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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 „Явор Гардън“ООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 
"Жилищни сгради с подземни и надземни нива“ в поземлен имот №10135.3513.1777, площ 
23407 кв. м, вид собственост - частна, вид територия урбанизирана, НТП - за друг вид 
застрояване, стар номер 65, квартал 13, парцел 1-65 район Младост, ул. „Орех“ № 2, гр. Варна, 
община Варна, област Варна, с възложител „Явор Гардън“ООД.  
 
Във връзка с представено от „Явор Гардън“ООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) 
за "Жилищни сгради с подземни и надземни нива“ в поземлен имот №10135.3513.1777, площ 
23407 кв. м, вид собственост - частна, вид територия урбанизирана, НТП - за друг вид 
застрояване, стар номер 65, квартал 13, парцел 1-65 район Младост, ул. „Орех“ № 2, гр. 
Варна, община Варна, област Варна, с възложител „Явор Гардън“ООД, 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 на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС: 
 

Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-Варна, се 
установи следното:  
1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда ИП "Жилищни сгради с подземни и 

надземни нива“ в поземлен имот №10135.3513.1777, площ 23407 кв. м, вид собственост - 
частна, вид територия урбанизирана, НТП - за друг вид застрояване, стар номер 65, 
квартал 13, парцел 1-65 район Младост, ул. „Орех“ № 2, гр. Варна, община Варна, област 
Варна, с възложител „Явор Гардън“ООД. 

2. С настоящото ИП заявявате изграждане на жилищни сгради с три входа с две подземни 
нива – вход 8 – 16 етажен, вход 9 – 14 етажен и вход 10 – 14 етажен. 

3. За конкретния имот и възложител има издадени: писмо с изх. №26-00-5486/А1/28.11.2019 
г. за ИП „изграждане на жилищни сгради с шест входа, две подземни нива и трафопост“, 
писмо с изх. №26-00-5486/АЗ/25.06.2020 г. за ИП „изграждане на уличен водопровод и 
смесена канализация“ и писмо с изх. №26-00-5486/А6/18.11.2020 г. за ИП „изграждане на 
трафопост с две подземни кабелни линии“. 

4. Към документацията е приложена Заповед №Г-5/28.01.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ 
за горецитирания имот от заместник кмета на Община Варна. От страна на РИОСВ-Варна 
по отношение на проекта за ПУП-ПРЗ за конкрения имот и възложител няма произнасяне 
за приложими процедури съгласно екологичното законодателство. 

 
Във връзка с изложеното, заявеното ИП представлява изменение на разрешен обект по т. 

10 буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за 
опазване на околната среда 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.  
 
         Съобразно насоките на Европейската комисия „Тълкуване на дефинициите на 
категориите проекти в Приложение I и II на Директивата за ОВОС“ (с цел държавите членки 
да бъдат улеснени в прилагането на правото на Европейския съвет), при тълкуването на 
обхвата на т. 10, буква „б“ на Приложение II на Директивата, трябва да се има предвид 
„широкия обхват и широката цел“ на Директивата за ОВОС. Съгласно ръководството, за 
проекти с характеристики, сходни на характеристиките на паркинги и търговски центрове, 
може да се счита, че попадат в тази категория, както и строителството на жилищни комплекси, 
болници, университети, спортни стадиони, кина, театри и други културни центрове, като 
основният принцип е, че всички тези категории проекти са от градски характер (за градско 
развитие) и могат да причинят сходни видове въздействия върху околната среда. Предвид 
посоченото, обхватът на инвестиционните предложения по т. 10, буква „б“ от Приложение № 
2 на ЗООС, не следва да се ограничава единствено и само до изброените „търговски центрове 
и паркинги“. 
          В насоките си Европейската комисия, обръща внимание на разпоредбата на чл. 82, ал. 3 
от ЗООС, съгласно която инвестиционните предложения се разглеждат в тяхната цялост със 
свързаните с основния предмет на оценка спомагателни или поддържащи дейности, 
независимо дали същите самостоятелно попадат в обхвата на приложенията на Закона. В тази 
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връзка при определяне на приложимата процедура за инвестиционните предложения за 
градоустройствено развитие, са от значение и всички дейности, необходими за цялостната 
реализация и функциониране, като например водопроводни и/или канализационни системи, 
електроснабдяване, транспортен достъп. 
           Имайки предвид всичко гореизложено и предприетите действия от Ваша страна с 
преценката за необходимостта от извършване на ОВОС следва да се извърши цялостна оценка 
на Вашите предвиждания за изграждане на жилищен комплекс и съпътстваща 
инфраструктура. 
 

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят 
на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложениeтo по 
чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за 
таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и 
водите и внася писмено искане по образец съгласно приложение 6 до компетентния 
орган, към което прилага един екземпляр от информацията по приложение 2 на 
хартиен и електронен носител /който да съдържа цялата налична и приложена 
документация към процедурата/; 

   Към искането да се приложат: 
- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 500 лв., 

съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на 
МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.),  преведена по банков път: IBAN: BG17 
SOMB 9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при Общинска банка АД. Основание: по 
преписка с вх. №26-00-5486/А8/2020 г.  

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да бъде 
описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно разгледани следните 
въпроси : 

 Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и 
дейности, които са свързани с настоящото намерение; 

 Подробно описание на всички  предвиждания и дейности; 
 Да се опише текущото състояние на площадката, използване на техническа 

инфраструктура. 
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 

интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице  
- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като 

поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-
малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от 
заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 
електронен носител на Община Варна и район „Младост“, община Варна. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 
Община Варна и район „Младост“, община Варна: 

 осигурява обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, 
като поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) 
и на общественодостъпно място за достъпа до информацията и за 
изразяване на становища от заинтересувани лица; 

 в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат на 
компетентния орган резултатите от обществения достъп, в т.ч. по 
начина на осигуряването му по образец съгласно приложение № 7. 

3.  Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които за 
инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се 
извършва преценка: 

- по искане на възложителя; 
- при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното 

разнообразие; 
- в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 

 
ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие: 
 

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.), ИП подлежи и на оценка за 
съвместимостта със ЗЗ чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на 
ОВОС.  
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Територията предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии /ЗТ/ по 
смисъла на Закона за защитените територии и защитена зона от Натура 2000. Най-близко 
разположена е защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско 
езеро”, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона 
BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” за опазване на дивите птици, определена съгласно 
чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР обявена със Заповед №РД-128/10.02.2012 г. (обн., ДВ. бр. 22/2012 г.) 
на министъра на околната среда и водите ще бъде извършена в рамките на процедурата за 
преценяване необходимостта от ОВОС. 
 

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Варна и район „Младост“, община Варна 
 

 
  

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 18.12.2020 г.) 


