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Представено от „МАЙСТОР НЕСКРОМНИЙ“ ЕООД уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП). 

 

Настоящото уведомление е за ИП  „Изграждане на ваканционно селище с жилищни сгради, 

обект за обществено хранене и паркинг“, свързано с изработване на Подробен устройствен 

план –план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 00084.63.28, земеделска 

територия, с площ 6599 кв.м, НТП „Изоставена нива“, ПИ 00084.63.29, земеделска територия, 

с площ 9769 кв.м, НТП „Изоставена нива“ и ПИ 00084.61.70, земеделска територия, с площ 

21909 кв.м, НТП „Пасище“, с . Аврен, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна 

предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на застроителен 

режим в режим на устройствена зона „Од“ (други рекреации) и обособяването на нови УПИ, 

както следва: 

- УПИ I-61.70 „за спорт и рекреация“, с площ 21387 кв.м; 

- УПИ I-63.28 „за ваканционно селище“, с площ 5785 кв.м; 

- УПИ II-63.29 „за ваканционно селище“ , с площ 9263 кв.м, с възложител „МАЙСТОР 

НЕСКРОМНИЙ“ ЕООД и 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) :  

 

       Съгласно представената информация се предвижда реализацията на ИП „Изграждане на 

ваканционно селище с жилищни сгради, обект за обществено хранене и паркинг“, свързано с 

изработване на Подробен устройствен план –план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в 

обхвата на ПИ 00084.63.28, земеделска територия, с площ 6599 кв.м, НТП „Изоставена нива“, 

ПИ 00084.63.29, земеделска територия, с площ 9769 кв.м, НТП „Изоставена нива“ и ПИ 

00084.61.70, земеделска територия, с площ 21909 кв.м, НТП „Пасище“, с . Аврен, общ. Аврен, 

обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, 

установяване на застроителен режим в режим на устройствена зона „Од“ (други рекреации) и 

обособяването на нови УПИ, както следва: 

- УПИ I-61.70 „за спорт и рекреация“, с площ 21387 кв.м; 

- УПИ I-63.28 „за ваканционно селище“, с площ 5785 кв.м; 

- УПИ II-63.29 „за ваканционно селище“ , с площ 9263 кв.м, с възложител „МАЙСТОР 

НЕСКРОМНИЙ“ ЕООД.  

 

Така заявеното ИП попада в т. 24, буква „а“ от Приложение № 1 на ЗООС и на 

основание чл. 92, т. 1 подлежи на задължителна ОВОС. 

 
Компетентния орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна, 

съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗООС. 
За процедурата по ОВОС възложителите на ИП е необходимо да предприемат следните 

действия: 
1. Да проведе консултации съгласно чл. 95, ал. 3 от ЗООС и чл. 9, ал. 1-5 от Наредбата за 

ОВОС с: обществеността, компетентния орган по процедурата за ОВОС, гл. архитект на 

Община Аврен (по отношение на всички разрешени, одобрени, в процедура на одобряване и 

реализирани инвестиционни предложения и планове, с които се очаква кумулативен ефект), 

РЗИ – Варна (по отношение съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните 

аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве), Басейнова дирекция “Черноморски 

район” – Варна,  “ВиК”- Варна, НИНКН – Министерство на културата, с други 

органи/ведомства/дружества - по преценка;   

2. Да осигури, съгласно чл. 95, ал. 2 от ЗООС и чл. 10 от Наредбата за ОВОС, изработване 

на задание за обхват и съдържание на ОВОС, в което да се отразят резултатите от извършените 

консултации.  

По изработеното задание с приложени към него писмени доказателства за извършените 

консултации и справка за тях, съдържаща мотиви за приетите и неприетите бележки и 

препоръки, да проведе консултации с РИОСВ-Варна, съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 5 от 

Наредбата за ОВОС. 

3. Да възложи изготвянето на доклад за ОВОС в съответствие със заданието на колектив 

от експерти с ръководител, отговарящи на изискванията на чл. 83 на ЗООС.  



2 

4. Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗООС изготвя и представя на 

компетентния орган за оценяване на качеството доклад за ОВОС. Доклада за ОВОС следва да 

бъде съобразен и съдържа информация отговаряща на изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС. 

         5. По отношение на оценката на въздействията в доклад за ОВОС да се акцентира на 

следното : 

- Оценката на въздействията следва да се направи на база характеристиките на общата 

концепция на ИП, проектните предвиждания с него, предвидените нараствания на 

територии, неговите ограничители, стумулатори, прогнозни постановки по системи и 

постигането на баланс между природна и урбанизирана среда с екологосъобразно 

устройство; 

- Да  се направени анализ на кумулативното въздействие с отчитане на сегашното 

състояние на територията с всички минали процедури по реда на ЗООС и ЗБР и 

съпоставка с одобрените и въведени в експлоатация по реда на ЗУТ, както и с 

бъдещото планиране. Анализа следва да бъде съсредоточен върху територията на 

общината на база преминали процедури с бъдещи предвиждания и кумулативното 

въздействие върху околната среда по компоненти. Да бъдат отчетени въздействията с 

предвижданията в ИП с бъдещото планиране и възможността конкретната 

територията да поеме бъдещото натоварване. В обосновката на анализа да се 

акцентира и върху процедираните инвестиционни намарения, планове, програми и 

проекти загубили правното си действие, съгласно чл. 93, ал. 8, чл. 99, ал. 8, чл. 88, ал. 

4 от ЗООС и чл. 31, ал.7 във връзка с ал. 23 от ЗБР, и разпоредбите на § 12а, ал. 1 и 

ал. 2 към ПЗР на ЗООС предвид изтеклия 5 годишен срок за осъществяването на 

намерението и техния начин на трайно ползване да остане със статута си преди 

започване на процедурите по околна среда- пасища, ливади, горски фонд и др.    

- Подходът, за извършване на оценката на кумулативното въздействие, следва да се 

основава на обща методологически рамка, а именно оценка на потенциалните 

кумулативни въздействия на съществуващи, одобрени или в процес на одобряване 

и/или разработване обекти върху компонентите/фактори на околната среда като 

бъдат анализирани:  

 Ефектите с натрупване – общият ефект от различни въздействия върху всеки 

отделен компонент/фактор на околната среда;  

 Ефектите с наслагване:  

- натрупване на еднакви въздействия, което води до ново значително 

въздействие; 

- натрупване на различни въздействия, което води до ново значително 

въздействие; 

 Ефектите във времето – оценка на възможни въздействия, които възникват в 

различните етапи на реализация на обектите (строителство, експлоатация и 

извеждане от експлоатация) и които водят до ново значително въздействие. 

 Оценката на кумулативното въздействие и значимостта следва да бъде 

извършена и при отчитане на степента на въздействие върху 

компонентите/факторите на околната среда. 

- Докато индивидуалното въздействие на дадена дейност може да бъде приемливо 

само по себе си то в комбинация с други въздействия от други инвестиционни 

предложения, планове, програми и проекти в комбинация с ИП може да доведе до 

неприемливи кумулативни въздействия. Именно за това при оценката на 

конкретното ИП е важно да се вземат предвид и потенциалните кумулативни 

въздействия.  

- Да бъдат отчетени трите основни типа кумулативно въздействие: 

 Адитивни въздействия, при които ефектите от многобройни източници се 

натрупват и увеличават въздействията върху околната среда;  

 Въздействия, при които множество източници си взаимодействат и 

причиняват нова форма на въздействие;  

 Непреки въздействия, при които определена дейност, свързана с 

инвестиционно предложение, планове, програми и проекти води до действия 

и свързани с тях въздействия, които не са пряко свързани с тях.  

- При идентификацията и оценката на кумулативните въздействия от строителството и 

експлоатацията в бъдещото ИП да бъде използван качествен подход. Да бъдат 

идентифицирани рецепторите на околната и социална среда, които има вероятност да 

се засегнат от кумулативни въздействия, като се отчете географско и времево 

застъпване с инвестиционни предложения, план или програма с настоящото ИП.  

- Смекчаване на въздействията - В ДОВОС да бъде оценен потенциалът за 

предотвратяване, намаляване, смекчаване, отстраняване или компенсиране на 

потенциалните неблагоприятни въздействия от инвестиционните предложения, 

http://web.apis.bg/p.php?i=9236#p32654607
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планове и програми в комбинация с настоящото ИП и се определят съответните 

дейности за управление и мониторинг. 

6. Към доклада за ОВОС да се приложат като отделни самостоятелни приложения 

нетехническото резюме на доклада за ОВОС, съгласно § 1, т. 27 от Допълнителните 

разпоредби на ЗООС, както и изготвени по реда на Закона за устройство на територията 

устройствени планове/схеми за изграждане на съпътстващата техническа 

инфраструктура. 

7. При внасяне на документацията за ОВОС в РИОСВ – Варна, е необходимо да се 

представи документ за платена такса от 1200 лв., определена в чл. 1, ал. 2, т. 1, във 

връзка с чл. 30, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на околната среда и водите (ПМС 136/13.05.2011г., Обн. ДВ. 

бр.39/20.05.2011г.), преведена по сметка на РИОСВ – Варна   

- IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;      

- BIC: SOMBBGSF; при Общинска банка АД.  

- Основание по преписка: вх. № 26-00-3242/А11/2023 г.   

ІІ. По отношение изискванията на Глава шеста от  ЗООС за екологична  оценка: 

Подробните устройствени планове подадат в позицията на т. 9.1 от Приложение № 2 на 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

(Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.). Във връзка с това и разпоредбата на чл. 

85, ал. 2 от ЗООС, разрешените ПУП за развитие на настоящото ИП на основание чл. 2, ал. 2, 

т. 1 от Наредбата за ЕО подлежат на преценяване необходимостта от ЕО. 

Ако за осъществяване на инвестиционното намерение се налага най-напред да бъде 

изменен ОУП, то на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО изменението на ОУП също 

е предмет на преценяване на необходимостта от екологична оценка.  

Съгласно изискванията на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за ИП, включено в приложение 

№ 1 или № 2 на същия закон, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по 

чл. 85, ал. 1 и 2, компетентният орган по околна среда може по искане на възложителя или по 

своя преценка да допусне извършването само на една от оценките по глава шеста.  

Във връзка с това и описаните по-горе правни и фактически основания, допускам да се 

извърши само оценката по ОВОС по реда на Глава шеста на ЗООС. 

С представяне на заданието за обхват и съдържание на ОВОС е необходимо да 

представите заданието за ПУП с всички части към него съгласно чл. 125, ал. 7 от ЗУТ. 

ІІI. 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 и т.2 от Наредбата за ОС ИП 

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 по смисъла 

на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите защитени зони (ЗЗ) от 

Европейската екологична мрежа “Натура 2000”.  

Най-близко разположените защитени зони  са: защитена зона за опазване на дивите 

птици ЗЗ BG0002045 „Комплекс Камчия”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона 

за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.), обявена със Заповед № РД- 

354/03.05.2012г. (обн. ДВ, бр. 37/2012 г.) на министъра на околната среда и водите и Защитена 

зона за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна  ЗЗ BG0000116 

„Камчия”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, 

обявена със Заповед № РД- 692/29.07.2022г. (обн. ДВ, бр. 66/16.08.2022г.) на министъра на 

околната среда и водите. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони 

ще бъде извършена в рамките на  процедурата по ОВОС.  

При неизпълнение на горните указания за ОВОС в срок повече от 12 месеца процедурата ще 

бъде прекратена на основание чл. 2а, ал. 5, т. 3 от Наредбата за ОВОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Аврен. 

                                                                                 

                                                                           (отговорено от РИОСВ на 15.03.2023г.) 
 


