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Кмета на район Вл. Варненчик 
Община Варна

У В Е Д О М Л Е Н И Е  
за инвестиционно предложение

1ъгр4сно чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
/  върху околната среда)

Д

г-
Л  I /6т: ” БЛЯК СЕНД ИНВЕСТМЕНТ” АД, гр. София, ЕИК / , със седалище и адрес на

-''управление: гр. Бургас, ул. V  представлявано от Г~ ~ Събев

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,

На основание чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от НУРИОВОС внасяме настоящото уведомление по процедура на 
РИОСВ Варна за съгласуване на инвестиционно предложение с възложител ”БЛЯК СЕНД ИНВЕСТМЕНТ” 
АД:

1. Резюме на ИП: „Изграждане на търговски комплекс и бензиностанция” в ПИ №10135.4032.7 с 
площ от 6.950 дка и ПИ № 10135.4032.8, с площ от 4. 100 дка, находящи се в гр. Варна, район „Владислав 
Варненчик“, кв. 16, местност „Узун Давлам“, трайно предназначение на териториите: земеделска, начин 
на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница), категория на земята при неполивни условия: 
трета.

За целите на ИП е разработен ПУП-ПРЗ, като е предвиден режим на застрояване при спазване 
предписанията на главния архитект на общината а именно:

• Устройствена зона - Оз
• Начин на застрояване -  свободно;
• Височина на застрояването -  неограничена;
• Плътност на застрояване -  40%;
• Интензивност на застрояването /Кинт. макс./ -  2.5;
• Озеленяване - 40%.
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други 

свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща 
или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътиша/улици, газопровод, 
електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на
ВЗРИВ

Инвестиционните намерения са свързани с изграждане на:
1. Бензиностанция в ПИ №10135.4032.7 с площ от 6.950 дка,, включваща: касова зона, магазинна 

част с кафене, офис, санитарни възли, баня, съблекалня за персонала, склад, козирка към сградата, от 3 
до 6 бр. бензиноколонки, разтоварище, със застроена площ от 1370 кв.м.

2. Търговски комплекс в ПИ № 10135.4032.8, с площ от 4. 100 дка с височина до 6 етажа, съобразно 
разработения ПУП-ПРЗ. Сградата се предвижда да се ползва за обществено обслужване - за магазини и 
офиси, с обща застроена площ от 1105 кв.м.

За така инициираното инвестиционно предложение е издадено разрешение за допускане за 
разработване и е разработен съответния ПУП-ПРЗ, приложени към настоящото уведомление,

Съобразно предвижданията на община Варна, част от имотите ще бъдат отчуждени за пътна 
автомобилна рампа от ул. „Атанас Москов“ към Автомагистрала „Хемус“, поради което площите на 
имотите по разработения проект на ПУП-ПРЗ ще се намалят както следва:

ПИ №10135.4032.7 отразен в ПУП-ПРЗ като УПИ VII-7 ще е с площ от 3.427 дка.
ПИ № 10135.4032.8, отразен в ПУП-ПРЗ като УПИ VIII-8 ще е с площ от 2.761 дка.
Приблизителната обща застроена площ в двата имота, на двете сгради ще е до 2480 кв. м., 

съобразно допустимата максимална плътност на застрояване по разработения ПУП-ПРЗ на имотите.
Имотите граничат с път, поради което не е необходима промяна на пътната инфраструктура.
Имотите ще са оградени с ограда, като във всеки един от тях ще се предвидят и съответните 

паркоместа за посетителите и служителите на обектите.
Общия брой на едновременно пребиваващи служители и посетители/клиенти в новопроектираните 

сгради -  80-120 човека.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или д р у г  план дейности в обхвата на 

въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на 
съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване 
на инвестиционното предложение по реда на специален закон: няма

4. Местоположение: ПИ №10135.4032.7 с площ от 6.950 дка и ПИ № 10135.4032.8, с площ от 4. 100 
дка, находящи се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, кв. 16, местност „Узун Давлам“.

Собственост -  частна



В близост няма обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на 
културното наследство.

Предвид факта, че инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на имотите, не се 
очаква засягане на чувствителните зони в обхвата на въздействие на обекта.

ИП не засяга защитени територии и защитени зони, няма трансгранично въздействие.
Не се налага промяна на инфраструктурата -  имотът граничи с път.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
По време на строителството -  чакъл, пясък, вода, по време на експлоатацията -  вода.
Имотите ще се свържат с електропреносната мрежа на Енергопро и водопреносната и 

канализационна мрежа на ВиК.
6. Очаквани вещества, които ше бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/илй опасни, при 

които се осъществява или е възможен контакт с води: съобразно предвидената дейност не се очакват 
емисии на вредни вещества във въздуха.

7. Очаквани обши емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с организирано изпускане на емисии 

вредни вещества в атмосферния въздух.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: по време на 

строителството ше се образуват строителни отпадъци, а по време на експлоатацията:
- в резултат на жизнената дейност на работещите и посетителите -  битови отпадъци, които се 

събират разделно в пластмасови/ метални съдове.
- от търговската дейност - отпадъци от опаковки, които ще се предават на лица притежаващи 

необходимите за целта разрешителни.
9. Отпадъчни води:
Битово-фекални води от обекта ще се включат в съществуваща улична канализация ф 300 б, след 

проектиране и изграждане на улична канализация /УК/ и сградно канализационно отклонение /СКО/.
Дъждовните води ще се отвеждат в съществуваща улична канализация ф400 PVC, след проектиране 

и изграждане на сградно канализационно отклонение /СКО- дъждовно/.
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението:
Предвижда се на територията на обекта да са налични опасни вещества по приложение № 3 на 

ЗООС, а именно:
- бензини;
- дизелови горива;
- пропан бутан;
- метан.
Съхранението на горивата ще се извършва в подземно монтирани хоризонтални цилиндрични 

резервоари с двойни стени.
Съгласно направените изчисления, обектът не се класифицира като предприятие с нисък или висок 

рисков потенциал.
Съобразно изискванията на Закона за опазване на околната среда, ще се разработи доклад за 

класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, който ще се внесе едновременно с документите по съгласуване 
на инвестиционното предложение.

Дата:05.11.2018 г.


