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БЪЛГАРИЯ  
на  околната  среда  и  водите  

по  околната  среда  и  водите  — Варна  
Вх. N_Ns ОА-5461/А1/19.01.2023г. 

г. 	 ОА-5461/А4/28.02.2023г. 

до  
Г-Н 	 ТОДОРОВ  
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ  И  УПРАВИТЕЛ  НА  „СТЕРА-5" ЕООД  
ГРАД  ВАРНА, УЛ. „ОСТРОВНА  ЗОНА" 3, ЕТ. 1 

КОПИЕ  ДО  
Г-Н  ИВАН  ПОРТНИХ  
КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ВАРНА  
ГР. ВАРНА, БУЛ. „ОСМИ  ПРИМОРСКИ  ПОЛК" Ns 43 

Г-ЖА 	 ПОЛИХРОНОВА  
КМЕТ  НА  СЕЛО  КОНСТАНТИНОВО, ОБЩ. ВАРНА  

ГЛАВНИЯ  АРХИТЕКТ  НА  ОБЩИНА  ВАРНА  

Отиосио: Правно  действие  на  Решение  за  преценяване  на  необходимосrта  от  
извършване  на  оценка  на  въздействието  върху  околната  среда  (ОВОС) 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ТОДОРОВ, 

В  РИОСВ-Варна  постьпи  заявление  (вх. Ns ОА-5461/А1/19.01.2023г.), с  
информация  и  документация  за  потвърждаване  на  Решение  Ns 1 58/ПР/2005г. за  
преценяване  на  необходимостта  от  извършване  на  ОВОС  с  характер  „да  не  се  извършва  
ОВОС" за  ИП  касаещо  „Изграждане  на  rьрговски  обект  с  мотел  и  автосервиз" в  
поземлен  имот  с  идентификатор : 38354.85.59, с  площ  4000 кв.м, земеделска  територия, с  
НТП  „За  друг  обществен  обект, комплекс", местност  „Кабата", землище  село  
Константиново, общ. Варна, с  възложител: „Стера-5" ЕООД, гр. Варна. 

По  силата  на  чл. 93, ал. 8 от  Закона  за  опазване  на  околната  среда  —„Решение, с  
което  е  преценено  „да  не  се  извършва  ОВОС", губи  правно  действие, ако  в  срок  5 
години  от  датата  на  издаването  му  не  е  започнало  осъществяването  на  
инвестиционното  предложение,което  се  установява  с  проверка  на  контролните  органи  
по  околната  среда". 

При  тьлкуване  на  разпоредбите  на  чл. 93, ал. 8 от  ЗООС  се  прави  разлика  между  
предприети  действия  за  осъществяване  на  ИП  (като  промяна  на  предназначението  на  
земята, изработване  и  одобряване  на  ПУП, и  т.н.) и  започнапо  осъществяване  на  ИП. 

За  да  се  приеме, че  осъществяването  на  ИП  е  започнало, следва  в  срока  по  чл. 93, 
ал. 8 от  ЗООС  да  са  започнали  дейности  по  реализацията  на  ИП  на  терен. 

Имайки  предвид  горното  за  установяване  на  правно  действие  на  издадено  
Решение  Ns 158/ПР/2005г. за  преценяване  на  необходимостта  от  извършване  на  ОВОС  
следва  да  съществуват  кумулативни  предпоставки  — проверка  по  документи  и  на  терен. 
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С  уважение, 

ЕРДЖАН  СЕБАЙТ1♦iI~` ~ 
Директор  на  РИО~~ 

На  1б.02.2023г. е  извършена  съвместна  проверка  от  експерт  от  Дирекция  
„Превантивна  дейност" към  РИОСВ-Варна, и  инспектор  строителен  контрол  към  
Община  Варна, на  територията  предмет  на  ИП. 

При  извършената  проверка  на  място  е  констатирано , че  на  територията  на  
поземлен  имот  с  идентификатор : 38354.85.59, с  площ  4000 кв.м, земеделска  територия, 
с  НТП  „За  друг  обществен  обект, комплекс", местност  „Кабата", землище  село  
Константиново , общ. Варна  към  настоящия  момент  няма  предприети  дейности  по  
осъществяване  на  инвестиционното  предложение  за  „Изграждане  на  тьрговски  обект  с  
мотел  и  автосервиз " в  поземлен  имот  с  идентификатор : 38354.85.59, с  площ  4000 кв.м, 
земеделска  територия, с  НТП  „За  друг  обществен  обект, комплекс", местност  „Кабата", 
землище  село  Константиново , общ. Варна. 

След  извършен  оглед  и  проверка  на  терена  е  установено , че  не  се  извършват  
строителни  дейности. Имотьт  се  използва  за  земеделски  нужди. Същото  е  удостоверено  
с  Констативен  протокол  Ns 017443 от  1 б.02.2023г. 

Съгласно: 
- представителя  на  Община  Варна, в  дирекция  УСКОР  не  са  налични  данни  за  

издаване  на  разрешение  за  строеж  за  цитирания  по-горе  имот  в  землището  на  с. 
Константиново , общ. Варна; 

- писмо  от  Община  Варна, с  вх. No ОА-5461/А4/28.02.2023г. при  извършената  
проверка  на  място  не  се  установика  започяати  строително-монтажни  работи  и  в  
архивите  на  отдел  СК  не  са  налични  строителни  докуманти  и  не  са  издавани  актове  по  
време  на  строителството  на  имота. 

На  база  на  събраната  към  настоящия  момент  информация, документация  и  
извършената  проверка, няма  предпоставки  за  започнало  осъществяване  на  ИП  за  
Изграждане  на  търговски  обект  с  мотел  и  автосервиз  " в  поземлен  имот  с  
идентификатор : 38354.85.59, местност  „Кабата", землище  село  Константиново , общ. 
Варна, за  което  е  постановено  Решение  Ns 158/ПР/2005г. за  преценяване  на  
необходимостта  от  извършване  на  ОВОС, с  характер  „да  не  се  извършва  ОВОС". 

В  контекста  на  всичко  гореизложено  касаещо  нормативната  уредба  по  околна  
среда  и  разпоредбите  по  ЗООС  за  правното  действие  на  гореописаното  решение, Ви  
информирам , че  Решение  Ns 1 58/ПР/2005г. за  преценяване  на  необходимосrта  от  
извършване  на  ОВОС, с  характер  „да  не  се  извършва  ОВОС" към  настоящия  момент  е  
загубило  правно  действие. 

За  всяко  ново  иивестиционно  намерение, като  възложител  имате  задължение  
съгласно  чл. 4, ал. 1 от  Наредбата  за  условията  и  реда  за  извършване  на  ОВОС  да  
информирате  РИОСВ  - Варна. 
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