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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 "ХОУМ ТУ Ю ИНВЕСТ" ООД, уведомление e за инвестиционно 
предложение (ИП) за проектиране на „Смесена сграда“, представляваща реконструкция, 
основно обновяване, преустройство, пристрояване и промяна предназначение на 
„Семеен хотел“, както и пристройка на допълващо застрояване на един етаж към дъното 
на имота, УПИ VIII – 5 ”смесено предназначение“, кв.708, (ПИ с идентификатор 
10135.1508.5) по плана на 3-ти м.р., ул.“Опълченска“ №9, гр. Варна, с възложител:.  

Във връзка с представено от "ХОУМ ТУ Ю ИНВЕСТ" ООД, уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП) за проектиране на „Смесена сграда“, представляваща 
реконструкция, основно обновяване, преустройство, пристрояване и промяна 
предназначение на „Семеен хотел“, както и пристройка на допълващо застрояване на 
един етаж към дъното на имота, УПИ VIII – 5 ”смесено предназначение“, кв.708, (ПИ с 
идентификатор 10135.1508.5) по плана на 3-ти м.р., ул.“Опълченска“ №9, 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 проектиране на „Смесена сграда“, представляваща 
реконструкция, основно обновяване, преустройство, пристрояване и промяна 
предназначение на „Семеен хотел“, както и пристройка на допълващо застрояване на 
един етаж към дъното на имота, УПИ VIII – 5 ”смесено предназначение“, кв.708, (ПИ с 
идентификатор 10135.1508.5) по плана на 3-ти м.р., ул.“Опълченска“ №9, гр. Варна, с 
възложител: "ХОУМ ТУ Ю ИНВЕСТ" ООД. 

Към настоящия момент сградата представлява семеен хотел с РЗП 1137,04 кв.м. и 
ЗП 123,00 кв.м. 

Реконструкцията, основното обновяване, преустройството и промяната 
предназначение ще обхване цялата сграда. Ще бъде обновена фасадата и направена 
пристройка към дъното на имота.  

Проектното решение за преустройството е следното: 
На ниво -1,60 и партер ще бъдат изградени два самостоятелни медицински 

центъра, всеки със самостоятелен вход. Пристройката е към медицински център на 
партерно ниво. Те включват рецепция, санитарен възел за служители, санитарен възел 
за пациенти, кабинети, манипулационна, стерилизационна, миялно, битовка, складови и 
спомагателни помещения. Медицинските кабинети ще бъдат естествено осветени. 

На нива +3,90; +7,00; +9,70; +12,40 ще има по 3 апартамента на всяко ниво. 
На ниво +15,00 са предвидени един самостоятелен апартамент и втори на 3 нива. С 

вътрешна метална стълба се достига до ниво +17,45. Външна стълба, разположена на 
североизток води до ниво +19,90. 

Предвидените промени в предназначението на сградата не надвишават 
показателите на градоустройството. 

Спазена е абсолютната кота на билото на плоския покрив +48,72, запазва се 
отстоянието от 2,00 м към североизточната регулационна граница. Като нов обем се 
явява пристройката, определена в одобрения ПУП-ПРЗ и РУП в дъното на имота. 

Сградата е електроснабдена и водоснабдена, формираните отпадъчни води ще 
бъдат отвеждани към канализационната мрежа на град Варна. 

Реализирането на ИП не е свързано с необходимост от изграждане на нови пътища 
- ще се използва съществуващата пътна инфраструктура граничеща с имота. 
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Заявеното ИП попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 на ЗООС и 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 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. 

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

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 
(изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г.) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, 
възложителите на инвестиционно предложение обявяват своето предложение на 
интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или 
по друг подходящ начин. 

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията 
по чл. 93, ал. 1 от ЗООС възложителите заплащат такса в размер, определен с Тарифата 
за такситe, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите 
(обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020 г.) и внасят писмено 
искане по образец съгласно приложение № 6 до компетентния орган, към което 
прилагат един екземпляр от информацията по приложение № 2 на хартиен и електронен 
носител. 

 
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 BG0000191 „Варненско-
Белославско езеро” за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 
4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда 
и водите. 

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 кметовете на Община Варна и район „Одесос“, 

общ. Варна   

                                                                                     (отговорено от РИОСВ на 22.08.2022 г.) 


