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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 
 

Представеното от К. Кандиларов и Н. Кандиларов, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Преустройство и промяна предназначението на снек-бар 
(самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.2556.41.1.42) в Медико-
диагностична лаборатория и лекарски кабинет, в сграда с идентификатор 
10135.2556.41.1, находяща се в УПИ I-43, кв. 628, по плана на 5-ти микрорайон на 
гр.Варна, е с възложители: К. Кандиларов и Н. Кандиларов.  
 
Във връзка с представено от К. Кандиларов и Н. Кандиларов, уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство и промяна предназначението на 
снек-бар (самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.2556.41.1.42) в 
Медико-диагностична лаборатория и лекарски кабинет, в сграда с идентификатор 
10135.2556.41.1, находяща се в УПИ I-43, кв. 628, по плана на 5-ти микрорайон 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): 
Заявеното ИП е за „Преустройство и промяна предназначението на снек-бар 

(самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.2556.41.1.42) в Медико-
диагностична лаборатория и лекарски кабинет, в сграда с идентификатор 
10135.2556.41.1, находяща се в УПИ I-43, кв. 628, по плана на 5-ти микрорайон на 
гр.Варна, с възложители: К. Кандиларов и Н. Кандиларов. 

Обектът, който подлежи на промяна предназначението е в жилищна сграда и 
представлява част от партерно ниво и сутерен под него – обособени, като 
самостоятелен обект: Приземно партерно ниво на кота +/- 0,00 м със застроена площ 
174 м² и подземно ниво на кота -2,50 м със застроена площ 159,03 м². Общата разгъната 
застроена площ е 333,03 м². Двете нива са свързани с вътрешна „Г“ образна стълба.  

На партерно ниво на коти -0,22 – при главния вход, на кота +/- 0,00 м за 
лабораториите и лекарския кабинет и кота -0,65 при вътрешните помещения, се 
обособяват два самостоятелни обекта: 

1. Лаборатория, която включва на партерно ниво: 
 Чакалня и регистратура; 
 Манипулационна; 
 Лаборатория, апаратура клинични изследвания; 
 Лаборатория изследване урина; 
 Чакалня с регистратура; 
 WC с Аусгус – склад (контейнер) опасни отпадъци. 

Към лабораторията, на кота – 2,85 м са обособени следните помещения: 
 Лаборатория микробиология; 
 Лаборатория по вирусология; 
 Склад консумативи; 
 Склад инвентар; 
 Съблекалня персонал; 
 Санитарен възел – персонал. 
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2. Лекарски кабинет на кота +/- 0,00 м (при входа на кота –0,22) с предвидени към 
него: 
 Регистратура с чакалня; 
 Кабинет педиатрия; 
 Коридор; 
 WC пациенти (инвалиди); 
 Манипулационна. 

Обектът е свързан с ВиК мрежата на град Варна, ел. захранването е 
съществуващо. 

Предвижда се разделно събиране на отпадъците от дейността на обекта в 
затворени контейнери, разположени в аусгуса, както и сключване на договор със 
специализирана фирма за извозване на опасни отпадъци. 

Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в т. 10, буква „б” за урбанизирано 
развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от 
Приложение № 2 на ЗООС и т. 29в, буква „б“ от ДР на същия закон, 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, не попада 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. 

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 кмета на Община Варна и кмета на Район 
„Приморски“, общ. Варна. 

                                                                                      (отговорено от РИОСВ на 27.10.2020 г.) 


