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Представено от „Терем-КРЗ Флотски Арсенал - Варна“ ЕООД, уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП) за “утилизация на морски боеприпаси, които са 
включени в списъка на излишните за Българската армия оръжия, боеприпаси, взривни 
вещества и пиротехнически изделия“ в ПИ № 307013, с площ 607276 кв.м, в местност 
„Герена“ /“Лъджата“/, /ИП ще се осъществи в сграда 01, с площ 2251 кв.м/, землище на село 
Константиново, община Варна, възложител: „Терем-КРЗ Флотски Арсенал - Варна“ ЕООД 
 
 

 
Във връзка с представено от „Терем-КРЗ Флотски Арсенал - Варна“ ЕООД, уведомление 
за инвестиционно предложение (ИП) за “утилизация на морски боеприпаси, които са 
включени в списъка на излишните за Българската армия оръжия, боеприпаси, взривни 
вещества и пиротехнически изделия“ в ПИ № 307013, с площ 607276 кв.м, в местност 
„Герена“ /“Лъджата“/, /ИП ще се осъществи в сграда 01, с площ 2251 кв.м/, землище на 
село Константиново, община Варна, 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) :  
 

   Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в 11, буква „з” 
предприятие/съоръжения за производство, съхраняване, обезвреждане и/или 
унищожаване на взривни вещества и изделия от тях от Приложение № 2 на ЗООС и на 
основание чл. 93, ал. 1, т. 1  от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС.  

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна 
на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  

 
 

ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично 
разнообразие: 

Имотът, предмет на ИП, попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000” –  
защитена зона BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, обявена със Заповед № РД-
128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите. 

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 
от Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима 
на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” 
определен със заповедта за обявяване и.  

На основание чл. 31 от ЗБР и 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, ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), ИП подлежи на оценка за 
съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона 
ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС. 

 
ІІІ.  По отношение на изискванията на глава седма, раздел втори от ЗООС: 

С вх. № 26-00-6575/5/19.01.2018 г. в РИОСВ-Варна е представен доклад за 
извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС на „ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал-
Варна“ ЕООД, с описани опасните вещества, които са налични или има вероятност да са 
налични във всеки един момент в предприятието. В доклада са включени и опасните 
вещества, които има вероятност да са налични на територията на участък „Минно-
торпеден“ във връзка с ИП на оператора за Утилизация на морски боеприпаси, които са 
включени в списъка на излишните за българската армия оръжия, боеприпаси, взривни 
вещества и пиротехнически изделия. Съгласно заключенията от доклада за извършена 
класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, изготвен в съответствие с приложение № 1 на 
Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.), предприятието „ТЕРЕМ-КРЗ 
Флотски арсенал-Варна“ ЕООД не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. 

С вх. № 26-00-6575/4/29.12.2017 г. в РИОСВ-Варна е представено копие от 
становище на Министерство на отбраната с изх. № 04-34-15/08.07.2016 г. до министъра 
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на околната среда и водите за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са 
от значение за националната сигурност. Съгласно същото „ТЕРЕМ-КРЗ Флотски 
арсенал-Варна“ ЕООД, е предприятие попадащо в изключенията по чл. 103, ал. 8, т. 1, 
буква „б“ на ЗООС. 

Предвид гореизложеното е необходимо да предприемете следните действия: 
 В качеството Ви на оператор на предприятие, за което е приложимо изключението 
по   чл. 103, ал. 8, т. 1, буква „б“ на ЗООС, да представите на министъра на околната 
среда и водите информацията по чл. 4, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на 
големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 
5/2016 г. с изм. и доп.), с копие до РИОСВ-Варна. 

 
 
Копие на писмото е изпратено до кметoвете  на село Константиново, община 

Варна,  Община Варна 
 
/отговорено от РИОСВ на 06.02.2018 г./ 


