
1

Представено от Община Варна, уведомление за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, на 
новообразувана територия до кв. Виница, гр. Варна, с площ 9.8 ха. 

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

Изработването на проекта за ПУП-ПРЗ, на новообразувана територия до кв. Виница, 
гр. Варна, с площ 9.8 ха, е във връзка с одобрения със Заповед № РД-02-14-
2200/03.09.2012г. на Министъра на РРБ Общ устройствен план на Община Варна - 
окончателен проект, Правилата и нормативите за прилагането му. Предвидените в ОУП 
обекти и мероприятия с общински и обществен интерес, публична държавна и публична 
общинска собственост, обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на 
описаната територия, следва да бъдат реализирани въз основа на ПУП-ПРЗ, като част от 
рамковата програма за прилагане на ОУП-Варна.  
         Проекта на ПУП-ПРЗ на новоурбанизирана територия до кв.  „Виница“, гр.Варна, се 
възлага на основание Решение 1903-6 на Общински съвет гр.Варна, по предложение кмета 
на Община Варна, съгласно Протокол №37/19.12.2014г. от заседание на Общински съвет 
град Варна. Той е съобразен с определените в ОУП структура и преобладаващо 
предназначение на територията и устройствената зона - Смф2- смесена 
многофункционална устройствена зона, предимно за новоурбанизираните територии с 
показатели за устройство и застрояване съгласно ПНП на ОУП. 

Предвиденото за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за новоурбанизирана 
територия до кв. Виница, гр. Варна, с площ 9.8 ха, не е включено в Приложения № 1 и 2 
на ЗООС. Въпреки това, прилагането на заявения ПУП предполага значително 
въздействие, поради това че: 

- С реализацията на плана ще се промени трайно предназначението на 9.8 ха 
територия за Смф2; 

- При прилагането на ПУП по време на строителството и експлоатация се очаква 
трайно прогонване на част от животинските видове, обитаващи района; 

         Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Наредбата за 
ЕО за проекта на ПУП-ПРЗ следва да бъде проведена процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на ЕО.

На основание чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за издаване на 
решение за преценяване необходимостта от ЕО е директорът на РИОСВ-Варна.   

За целта е необходимо да внесете писмено искане с подробно описание на 
предвидения проект на ПУП-ПРЗ в обхват всички имоти, касаещи новоурбанизираната 
територия до кв. Виница, гр. Варна, съгласно изискванията на чл. 8а, от Наредбата за ЕО.  

Към искането да се приложат:  
1. Доказателство за право на възложител по смисъла на параграф 1, т. 21 от ДР на 

ЗООС /Разрешение/Допускане за изработване на ПУП-ПРЗ, издадено от 
компетентния орган по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/; 

2. Копие от изготвен проект за ПУП-ПРЗ, с обяснителна записка; 
3. План-схемите на елементите на техническата инфраструктура /В и К, 

електроснабдяване, озеленяване, и т.н./; 
4. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса от 400 лв., 

съгласно чл. 1, ал. 5, т. 4, във връзка с чл. 30, от (ПМС 136/2011г. с изм.и доп.) по 
сметка на РИОСВ-Варна: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; BIC: SOMBBGSF; 
при Общинска банка АД; основание: по преписка с вх. № 08-01-495/2019г. 

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

Имотите, предмет на ПУП-ПРЗ, не попадат в границите на защитена зона (ЗЗ) от 
Европейската екологична мрежа НАТУРА 200.0 Най-близко разположената е ЗЗ за 
опазване на дивите птици с код BG002082 „Батова”, определена съгласно изискванията на 
чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР.  

Съгласно 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, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), проекта 
за ПУП-ПРЗ подлежи и на оценка за съвместимостта със защитените зони чрез 
процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ЕО.  

                                            /отговорено от РИОСВ на 15.05.2019г./ 


