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Този документ е създаден в рамките на проект №  BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица 
с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по Приоритетна ос №2 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Варна и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020. 
 
   

 
Обява за достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС, 

свързана с ИП за изграждане на „Център за подкрепа на лица с увреждания, 

включително с множествени увреждания“ със „Заместваща грижа“ с 

възложител ОБЩИНА ВАРНА 

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Варна осигурява 
обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата, свързана 
с горецитираното ИП. То ще се реализира по проект №  BG05M9OP001-2.008-
0004, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Целта е 
осигуряване на качествена грижа за лица с увреждания и апробация на 
иновативен модел за предоставяне на услуги. Планирани са: 
1. Основен ремонт и промяна на предназначение на обект с имотен 
идентификатор 10135.5502.119.3.7 (с друго предназначение) и прилежаща 
изба, в сграда с идентификатор 10135.5502.119.3, в обект „Център за 
подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени 
увреждания“, на адрес: гр. Варна, Район „Аспарухово“, ж.к. „Дружба“,       
бл. 11, вх. А, ет. 1, обект 1, 2“, с обща площ от 287,81 m2, включително 
вертикална планировка и паркоустрояване около сградатаq и осигуряване на 
достъпна среда до помещенията; 
2. Основен ремонт и промяна на предназначение на апартамент с имотен 
идентификатор 10135.5502.108.2.2 в сграда с идентификатор 
10135.5502.108.2,  в обект за „Заместваща грижа“ към „Център за подкрепа 
на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 
адрес: гр. Варна, Район „Аспарухово“, ж.к. „Дружба“, бл. 17, вх. Б, ет. 1,   
ап. 11“, с площ 102,36 m2, включително вертикална планировка и 
паркоустрояване около сградата, и осигуряване на достъпна среда до 
помещенията. 
Не се предвижда изграждане на пътища, електропроводи и изкопни работи. 
Ще се използва съществуващата инфраструктура. Формираните отпадъци ще 
се третират, съгласно свързаната нормативна уредба. Не се очакват емисии 
на вредни и опасни вещества в околната среда.  
 
Документацията е на разположение до 23.02.2020 г., всеки ден от 9:30 - 

16:30 ч. в стая 411, ет. 4. Възражения, мнения и/или препоръки се приемат в 

община Варна до 23.02.2020 г. и/или РИОСВ-Варна.  

 

За повече информация тел. 052/ 820 343 – Д. Несторова  

Обявено на 10.02.2020 г.   Активна до 23.02.2020 г. 
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