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Представено от СОК „КАМЧИЯ“ ЕАД, ГР. БУРГАС, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на 
помещения в Спален корпус на Детски оздравителен легер „Черноморский“ по плана на 
К.К. „Камчия“, село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна.

Във връзка с представено от СОК „КАМЧИЯ“ ЕАД,  уведомление за ИП „Увеличаване 
на броя на съществуващите хотелски стаи за сметка на усвояване на служебните 
помещения (конферентни зали, помещение за прес-център, търговски помещения, зали за 
игри, и др.) чрез извършване на вътрешно преустройство и промяна предназначението на 
помещения в Спален корпус на ДОЛ „Черноморский“ в УПИ VI-56, 106 (ПИ с 
идентификатор 04426.102.340 по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен), кв. 50 по плана на К.К. 
„Камчия“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. 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: 

С настоящата инициатива легловата база в ДОЛ „Черноморский“ ще се увеличи с 245 
бр. легла. Преди преустройството спалния корпус на ДОЛ „Черноморский“ разполага с 715 
бр. легла, след преустройството ще се формират още 245 бр. легла или общо 960 бр. легла, 
като добавим и посетителите на ВС „Пирин 2“ (в същото УПИ) с още 224 души, то общият 
брой обитатели в имота ще е 1184=

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 попада в обхвата на точка 10, буква „Б“ от Приложение № 2 от ЗООС, и 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на процедура по 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 разположените са: ЗЗ BG0002045 „Комплекс Камчия” за опазване на 
дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със 
Заповед № РД-354/03.05.2012г. на Министъра на околната среда и водите и ЗЗ BG0000116 
„Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена 
съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон. 

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Аврен и село Близнаци, общ. 
Аврен, и на главния архитект на Община Аврен.  

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 02.05.2019г.) 


