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      Представено е от „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД, уведомление за ИП свързано с изграждане на 
сграда за обществено обслужване, включваща информационен център, институт по 
хидрология и дайвинг обучение в УПИ XIX-1006 за брегоукрепване, озеленяване и общ. 
обслужване, кв. 1 на Крайбрежна зона – Съставна зона 6, гр. Варна, с възложител: 
„ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД 

Във връзка с внесената от Вас информация и документи за гореописаното ИП, Ви 
уведомявам, следното: 

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

Приемам внесеното уведомление за информиране на компетентния орган по околна 
среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ. бр. 
25/2003г., изм. и доп.).  

 Заявеното ИП е свързано с изграждане на сграда за обществено обслужване, 
включваща информационен център, институт по хидрология и дайвинг обучение в УПИ XIX-
1006 за брегоукрепване, озеленяване и общ. обслужване, кв. 1 на Крайбрежна зона – Съставна 
зона 6, гр. Варна, с възложител: „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, във връзка 
с чл. 40, ал. 2 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; обн. ДВ бр. 73/11.09.2007г., с изм. и доп.), Ви 
уведомявам, че така заявеното ИП попада в обхвата на т. 10, буква „Б“ от Приложение №2 на 
ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1   подлежи на преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС. 

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.  
При изготвяне на информацията за ИП да се обърне внимание на:  
 източник на питейно битово водоснабдяване; 
 общ брой ползватели; 
 информация за отпадъчните води, формирани от обекта по видове потоци, 

предвиденото им третиране, отвеждане и заустване; 
 конкретни брегоукрепителни дейности; 
 обхвата,  засегната площ и параметрите на ИП; 

 подробно описание на предвидените дейности в имота, капацитет. 
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 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 (ДВ. бр.73/11.09.2007г., 
изм. и доп) инвестиционното предложение  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 (ЗТ) по 
смисъла на Закона за защитените територии, не попадат и в границите на ЗЗ от мрежата 
“Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е: BG0002082 „Батова” за опазване на дивите 
птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и 
обявена със Заповед № РД-129/ 10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и 
Заповед № РД-389/07.07.2016 г. (ДВ бр.59/2016 г.) на министъра на околната среда. 

Kопие до кмета на община Варна и кмета на район „Приморски“, община Варна 

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 23.10.2019г.) 


