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Представено от „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, гр. София, 
уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство и смяна 
предназначението на магазини в коридор в едроплощен хипермаркет и двуетажно 
пристрояване към едроплощен хипермаркет“ в УПИ ХXII-566, кв. 27, по плана на 26 м.р., 
гр. Варна, общ. Варна.

Във връзка с представено от „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД,  
уведомление за ИП „Двуетажно пристрояване към съществуващ хипермаркет“ в УПИ ХXII-
566 (ПИ с идентификатор 10135.3516.158), кв. 27, по плана на 26 м.р., гр. Варна, общ. 
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:

Пристройката ще помещава нови два броя магазини и коридор към тях на второ ниво, 
като първото ниво ще остане изцяло за автомобилен и пешеходен проход. За да се 
осъществи фунционалната връзка на второ ниво между новата пристройка и 
съществуващия обект се предвижда преустройство и смяна предназначението на два от 
съществуващите магазини в коридор, водещ към пристройката. 

І. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС):  

Заявеното ИП е разширение на съществуващ  обект по точка 10, буква „Б“ от 
Приложение № 2 от ЗООС, което разширение може да доведе до значително въздействие 
върху околната среда и човешкото здраве и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон 
подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.  

Във връзка с чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е 
директорът на РИОСВ-Варна. 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР): 

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС ИП подлежи и 
на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите защитени зони 
(ЗЗ) от Европейската екологична мрежа “Натура 2000”.  

Най-близко разположената е ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” за 
опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, 
обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите.

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Варна и район „Младост“ - 
общ. Варна, и на главния архитект на Община Варна.  

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 17.06.2019г.) 


