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И Н Ф О Р М А Ц И Я
за

преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона
" Варненско-Белославско езеро" с код BG0000191 на ИП за ПУП-ПРЗ на инвестиционно
предложение за Изграждане на цех за производство на трайна и малотрайна сладкарска

продукция " в ПИ с идентификатор 10135.4510.680 ЗПЗ гр.Варна, по реда на чл. 10, ал. 1 и
ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,

програми, проекти и инвестиционни предложение с предмета и целите на опазване на
защитените зони

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1- ЧАСТ Б

1.Информация за възложителя ."Дилайт" ЕООД, дружество, регистрирано в
Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148009355, със седалище и адрес на
управление: област Варна, община Варна, гр.Варна, ул."Любен Каравелов" № 31,вх.В,ет.8,
ап.72

Лице за контакти:  Иван Бъчваров
Адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул.”Любен Каравелов” № 31,вх.В, ап.72

2.Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:
Обектът е обществена сграда, със свободен начин на застрояване, ситуирана на

необходимите отстояния от границите на имота. Сградата представлява основно застрояване
на един етаж, като предназначението й е за производство на сладкарски изделия. На кота 0,00
равна на абсолютна кота 27,30 е съсредоточена цялата производствена дейност.
Производство включва следните производствени и обслужващи дейности: приемане на
суровини, складиране на суровини, подготовка теста и кремове, оформяне и декориране
на готова продукция , опаковане и експедиция.

Парцелът е с две лица към улици.Теренът е с денивелация около 4 м., в зоната на
застрояване от 0,60 м.

Сградата е ситуирана на линията на застрояване спрямо западната част на парцела; на
север на 7,00м. от уличната регулация; на юг на 7,11м. от уличната регулация; на изток на
3,50м. от страничната регулационна линия. Сградата е с трапецовидна форма с размери
25,60м. на 18,50м., ЗП= 446,79 м².При проектирането на сградата са спазени изискванията на
"Наредба №4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и подържане на строежите в
съответсвие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с
увреждания", по отношение на осигуряване на достъпен маршрут и достъпен вход.
Настилката на входната площадка е предвидена да се изпълни от материали с нехлъзгава
повърхност. Входът за сградата отговаря на изискванията за достъпност по отношение на
площадката пред него, размерите на стъпалата и размерите на вратата.

Всяко едно помещение от производство е обособено самостоятелно със собствени
комуникационни връзки, за да се постигнат технологичните изисквания. Същевременно има
и един общ сектор, където са концентрирани помещенията за преобличане на персонала,
сектора за отдих и административната и обслужващата дейност на цеха.
Сградата разполага с четири входа и един изход, както следва:
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- Вход за приемане на суровини;
- Вход за постъпване на транспортен амбалаж;
- Вход за персонала;
- Вход за хим. и дезинф. Препарати.
- Изход за изнасяне на готовата продукция.
- Изход за отпадъци

Осигурен е отделен достъп до битовките, преди влизане в производственото
помещение. За персонала са предвидени битови санитарни помещения, включващи
съблекалня и санитарен възел, а за оформяне на документацията и експедиция на
продукцията има обособен офис.Персоналът се състои от 20 до 25 души на смяна.
Характеристика на технологичния процес
Процеса се изразява в следните операции:
1.Доставка , приемане и съхранение на суровини
2.Подготовка на суровини
3.Дозиране на компонентите
4.Замесване и оформяне
5.Изпичане
6.Зафилване и украса
7.Пакетиране и етикиране
8.Хладилно съхранение и експедиция

Паркирането е решено в границите на имота и е съобразено с Наредба №2 на МРРБ за
планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи в урбанизирани
територии (ДВ бр.86/2004г.).
За Производствени предприятие 1бр. на 100-120м² РЗП -по наредба 4бр. х 120м² = 480м² >
446,79м² РЗП +10-30%=1бр., общо необходими 5бр.-по проект 5бр. паркоместа

ИП обхваща:

А) Местоположение на инвестиционното предложение - област и община, землище
Поземлен имот  № 10135.4510.680 с площ 1030 кв.м. находящ се в Западна Промишлена Зона
(ЗПЗ)  на гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, начин на трайно ползване за ниско застрояване,
трайно предназначение на територията урбанизирана
Б ) Срок за реализация и етапи на изпълнение на ИП.

Реализирането на обекта е в пряка зависимост от съгласувателните инстанции според
нормативната уредба на Република България.

Разглежданият обект ще се приеме за експлоатация едноетапно. При реализацията на
инвестиционното предложение се предвиждат земно-изкопни работи за подравняване,
строително монтажните дейности ще са ограничени в рамките на строителната площадка.

Периодът на действие и изпълнение на ИП във времето протича при следните етапи:

 Проектиране и съгласуване на инвестиционните проекти - предстоящ етап
 Одобряване и издаване на разрешение за строителство -предстоящ етап
 Строителство- земни работи / изкопи и насипи; строителство на площадкова
инфраструктура - водопроводи, електропроводи, битова канализация,- в предстоящ етап
 Озеленителни мероприятия - предстоящ етап
 Експлоатация - предстоящ етап
 Внасяне искане преценяване на необходимостта и обхвата на ИП, по смисъла на чл. 8,

ал. 1 и ал.2 от Наредба за условията и  реда  за извършване на екологична оценка на
планове и програми (ДВ 57/2004г., изм. и доп.);

 Издаване на Решение на компетентния орган – РИОСВ – Варна;
 Изработка на ПУП – ПРЗ;
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 Съгласуване със заинтересованите централни и териториални администрации, със
специализираните контролни органи и експлоатационни дружества;

Срок за реализация 12-месеца. Строителството на обектите ще се осъществи съгласно
разработен комплексен план-график

В) (отм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.)

Г) Цел и предмет на ИП-производство,жилищно,пътно и др.строителство
в ПИ с идентификатор 10135.4510.680 ЗПЗ гр.Варна с цел производство на сладкарски
изделия. ИП не противоречи на действащите планове за района и не влиза в
противоречие с настоящото и бъдещото ползване на другите обекти. Съгласно
действащия ОУП, одобрен със Заповед №РД-02-2200 от 03.09.2012 г. и "Специфични
правила и нормативи за прилагането на ОУП" одобрени със Заповед №РД-02-14-2197
от 03.09.2012г. на Министъра на РРБ, новият УПИ попада в устройствена зона "Пп"
устройствена зона за индустриални производства.
Проектът е със следните параметри:
По виза                                              По проект
1. Площ - 1030,00 м²                           1030,00 м²
2. ЗП- 772,50 м²                                     446,79 м²
3. Плътност - 75%                                  43,34%
4. К инт. - 2,40                                          0,43
5. РЗП - 2472,00м²                              446,79м²
6. Озеленяване- 20%                                 %

Д) Необходимост от нова инфрастуктура.
Не се налага.

Е) (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) природни ресурси, предвидени за
използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за
питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга
мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества,
съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.

По време на строителството ще се използват класически строителни материали, земни
маси и вода.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е свързана с
използването на водата ката природен ресурс.

През строителния период ще се използват ограничени количества от следните
природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: електроенергия за
захранване на строителните машини и строителната база; дизелово гориво за строителната
механизация; инертни материали (пясък и трошен камък за направа на бетон); цимент за
бетон и замазки; вода за направа на бетон и замазки; вода за питейно-битови нужди на
работещите в обекта; армировъчна стомана; стомана и др. материали за метални
конструкции; пластмаса и пластмасови изделия; дървен материал. Материалите за
строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми.

В процеса на експлоатация основно ще се използва електроенергия и вода.

3. Орган, отговорен за одобряването на ИП
Преценяването необходимостта от оценка за съвместимост са в компетенциите на РИОСВ-
Варна .
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Приложение № 2 към чл. 10 ал.1 и ал. 2 - Част Б

1. Характеристика на засегнатата територия:
Видно от скицата издадена от СГКК гр.Варна имота предмет на ИП е с начин на трайно

ползване "За друг вид производствен,складов обект". Съседните имоти са урбанизирани или
горски. Релефът е предимно низинен (под 200 м над морското равнище). Разглежданият
район е с умерено континентален климат.

Основната територия на община Варна е част от Дунавската равнина, а югозападната част
попада в границите на Подбалкана територията на общината възлиза на 237 хил. кв.км.,
Релефът на територията на община Варна е разнообразен, като основната й част е ситуирана
в Дунавската равнина, а югозападната част попада в границите на Подбалкана. Централната
част на територията е заета от обширна низина, формирана между Франгенското и
Авренското плато, от двете страни на Варненския лиман и канала “море – езеро”. Средната
надморска височина в района на общината е между 30 и 40 метра. Почвената характеристика
на общинската територия се определя от преобладаващия дял на черноземните и сиви горски
почви.  Съществуват три водоносни хоризонта.

Видно от снимковия материал имота предмет на ИП се намира в територия с предимно
промишлени обекти. ПИ №10135.4510.680, е с трайно предназначение на територията
"урбанизирана", НТП "ниско застрояване".

Реализацията на ИН ще социализира терена, ще се впише в средата и ще осигури трайно
работни места.

Геоложки строеж
От геолого-тектонски аспект разглежданият район е част от Мизийската платформа –

т.н. Варненска падина. Това определя и основните особености на тектонския строеж –
спокойно залягане на формациите, разседни тектонски нарушения, блоков строеж.

Геоморфология От геоморфоложки аспект районът се отнася към Дунавската
морфоструктурна зона, Източна морфографска област, Черноморско крайбрежие.
Разглежданата територия не е обхваната от древни и съвременни свлачища, характерни за
Черноморското крайбрежие. Носещата способност на земната основа е сравнително голяма и
няма опасност от предизвикване на неблагоприятни склонови процеси. Теренът е достатъчно
отдалечен от крайбрежните свлачища .

Не се налага поставяне на специални ограничителните условия.
Биоразнообразие

Биологичното разнообразие на територията на район Владислав Варненчик не представлява
съществен фактор, който повлиява характеристиките на развитието.
Растителността се характеризира със сравнително беден видов състав. Относно горския
фонд, следва да се отбележи, че около една трета от горските площи се намират около
обработваеми земи или в близост до промишлени обекти.
Животинският свят на територияята на ИП се характеризира с ниско видово
разнообразие на гръбначната фауна. В урбанизираните зони и прилежащите им промишлени
терени и обекти на техническата инфраструктура преобладават синантропни и толерантни
към човешкото присъствие видове. С нарастване на антропогенната трансформация се
отбелязват следните тенденции: намаляване на общия брой видове, постепенно намаляване и
изчезване на редките видове, нарастване относителното участие във видовия състав на
синантропните видове и каламитета на видове с широка екологична толерантност.

На база на изнесеното по-горе може да се прогнозира, че въздействието на
предвижданията на проекта върху флората и фауната в рамките на използваната територия
ще бъдат незначителни, временни, с ограничен териториален обхват, без кумулативен ефект.
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Територията, предмет на ИП не засяга елементи от НЕМ (защитени територии,
КОРИНЕ места, Рамсарски места и орнитологично важни места).

Землището на Община Добрич и по-конкретно разглеждания терен не попада в района
на предложени по Натура 2000 защитени зони.

Най - близко разположена е Защитена зона са “Варненско-Белославско езеро”.

2.(Доп.,ДВ.бр.81 от 2010 г.) Актуални скици на имотите, в които ще се реализира
инвестиционното предложение съдържащи списъци с координатите на точките,
определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите,
когато скицата се издава от общинска служба по земеделие, или координатни точки
на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от
информация за използваната координатна система, или координатни точки,
определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни
обекти,  придружени от информация за използваната координатна система.

В приложението

3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, и др. - по
преценка на възложителя

Дата:......................... Възложител:.............................

гр. Варна


