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СЪОБЩЕНИЕ  
по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда

Представено  от „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ ЕАД, 
уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нов тренировъчен 
център за морски лица в УПИ VII-50,272 "за общ. обслужване", кв.11 по плана на ЮПЗ, 
ПИ 10135.5501.395 по КККР на гр. Варна, с възложител: „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ 
КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ ЕАД.  

Във връзка с представено от „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ 
ЕАД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нов 
тренировъчен център за морски лица в УПИ VII-50,272 "за общ. обслужване", кв.11 по 
плана на ЮПЗ, ПИ 10135.5501.395 по КККР на гр. 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): 

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 за изграждане на нов тренировъчен център за морски лица в УПИ 
VII-50,272 "за общ. обслужване", кв.11 по плана на ЮПЗ, ПИ 10135.5501.395 по КККР на 
гр. Варна, с възложител „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ 
ЕАД.

Площадката предвидена за разполагане на новопроектираната сграда се намира в 
урбанизирана територия на северния бряг на острова на Варненското езеро. Имотът и в 
момента се ползва от „Български морски квалификационен център“ ЕАД за обучение на 
морски лица. Настоящото инвестиционно предложение е във връзка с подобряване на 
материалната база на квалификационния център. 

Сградата се предвижда на 4 етажа с разгъната застроена площ (РЗП) 1366 кв.м. 
Очакван капацитет на сграда – до 68 души, включващ: курсисти – 56 души и  персонал – 
12 души.  

Първи етаж на кота ±0.00 ще съдържа фоайе с прилежащи към него стълбищна 
клетка и коридор, санитарен възел, помещение обслужване на клиенти с две работни 
места, офис с две работни места, помещение за обслужващ персонал с две работни места, 
офис началник, учебна зала, помещение за охрана, техническо помещение (ВК, ОВ), 
технологично помещение, помещение за химикали, гараж. Втори етаж на кота  +3.50 
съдържа медицински център, три броя съблекални за по 8 човека с прилежащи към тях 
тоалетни, склад, зала басейн. Трети етаж на кота +6.75 съдържа помещение за 
преподаватели с прилежаща към него баня, два броя учебни зали, помещение чистач. В 
зоната над зала басейна е осигурена обходна площ (пасарелка), необходима за разполагане 
на тренировъчно оборудване. Четвърти етаж на кота +10.00 съдържа помещение за 
преподаватели с прилежаща към него баня, два броя учебни зали, помещение чистач.  

Необходимият брой паркоместа (общо 7 бр.) е обезпечен на нивото на терена в 
рамките на УПИ. Водоснабдяването ще се осъществява от съществуващ водопровод. За 
отвеждане на отпадъчните води ще се изгради изгребна яма. За електрозахранването ще се 



използва съществуващ трафопост, електрозахранен от п/ст Аспарухово. 
Комуникационният достъп до имота се осъществява по съществуващата улична мрежа в 
кв.Аспарухово, гр. Варна. 

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 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 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, нo попада в границите на ЗЗ от мрежата 
“Натура 2000” за опазване на дивите птици „Варненско – Белославско езеро” с код 
BG0000191, обявена със Заповед № РД – 128/10.02.2012 г. (ДВ; бр. 22/2012 г.) на 
Министъра на околната среда и водите, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР. 

ИП предвижда изграждане на тренировъчен център за морски лица, което е 
допустимо по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и не 
противоречи на режима на защитената зона. 

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

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Варна и кмета на Район 
„Аспарухово“, общ. Варна   

                                                                                        (отговорено от РИОСВ на 03.07.2020 г.) 


