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Представено от „СЕНТРИ“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 
изграждане на „Център за дневни грижи за деца ” в УПИ V-737 и УПИ VI-737, кв. 106 по 
плана на с. Аврен, община Аврен, обл. Варна. 

Във връзка с представено от „СЕНТРИ“ ЕООД,  уведомление за ИП за изграждане на „Център 
за дневни грижи за деца ” в УПИ V-737 и УПИ VI-737, кв. 106 по плана на с. Аврен, община 
Аврен, обл. 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 на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС: 

Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-Варна, се 
установи следното:  

         Инвестиционното предложение (ИП)  касае  проектиране и изграждане на „Център за 
дневни грижи за деца ” в УПИ V-737 и УПИ VI-737, кв. 106 по плана на с. Аврен, община 
Аврен, обл. Варна. 
         Проектът ще бъде разглеждан по BG06RDNP001-6.003 - Процедура чрез подбор № 
BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски 
дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 
2014-2020 г.  
         Детският център ще се състои от три сгради, свързани с еднороден ансамбъл, подходящ 
за функцията му. Всяка една от постройките има своя функция, близка по смисъл на другите 
две. В тях ще се провеждат различни видове обучения, със съответната тематика, отговаряща 
на възрастовите групи, подходящите към тях занимания и образователни игри. Ще има 
библиотека, читални зони, зони за настолни игри и компютърна зала. В източната част на 
УПИ V-737, кв. 106, ще бъде изграден паркинг със седем паркоместа, а в северната част ще се 
обособи малък басейн. Основното застрояване ще е върху УПИ V-737, кв. 106, а в УПИ VI-
737, кв. 106 ще бъдат разположени беседки и площадки за игра. 
         Сградата ще бъде захранена с електрически ток с необходимата мощност и с питейна вода 
с подходящ дебит от съществуващи такива съгласно нормите за проектиране.  

Водоснабдяването ще се осъществи от съществуващата  водоснабдителна мрежа, а 
отпадъчните води ще се заустват в локално пречиствателно съоръжение. 
         Във връзка с гореизложеното, заявеното ИП и предвиждащите в него обекти и дейности 
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 „а“ от ДР на същия закон, и 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС 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 възложителят 
на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Да уведоми кмета на община Аврен и засегнатото население, съгласно разпоредбата 
на чл. 4,  ал. 2  от  Наредбата за ОВОС, с информация, съобразена с изискванията на 
чл. 4, ал. 3 от същата наредба. 

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложението 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 (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.) 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. 
№26-00-7212/2018 г. 
          - Към информацията по Приложения № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да 
бъде описана подробна характеристика на предвижданите дейности и съпътстващи обекти на 
територията на имота; 
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         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 Аврен. 

                 В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 община 
Аврен: 

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

- в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпраща на РИОСВ-Варна 
резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му по 
образец съгласно приложение № 7. 

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.  
         Територията предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии /ЗТ/ по 
смисъла на Закона за защитените територии, не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) 
от мрежата „Натура 2000”.  Най-близко разположена е: ЗЗ  “Камчия”, с код BG 0000116, 
определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнобразие (Обн. ДВ, 
бр. 77/2002 г. с изм. и доп.) за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна. 

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 Аврен,                                                                 

                                                                                    (отговорено от РИОСВ на 19.11.2018г.) 


