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Представено от Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов”-Варна, уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане и обзавеждане на учебно заведение в 
съответствие със съвременните изисквания на европейските стандарти" 

 
Във връзка с представено от Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов”-Варна, 

уведомление за ИП за „изграждане и обзавеждане на учебно заведение в съответствие със 
съвременните изисквания на европейските стандарти, а именно осигуряване на 
преподавателски зали /аудитории/, кабинети, семинарни зали, научни „симулационни 
лаборатории“ по: „Спешна медицинска помощ“, „Административен сектор“, 
„Диагностичен център-стандартизирани пациенти“, „Сектор стоматологична симулация“, 
„Акушеро-гинекологичен сектор“, „Операционен сектор“, „Сектор запознаване с 
диагностична медицинска апаратура“, за обезпечаване на учебния процес по медицина 
чрез симулационни инструменти, моделиращи човешката структура с цел опознаването и 
в последствие диагностирането и лечение в УПИ IX-315 „за медицински колеж”, кв. 995, 
5-ти м.р., гр. Варна, ПИ с идентификатор 10135.2556.315 по КК на гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител” № 84, публична държавна собственост, в съответствие с разпоредбата на чл.5, 
ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна,  информира за следното: 
І. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :  

След преглед на предоставената документация е констатирано, че симулационният център 
представлява реконструиране, преустройство, надстрояване, пристрояване и основно 
обновяване на съществуващи сгради с идентификатори 10135.2556.315.2 (едноетажна 
сграда на физкултурен салон на Медицински колеж) и 10135.2556.315.6 (едноетажна 
сграда топла връзка между Физкултурен салон и Медицински колеж), при което са 
предвидени един подземен и девет надземни етажа.   

Предвид гореизложеното, РИОСВ-Варна уведомява, че ИП е разширение/изменение на  
обект по т. 10 “б” от Приложение 2 на ЗООС, което отчитайки спецификата, мащабите и 
местоположението на предвидените с него дейности, предполага по време на 
строителството отрицателно кумулативно въздействие върху качеството на атмосферния 
въздух и създаване на шумов дискомфорт и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС 
подлежи на процедура за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на 
глава шеста от същия закон.  

Във връзка с чл.93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът 
на РИОСВ-Варна. 
ІІ. По отношение  изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона 
за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла 
на ЗБР. Най-близко разположената ЗЗ е BG000191 „Варненско-Белославско езеро” за 
опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със 
Заповед №РД-128/10.02.2012 г. (обн., ДВ. бр. 22/2012 г.) на министъра на околната среда и 
водите.  

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и 
целите на опазване на защитената зона по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, 
т.1 от Наредба 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, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване 
на ОВОС. 

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Варна и Район “Приморски”-общ. 
Варна. 

 
 
 
/отговорено от РИОСВ на 26.05.2017 г./ 


