи дейности „Камчия парк”. С решението си Министерски съвет 
потвърждава че земите на „Бета Форест” и „Мирта Инжинеринг” се изключват от 
горския фонд и са вече част от подробните устройствени планове (ПУП) на селата 
Ново Оряхово и Шкорпиловци, одобрени със заповеди 643 и 644 от 25 март 2008 г. 
Мотив на решението е взето преди това решение по преценка за необходимостта от 
Екологична оценка № ВА-35-ЕО/2008 г. за проекта от Директора на регионална 
инспекция по околна среда и води – Варна, с което той постановява, че плана на 
проекта не се нуждае от пълна Екологична оценка защото няма вероятност да нанесе 
вреди на околната среда. Площта на земите и гори включени в проекта е 2703 дка, като 
за промяната на предназначението им фирмите ще заплатят 23 907 576, 00 лв. За 
извършването на компенсационно залесяване дружествата ще внесат в Национален 
фонд „Българска гора” над 1 671 000 лв. 
 

• На 27 октомври 2008 г. с решение №27/27.10.2008г. кметът на община Долни Чифлик 
отказва достъп до обществена информация (ЗДОИ), а именно копия от издадените от 
него заповеди 643 и 644 от 25.03.2008 г., на Асоциация на парковете в България, 
позовавайки се на чл. 28, ал.2 от ЗДОИ, въпреки че информацията е поискана по 
надлежния ред (чл. 12, ал.3)  и е официална обществена информация, съгласно чл. 10 
на ЗДОИ, а не информация, предоставена от трети лица. 
 

• С решение №125 от 10 октомври 2008 г. и №130 от 28 октомври 2008 г. директорът 
на РИОСВ Варна отказа достъп до обществена информация съответно на БДЗП и на 
Българска фондация „Биоразнообразие”, като отказа да предостави копие от свое 
решение по преценка за необходимостта от Екологична оценка № ВА-35-ЕО/2008. 
Мотива за отказ е, че решението касае интереси на трети лица и представлява 
търговска тайна!! Въпросното решение не е публикувано на интернет страницата на 
РИОСВ Варна, както се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда. От 
друга страна решението на Министерски съвет от 8 септември 2008 г. би трябвало да е 
взето въз основа на решение по ОВОС или ЕО. Не е известно да има завършена 
процедура по ОВОС, екологична оценка или оценка за съвместимост с целите на 
Натура 2000 на проект „Иновативен комплекс за смесено жилищно обитаване и 
обслужващи дейности „Камчия парк”. Имаме основание да считаме, че цитираното по-
горе решение е свързано с инвестиционни намерения на територията на бившата 
защитена местност „Камчийски пясъци”.  

 
3. Заплахи за природната стойност на района 
 

• След отпадането на режима на защитената местност на 2 ноември 2006 г. върху 
дюните редовно се провеждат off-road дейности с джипове и АТВ-та, 
нерегламентирани къмпингуващи увреждат растителността и безпокоят 
животинските видове, замърсяват с отпадъци, опожаряват гората. От 2006 година 
насам най-малко 1-5% от площта на дюните са увредени от тези дейности, като са 
оставени трайни петна и ивици с унищожена дюнна растителност. 
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• След отпадането на режима на защитената местност 2 ноември 2006 г. и 
формалното отчитане на дюните, като пасище, съществува ежедневна опасност от 
пълно унищожаване на дюнната растителност в резултат от нормални и не 
изискващи разрешение или съгласуване дейности по управление на пасища и гори. 
Такива увреждащи дейности могат да бъдат паша, машинна обработка идр. 

 
• С промяната на статута на горите и дюните в урбанизирани територии на 8 

септември 2008, всяка увреждаща дейност – включително изсичане на горите и 
обработка на повърхността  - може да доведе до 100% унищожаване на всички 
местообитания в Камчийски пясъци. 

 
• Евентуалното реализиране на строителен проект на тази територия, какъвто е 

проекта на  Raifеisen Centrobank според публикациите в българските медии 
(властите отказват достъп до каквито и да е било официални документи за проекта), 
би довел до 100% унищожаване или значително увреждане и фрагментация на 
природните местообитания и до унищожаване на и прогонване на животинските 
видове. Като се има предвид важността на територията, такъв проект ще доведе до 
драстично увреждане на зоните от НАТУРА 2000.  

 
 
 
4. Нарушения на националното законодателство 
 

• Чл. 18, ал. 1 на  Конституцията на Република България постановява, че 
крайбрежната плажна ивица е изключителна държавна собственост. Параграф 2а. 
на Закона за държавната собственост постановява, че  "Крайбрежна плажна ивица" 
по смисъла на този закон е част от брега, представляваща естествено или 
изкуствено обособена територия, покрита с пясък, с начин на трайно ползване за 
рекреационни цели. Чл. 6, ал. 3 на Закона за държавната собственост постановява, 
че обектите - изключителна държавна собственост, не могат да се обявяват за 
имоти - частна държавна собственост. Тези текстове постановяват изрично 
характера на крайбрежните дюни, като част от крайбрежната плажна ивица и 
съответно, като територии изключителна държавна собственост. В нарушение на 
това са издадени: решение 568 от 17.06.2005 г. на МС и всички последвали актове 
за промяна собствеността и начина на трайно ползване на дюните в бившата 
Защитена местност Камчийски пясъци. 

 
• Чл. 10., ал. 1 на Закона за защитените територии посочва, че собствеността на 

държавата, която не е изключителна държавна собственост, върху горите, земите и 
водните площи, включени в защитените територии по този закон, е публична. Чл. 7, 
ал.3, т. 2 на Закона за горите посочва, че публична държавна собственост са горите 
и земите от горския фонд - държавна собственост, в защитените територии по 
смисъла на Закона за защитените територии. Чл. 7, ал. 1 на Закона за държавната 
собственост постановява, че имотите и вещите - публична държавна собственост, 
не могат да бъдат обект на разпореждане и да се придобиват по давност. Всички 
тези разпоредби посочват, че преди 2.11.2006 г. всички институции не са могли да 
знаят за решението на Върховния административен съд  за обявяване на нищожност 
на заповедта за обявяване на Защитена Местност Камчийски пясъци, т.е. преди тази 
дата съгласно Закона за защитените територии, Закона за горите и Закон за 
държавната собственост всички държавни земи и гори на територията на 
защитената местност е следвало да се третират, като най-малко публична 
собственост (освен тези, които са изключителна държавна собственост). В 
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нарушение на това са издадени: решение 568 от 17.06.2005 г. на МС и всички 
последвали актове за промяна собствеността и начина на трайно ползване на 
дюните в бившата Защитена местност Камчийски пясъци преди 2.11.2006 г.; актове 
за частна Държавна собственост от 06.07.2005 г. и на 07.07.2005 г. на Областна 
администрация – Варна за подотдели 124, 125, 287-316, 319, 320-330 от Държавния 
горски фонд в защитена местност Камчийски пясъци. 

 
• Чл. 19 на Закона за биологичното разнообразие, че при заплаха от увреждане на 

бъдеща защитена зона от НАТУРА 2000, която е утвърдена от Министерски съвет, 
но още няма издадена заповед за обявяване с режими, Министъра на околната среда 
и водите е длъжен да издаде предварителна заповед, която да забрани дейностите 
увреждащи защитената зона. Отпадането на режима на защитена местност и 
формалното превръщането на дюните в пасища пряко застрашават 100 % от 
територията на бившата защитена местност: опасността от нормални и не 
изискващи разрешение дейности по управление на пасища и гори (паша, машинна 
обработка, сечи и др) могат на 100% да унищожат всички местообитания и 
популации на видове в тази част на НАУРА 2000 зоната; след отпадането на 
режима на защитената местност върху дюните редовно се провеждат off-road 
дейности с джипове и АТВ-та и нерегламентирани къмпингуващи увреждат 
растителността, безпокоят животинските видове, замърсяват с отпадъци, 
опожаряват гората.  

 
• Чл. 31 – 33 на Закона за биологичното разнообразие изисква проекти и планове, 

което има вероятност да увредят предмета и целите на Защитените зони от 
НАТУРА 2000 да преминат специфична оценка за съвместимостта им с НАТУРА 
2000. Те следва да бъдат съгласувани само ако не увреждат значително предмета и 
целите, като основната цел  винаги е опазване или възстановяване на 
благоприятния природозащитен статус на местообитанията и видовете. Когато 
едновременно има Оценка за въздействието върху околна среда на проект или 
Екологична оценка на план, то оценката се съвместява, като процедура и решение с 
тях. С решение по преценка за необходимостта от Екологична оценка № ВА-35-
ЕО/2008 г. за проекта от Директора на регионална инспекция по околна среда и 
води – Варна, с което той постановява, че плана на проекта не се нуждае от пълна 
Екологична оценка и оттам не се нуждае от оценка за съвместимостта, защото няма 
вероятност да нанесе вреди на околната среда се нарушава фрапантно това 
изискване на Закона за биологичното разнообразие, доколкото е съвсем ясно, че 
проектът има вероятност да увреди зоната от НАТУРА 2000. 

 
• Чл. 88, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда посочва, че решенията по 

Екологична оценка се предоставят за достъп до всички заинтересовани страни и до 
обществеността, като цяло, като реда за това се посочва в наредба. Чл. 15, ал.2 на 
тази наредба посочва, че решението за преценка следва най-малко да бъде 
поставено на интернет страницата на Регионална инспекция по околна среда и 
води. Освен това член 19, ал. 2 на Закона за опазване на околната среда посочва, че 
всички административни мерки и решения са достъпни за получаване от 
обществеността чрез поискване до съответния орган. С непубликуването на 
решение по преценка за необходимостта от екологична оценка  No ВА-35-ЕО/2008 
г. и отказа да предостави достъп до него Директора на РИОСВ – Варна нарушава 
всички тези разпоредби. 
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• Чл, 17 на ЗУЧК, който изисква промяната на предназначението на имоти в зона А и 
зона Б да се извършва на основата на влязъл в сила ОУП. С действието си на 
8.08.2008 Министерски съвет е нарушил този член променяйки предназначението 
на имотите в защитената местност без наличие на действащ ОУП. 

 
 
 
5. Нарушения на Европейското законодателство 
 

• Съгласно чл. 4, ал. 1 на Директива 92/43/ЕИО и същия член на Директива 
79/409/ЕИО България е била длъжна на внесе в Европейската комисия пълен 
списък с потенциални Зони от значение за общността (пЗЗО по местообитанията) и 
съответно с обявени специални защитени зони (СЗЗ по птиците). Това задължение 
не е изпълнено по отношение на района на бившата защитена местност Камчийски 
пясъци, като пЗЗО “Камчия” BG0000116 е внесена през януари 2008 с повече от 
една година закъснение, а бъдещата СЗЗ също е внесена тогава, но без да е обявена 
със заповед както се изисква от чл. 4, ал 1., като това все още е факт. Всичко това 
въпреки, факта че към 01 януари 2007 година е имало техническа готовност за 
внасяне на зоните и обявяване със заповед на СЗЗ. 

 
• Съгласно чл. 6, ал. 2 на Директива 92/43/ЕИО държавите членки вземат съответни 

мерки за предотвратяване в   териториите със специален режим  на защита на вло-
шаването на природните местообитания  и местообитанията на видовете, както и 
безпокойство на видовете, за които териториите са определени, доколкото това 
безпокойство може да има значително въздействие с оглед на целите на настоящата 
Директива. Тези разпоредби важат и за пЗЗО, те следва да важат за Камчийски 
пясъци от 01 януари 2007 година. Въпреки явните заплахи за тази територия и 
сигналите на НПО обаче Министъра на околната среда и водите не е предприел 
никакви превантивни действия. Нещо повече Директора на Регионална инспекция 
по околна среда и води – Варна в нарушение на този член е съгласувал с решение 
No ВА-35-ЕО/2008 г. през 2008 година без Оценка на въздействие върху околната 
среда проекта на дъщерните фирми на Raifеisen Centrobank за застрояване на 
Камчийски пясъци, който ще доведе до драстични нарушения в пЗЗО Камчия. 
 

• Съгласно чл. 4, ал. 4 на Директива 79/409/ЕИО по отношение на всички все още 
необявени бъдещи СЗЗ държавите членки следва да вземат подходящи мерки за 
избягване влошаване условията в местообитанията, или всякакъв вид безпокойство, 
засягащо птиците, дотолкова, доколкото то би било от значение, имайки предвид 
целите на този Член. Всички констатации за нарушения по горния параграф са в 
сила и тук. 
 

• Чл. 5, ал. 1 и ал. 3, т. (b) и (d) на Директива 2004/35/ЕО за екологичната отговорност 
ясно посочва, че компетентният орган на страната членка сам може или да изиска 
от оператора да предприеме необходимите превантивни мерки или сам да ги 
предприеме, когато съществува непосредствена заплаха от възникването на 
екологични щети. В светлината на това явно е бездействието на Министъра на 
околната среда и водите по предотвратяване на увреждането на териториите в 
бившата защитена местност Камчийски пясъци. 
 

• Съгласно чл. 9, ал. 1 на Директива 2001/42/ЕО за екологична оценка на планове и 
програми Директора на РИОСВ – Варна е следвало да оповести своето решение No 
ВА-35-ЕО/2008 г. с което се съгласува проекта на дъщерните фирми на Raifеisen 
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Centrobank за застрояване на Камчийски пясъци, което той отказва да направи. 
Нещо повече - въпреки че съгласно вътрешното законодателство проектът се 
нарича Подробен устройствен план, по съдържанието си това е проект и неговото 
съгласуване следва да става съгласно Директива 85/337/ЕИО (изменена с  
Директива 97/11/ЕИО) относно оценка на въздействието на проекти върху околната 
среда.  

 
 
6. Други данни за нарушения на законодателството 
 

ПУП-ПЗ е одобрен по реда на чл. 129 (1) от ЗУТ в нарушение на чл. 31 от Закона за 
биологичното разнообразие поради липсата на решение съгл. чл. 28, ал.1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на ППП и ИП с предмета и 
целите на опазване на защитени зони (приета ПМС №201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007 г.) в 
съотв. с чл. 31 (5) от ЗБР. Това потенциално нарушение пряко рефлектира върху и опорочава 
законосъобразността на Решения № 586/08.09.2008 г. и №587/08.09.2008 г. на Министерски 
съвет относно процедура по чл. 14-14д от Закона за горите за промяна на предназначението на 
горите в обхвата на ПУП-ПЗ. 

С  писмо изх. № 26-00-241 (6)/28.01.2008 г. на РИОСВ Варна, с което директорът на РИОСВ 
Варна г-н Синан Мехмед уведомява възложителя на ПУП-ПЗ, че на основание чл. 24, ал. 3 от 
Наредбата е дадена положителна оценка на качеството на Доклада за оценка на степента на 
въздействие на ПУП-ПЗ върху прилежащите Натура 2000 зоните. Видно е, че не с това писмо 
се завършва процедурата по чл. 31 от ЗБР за съгласуване на ПУП-ПЗ, а с издаването на 
Решение за оценка съвместимостта на ПУП-ПЗ съгласно чл. 31, ал. 11 от ЗБР (съотв. чл. 28 
(1) от Наредбата). В заключителната част на писмо изх. № 26-00-241 (6)/28.01.2008 г. на 
РИОСВ Варна, където изрично е подчертано, че следващите стъпки в процедурата по чл. 31 
от ЗБР за съгласуване на проекта за ПУП-ПЗ включват: 

(1) „На основание чл. 24, ал. 7 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата РИОСВ-Варна 
провежда консултации с обществеността, като в 5-дневен срок от 
уведомяването на възложителя се публикува в интернет информация относно 
плана за срок от 30 дни.” 

(2) „В срок 30 дни след провеждане на консултациите, (на основание чл. 28, ал. 1 
от Наредбата) директорът на РИОСВ Варна издава Решение по оценка за 
съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на зоните.” 

   Към настоящия момент няма информация да са провеждани нито консултации с 
обществеността, нито да е издаден Решение по чл. 28, ал. 1 от Наредбата, поради което 
категорично можем да твърдим, че процедурата по съгласуване на ПУП-ПЗ по реда на чл. 31 
от ЗБР (съотв. глава Втора от Наредбата) не е завършена. 

  Опазването на биологичното разнообразие в защитените зони от Натура 2000 е 
приоритетна цел на Европейската комисия по силата на чл. 130 от Договора за ЕС и чл.2 от 
Директива 92/43/ЕИО. В България опазването и устойчивото ползване на биологичното 
разнообразие е уредено в Закона за биологичното разнообразие, който транспонира в 
българското законодателство именно Директива 92/43/ЕИО. 

  По силата на чл. 31, ал.1 от ЗБР „планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на 
защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, 
проекти или инвестиционни предложения могат да окажат отрицателно въздействие върху 
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защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на 
опазване на съответната защитена зона”. 
  Съгласно чл. 31, ал. 11 от ЗБР „оценката по ал. 10 (оценката за съвместимост) 
завършва с решение на министъра на околната среда и водите или на директора на 
съответната регионална инспекция по околната среда и водите”. Освен това, с цел да се 
гарантира постигане целите на ЗБР и на Директива 92/43/ЕИО, законодателят е поставил 
законово изискване при процедурата по оценка за съвместимост по чл. 31 от ЗБР (съотв. гл. 
Втора от Наредбата) да бъдат включени консултации и участието на обществеността (чл. 31а, 
ал2, т.7 от ЗБР, съотв. чл. 25 от Наредбата), както и възможност за съдебен и 
административен контрол на Решението по оценка за съвместимост по реда на АПК във вр. с 
чл 31, ал. 18 от ЗБР.  

  В този контекст, извършването единствено на “оценка” качеството на Доклада за 
оценка на степента на въздействие по реда на чл. 24, ал. 3 от Наредбата се явава просто една 
междинна стъпка от цялата процедура по чл. 31 от ЗБР (съотв. гл. Втора от Наредбата), и в 
никакъв случай не може да се счита като издаване на краен индивидуален административен 
акт по смисъла на чл. 31, ал. 11 от ЗБР, с който се съгласува ПУП-ПЗ.  

  С оглед на гореизложеното считаме, че процедурата по одобряване на ПУП-ПЗ е 
завършена в съществено нарушение на чл. 31 от ЗБР поради липсата на обществени 
консултации и липсата на обжалваем краен административен акт съгл. чл. 31, ал. 11 от ЗБР, 
т.е. е налице нарушение не само на процесуалния, но и на материалния закон, което опорочава 
цялата последваща процедура по одобряване и реализиране на ПУП-ПЗ. 

  Що се отнася до съгласуването на ПУП-ПЗ по реда на чл. 85 от ЗООС с Решение 
№ВА-35/2008 г. на РИОСВ Варна (Прил. 4) за преценка необходимостта от ЕО, е видно от 
съдържанието на Решението, че то няма никакво отношение към съгласувателната процедура 
по ЗБР и съответно не може да изпълнява функцията на решение по чл. 31 от ЗБР.  

  Нещо повече, в Решение №ВА-35/2008 г. на РИОСВ Варна и приложеният към него 
Предупредителен протокол от 04.03.2008 г. има данни, които сочат за допълнителни тежки 
процесуални нарушения при издаването на Решение №ВА-35/2008 г. и Заповеди №№ 643 и 
644 от 25.03.2008 г. на кмета на Община Долни чифлик, с които е одобрен ПУП-ПЗ на 
обекта: 

- С Решение №ВА-35/2008 г. е преценено „да не се извършва екологична оценка на 
ПУП-ПЗ в ПИ №№ 000999, 502009 и т.н.”, което означава, че ПУП-ПЗ е изготвен 
за поземлени имоти, вместо за регулирани с План за регулация имоти. 
Следователно считаме, че Заповеди №№ 643 и 644 от 25.03.2008 г. на кмета на 
Община Долни чифлик са издадени в нарушение на чл. 59, ал. 1 от Наредба №8 
от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, 
съгласно който „плановете за застрояване се изработват по задание от 
възложителя въз основа на действащи планове за регулация на улици и поземлени 
имоти [...].”. 

- С т.3 от Предупредителния протокол от 04.03.2008 г. директорът на РИОСВ 
Варна изисква от възложителя приоритетно да „проектира изграждането на 
необходимата техническа инфраструктура за транспортен достъп, за 
енергоснабдяване, за водоснабдяване, за отвеждане и пречистване на 
отпадъчните води и за събиране и обезвреждане на битовите отпадъци”, които 
явно не са били налични при съгласуването на ПУП-ПЗ. Това означава, че 
директорът на РИОСВ Варна е издал съгласувателното решение по реда на ЗООС 
за ПУП, който или не е съществувал реално, или е бил крайно непълен, тъй 
като съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ ”подробният устройствен план (трябва да) се 
придружава от планове за вертикално планиране, планове-схеми за 
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комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, 
електрификация, от планове за паркоустройство и благоустройство, геоложки 
проучвания, газоснабдяване, топлоснабдяване, далекосъобщения и други, които се 
одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от 
него”. 

  В крайна сметка процедирането на ПУП-ПЗ на „Иновативен комплекс за смесено 
жилищно обитаване и обслужващи дейности „Камчия парк”” е опорочено не само поради 
липсата на задължителното решение по чл. 31 от ЗБР, но и поради липсата на изработен 
съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №8 от 14.06.2001 г. цялостен ПУП – ПЗ. 


