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ИНФОРМАЦИЯ 

за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение 
 

ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС И ОГРАДА В УПИ IX-79 за търговски комплекс, 
кв. 8 по плана на Паркова зона за обществено обслужване ОП.3, р-н „Вл. 

Варненчик”, гр. Варна 

 
 
 
І. Информация за контакт с инвеститора/възложителя: 

  
 

- име – „КАБЕЛНИ СИСТЕМИ " ООД , ЕИК 103806503 

- седалище – гр. Варна, р-н Одесос, бул. Мария Луиза № 22. 
- Пощенски адрес за кореспонденция – гр. Варна, ул. Поп Харитон № 68. 
- Лице за контакти Радостина Иванова  тел.  0889531165; kabelni.sistemi@gmail.com  

 
 
ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение: 
 
1. Резюме на предложението. 
 

Инвестиционното предложение представлява изграждане на нова сграда на два етажа с 
разгъната застроена площ 237,52 m2 , разположена в УПИ IX – 79, кв. 8, по плана на Паркова 
зона за обществено ползване ПО.3, р-н „Вл. Варненчик”, гр. Варна. 
 
Проектът за сграда е съобразен с ПУП - ПРЗ, одобрен със Заповед № Г-26 от 28.01.2016 г. от 
Зам. кмета на Община Варна .  
 
Проекта съответства на ОУП на община Варна. ОУП е с проведена процедура по ЕО и е 
влязъл в сила.  
 
Проектът ще се изпълни едноетапно през 2017-2018г със собствени средства и банкови 
кредити.  
 

Съдържание на  сградата: 

 Първи етаж - вход и предверие на сградата, стълбищна клетка за обслужване на 
втория етаж, коридор, кухня, склад, магазин и санитарен възел. 

 Втори етаж - коридор, кухня, три офиса, склад и санитарен възел. 
 

Паркирането, съгласно изискванията на Наредба №2 д.в.65/2004г. и чл.43 от ЗУТ е 
решено, като са проектирани пет паркоместа в дворната част на имота. 

 
Конструкцията на сградата е стоманобетонна гредова с носещи колони и шайби и 

стоманобетонни плочи. 
 
Конструктивната височина на етажите е 370 см., което дава възможност светлата 

височина да бъде не по-малко от 350 см. 



Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за 
ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС И ОГРАДА В УПИ IX-79 за търговски комплекс, кв. 8 по плана на 

Паркова зона за обществено обслужване ОП.3, р-н „Вл. Варненчик”, гр. Варна 

 

 2

Външните ограждащи зидове ще се изпълнят с дебелина 25 см. Външното 
оформление на сградата се предвижда да се изпълни от минерална цветна мазилка. 

 
Технико-икономическите показатели по проекта са както следва: 

- Площ на имота                          –  1000,00m2 
- Застроена площ                –  111,21 m2  
- РЗП       –  237,52 m2 

 
Търговският комплекс ще работи целогодишно, като през него се очаква да преминават по 
около 20-30 клиенти дневно.  

 
Оборудване: 
- Климатици за всички работни помещения и матгазина.  
- Асансьор; 
- Пожароизвестителна инсталация. 

 
 
Персонал 

Очакваното количество персонал ще бъде: около 6 - 7 човека, работещи едносменно; 
 
Инфраструктура 
 

Пътища 
 
УПИ IX – 79, кв. 8, ПО.3, р-н „Вл. Варненчик”, е достъпен по бул. Атанас Москов 

/реконструиран и реновиран/ и частна алея с ширина 3 метра и дължита 75 метра. Не е 
необходимо прокарването/изграждането на нова улица. Не се предвижда подобрение на 
съществуващата градска улица.  

 
 
Водоснабдяване и канализация 
Имотът/сградата се водоснабдява от водоснабдителната мрежа на гр.Варна. Сградата 

се свързва чрез ново водопроводно и канализационно отклонение към съществуващата 
водоснабдителна и канализационна мрежа преминаваща по бул. Атанас Москов , гр. Варна.  

По булеварда преминават 300 мм битова канализация и 200мм водопровод ПЕВП. 
ПУП-ПРЗ за имота, както и отклоненията от ВиК мрежите са съгласувани от ВиК Варна – с 
печат. Не се налага изграждането на водопровод и канализационен клон.  

Всички води от експлоатацията на сградата се отвеждат чрез канализационно 
отклонение към ГПСОВ Варна. 

 
Енергийни източници 
Сградата се захранва с електроенергия от изградената разпределителна 

електропреносна мрежа на гр. Варна. 
 

През строителния период се извършват следните видове работи: 
- Изкопи, насипи и вертикална планировка; 
- бетонови работи; 
- зидарски работи; 
- вътрешни и външни ВиК и ел-инсталации; 
- Монтажни работи при доставка на заготовки и стъклени  панели; 
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- Транспортиране и монтаж на оборудване и обзавеждане; 
 
Не се предвиждат взривни работи. 
 
Конкретното предназначение на УПИ IX – 79, кв. 8, ПО.3, р-н „Вл. Варненчик”, гр. 

Варна е „урбанизирана територия” с начин на трайно ползване съгласно ПУП-ПРЗ -„3a 
търговски комплекс". 
 
 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 
 
Икономическото развитие на град Варна – като Център за растеж предполага 

развитие на бизнес, търговски и стопански центрове, ръст на населението и съответстващо 
обществено обслужване осигуряващо качествен живот на жителите.  

Съвременното обществено обслужване налага изграждането на модерни търговски 
центрове със специализирана насоченост. 

 
Не без значение е и икономическата полза от ИП: 

 Създават се нови работни места; 
 Изпълняват се дейности които привличат приходи; 
 Подобрява се обслужването на населението. 

 
Основна цел на инвестиционното предложение е да осигури икономически изгодно и 

с най-малки щети за околната среда обществено обслужване.  
 
Други обстоятелства, обуславящи целесъобразността на проекта са:     
 Не се засягат природни територии, земеделски земи и гори; 
 Не се предвиждат дейности които влошава качеството на параметрите на 

околната среда – въздух, води, почви, физични фактори, ландшафт; 
 Разположение - в населено място. 
 
3. Връзка с други съществуващи и/или планирани инвестиционни 

предложения в обхвата на въздействие и кумулативен ефект. 
 

Проектът е ново ИП и няма връзка с други планове и проекти. 
Към настоящия момент в община Варна са процедирани множество 

инвестиционни намерения, предимно за разполагане на жилищни, курортни, учебни и 
обслужващи сгради, инфраструктурни обекти. 

С оглед анализ на кумулативно въздействие върху околната среда с вече 
процедирани, реализирани и в процес на реализация други инвестиционни 
предложения/планове/програми и проекти (ИП/П/П/П) настоящията проект: 

- е разположен в населено място Варна и не предвижда разширение на населеното 
място, промяна на предназначението на гори и земи; 

- обектът ползва изградена инфраструктура с капацитет да поеме новите позватели – 
В и К мрежа, ел-мрежа, ГПСОВ Варна, общинска система за събиране и 
обезвреждане на отпадъци Варна; 

 
В този смисъл не се очаква кумулативен ефект по отношение на земеделски земи, природни 
територии, гори, тъй като те не се засягат от ИП. 
 
Нишожен кумулативен ефект може да се очаква по отношение на градските екологични 
условия на средата:   
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- не се предвижда горивна инсталация или друг значим емитер/ замърсител на въздуха 
и в този смисъл не се очакват кумулативни въздействия с близки точкови източници 
на емисии;  

- не се предвижда заустване на води в повърхностни и подземни водни обекти , което 
е причина да няма емисии и респективно кумулативни въздействия с други ИП;  

- Не се предвиждат дейности свързани със съхраняване, ползване, отделяне на опасни 
вещества и каквито и да е химически вещества във въздуха водите и почвите и не се 
очакват кумулативни въздействия с разположените в промишлените зони 
производства и складови дейности; 

- не се предвижда водовземане от подземни води – не се очакват кумулативни  
въздействие върху тях;  

- не се отнемат безвъзвратно функциите на гори и земеделски земи, като в тази посока 
не се очакват кумулативни въздействия върху почви и вегетативни обеми; 

- не се засягат защитени територии и защитени зони и като се има в предвид,че 
обектът е малък и разположен в населено място – гр.Варна, не се очакват 
кумулативни въздействия свързани с запазване на функциите и природозащитните 
цели за опазване на защитени зани и защитени територии;  

- не се предвиждат емитери на съществен шум - привлечените транспортни потоци 
/предвидено е паркиране на 5 автомобила/ са съизмерими с натоварването в тази част 
на града и незначителни по количество.  

 
Проектът не засяга защитени зони и защитени територи по смисъла на ЗЗТ. Най близките 

защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 са: 
- BG0002082 "Батова" – за опазване на дивите птици – на разстояние 2500 м на север; 
- За ЗЗ BG 0000191 „Варненско - Белославско езеро” за опазване на дивите птици – на 

разстояние 2167 м на юг; 
 
Няма отнети територии от зоните и кумулативни въздействия върху тях от процедиране 

ИП и планове. 
 
Не се очаква отнемане на територии за хранене, почивка по време на миграция, гнездене 

и друг вид обитаване на дивите птици включени в приложенията на ЗБР. В терените на 
проекта се срещат единствено видове с висока степен на синатропизация и които не се 
предмет на защита/ опазване.   

Кумулативни въздействия - загуба на местообитания/ хабитати не се очакват, тъй като  
терените са урбанизирана територия.  

 
4. Подробна информация за разгледани алтернативи 

 
Алтернативи за местоположение 
 

Алтернативите за местоположение са многообразни. Търговски центрове се 
разполагат предимно в урбанизирани територии и въпрос на гледна точка е в коя част на 
урбанизираната територия ще се намират. В този смисъл дейнотта е популярна и често 
срещана и всички алтернативи в урбанизирана територия са равностойни, без съществени 
предимства, тъй като не засягат природни територии.  

По отношение на градската среда разположението на търговските центрове може да 
бъде в територии натоварени с жилищни дейности и в производствени или 
логистични/обществено обслужващи зони. В тази посока е избрана алтернатива за 
разполагане на ИП в зона за обществено обслужване, като тази алтернатива има най-ниско 
въздействие върху жилищните територии и здравето на населението. 
 
Алтернативи за предназначение на територията 



Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за 
ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС И ОГРАДА В УПИ IX-79 за търговски комплекс, кв. 8 по плана на 

Паркова зона за обществено обслужване ОП.3, р-н „Вл. Варненчик”, гр. Варна 

 

 5

 
Алтернативите за използване на територията са ограничени от правилата и нормите 

за прилагане на ОУП Варна. Те допускат следните възможни реализации:  
 Реализация на търговски дейности; 
 Реализация на складова дейност; 
 Обекти на здравеопазването и социалните грежи; 
 Обекти на образованието; 
 Обекти на култура и религия; 
 Обекти на административни и делови дейности; 
 Обекти с финансови дейности; 
 Реализация на жилищни обекти. 

 
Избрана е алтернатива напрактика е почти равностойна с останалите алтернативи с 
изключение на складовите дейности /те са по-малко екологосъобръзни/.  Ниските 
показатели на застрояване, предвидени с проекта, напрактика предопределят присъствие на 
малък брой хора в комплекса, което е свързано и с по – ниския натиск към компонентите на 
градската среда.  
 

5. Скица (местоположение) на площадката, в т.ч. необходимата площ за 
временни дейности по време на строителството 

 
 Инвестиционното предложение е разположено в разположена в УПИ IX – 79, кв. 

8, по плана на Паркова зона за обществено ползване ПО.3, р-н „Вл. Варненчик”, гр. Варна. 
 

 
 
Фиг. Местоположение на инвестиционното предложение.  

 
Проектът не обуславя наличието на трансгранично въздействие. 
 
Разглежданата територия не попада в обсега на зони от Черноморското крайбрежие. 
Теренът на търговския център не попада в границите на защитени територии по 

змисъла на ЗЗТ и защитени зони от мрежата „Натура 2000”:   
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За разглежданата територия няма наложена строителна забрана във връзка с чл. 198 
от ЗУТ. 

Дейностите по изпълнение на проекта е планирано да се разположат също в рамките 
на имота.  

Реализацията на проекта не налага промяна в съществуващата и планирана 
пътна/улична инфраструктура.  

Площадката на ИП не попада в СОЗ на водоизточници.   
 
6. Описание на основните процеси, размер, капацитет, производителност, 

включително дейностите и съоръженията в които се очаква да са налични опасни 
вещества от Приложение 3 към ЗООС. 
 

Дейностите в търговския център са типични за такива центрове: 
- приемане и обслужване на клиенти; 
- съхраняване на оптични и ел кабели, видеонаблюдателни камери  и компютърни 

елементи / заготовки в склад; 
- офис и бизнес дейности. 
 
В складовете на се предвижда съхранение на химикали и опасни вещества.  
 
 
7. Схема на нови или промяна на съществуващи пътища (обвързаност с 

техническата инфраструктура на района: пътни подходи, електрозахранване, ВиК 
мрежи) 

 
Инфраструктура 
 

Пътища 
 
УПИ IX – 79, кв. 8, ПО.3, р-н „Вл. Варненчик”, е достъпен по бул. Атанас Москов 

/реконструиран и реновиран/ и частна алея с ширина 3 метра и дължита 75 метра. Не е 
необходимо прокарването/изграждането на нова улица. Не се предвижда подобрение на 
съществуващата градска улица.  

 
 
Водоснабдяване и канализация 
 
Имотът/сградата се водоснабдява от водоснабдителната мрежа на гр.Варна. Сградата 

се свързва чрез ново водопроводно и канализационно отклонение към съществуващата 
водоснабдителна и канализационна мрежа преминаваща по бул. Атанас Москов , гр. Варна.  

По булеварда преминават 300 мм битова канализация и 200мм водопровод ПЕВП. 
ПУП-ПРЗ за имота, както и отклоненията от ВиК мрежите са съгласувани от ВиК Варна – с 
печат. Не се налага изграждането на водопровод и канализационен клон.  

Всички води от експлоатацията на сградата се отвеждат чрез канализационната 
система към ГПСОВ Варна. 

 
Енергийни източници 
 
Сградата се захранва с електроенергия от изградената разпределителна 

електропреносна мрежа на гр. Варна. 
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8. Програма за дейностите, вкл. за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване (етапност) 

Етапност на изпълнение на проекта. 

Проектът ще се изпълни едноетапно през 2017-2018г със собствени средства и банкови 
кредити.  
 
    Изпълнение на дейностите, вкл. за строителство: 

 
Изпълнението на проекта предвижда едноетапно изграждане на сградата и 

благоустрояване на двора. Дейността е свързана с полагане на бетон в основи, зидарски 
работи и доставка и монтиране на готови конструкции. 

Дейноста на комплекса по време на експлоатацията е класическа такава свързана с 
търговското и бизнес обслужване.  

 
    Фази на закриване и последващо използване: 

 
Проектът не предвижда закриване на дейността. Очаква се  след период от около 50 години 
извършване на основен ремонт на сградата и продължаване на дейността. 
 

9. Използвани методи за строителство; 
 
Използва се традиционният метод за строителство на сгради и инфраструктура, 

включващи подготовка на земното легло, насипи с  трошен камък, полагане на основи, 
зидарски и бетонови работи по сгради, монтиране на инфраструктурни елементи, машини. 
Не се предвиждат специални видове работи (пилотни, взривни, тежки фундаменти и т.н.). 
 

 
10. Използвани природни ресурси по време на строителството и 

експлоатацията (основни суровини и материали, природни ресурси и енергийни 
източници, вид, количество, годишно потребление, водопотребление и 
водозахранване); 

 
По време на строителството ще се използват стандартните строителни материали – 

бетон, тухли, строителни разтвори и други, включващи цимент, чакъл и пясък като ресурси. 
Всички ресурси в строителството ще се доставят от регламентирани производители и 
кариери.  

По време на експлоатацията ще се използват електроенергия и вода. 
  
  

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин 
на третиране 

 
През строителния период ще се образуват смесени строителни отпадъци, изкопани 

земни маси и метални отпадъци.  



Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за 
ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС И ОГРАДА В УПИ IX-79 за търговски комплекс, кв. 8 по плана на 

Паркова зона за обществено обслужване ОП.3, р-н „Вл. Варненчик”, гр. Варна 

 

 8

Код 
 

Вид на отпадъка Приблизително 
количество 

17 01 Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и 
керамични изделия 

 

17 01 07 Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови 
и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 
01 06 

18 м3 

17 02  Дървесен материал, стъкло и пластмаса  

17 02 01 дървесен материал 3 м3 

17 02 02 стъкло 1 м3 

17 02 03 пластмаса 1 м3 

17 04  Метали (включително техните сплави)  

17 04 01 мед, бронз, месинг 0,5 м3 

17 04 05 желязо и стомана 1,5 м3 

17 04 06 калай 0,3 м3 

17 04 07 смеси от метали 1,5 м3 

17 04 11 кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 1 м3 

17 05 Почва, камъни и изкопани земни маси  

17 05 06 изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 
05 05 

Около 18 куб.м 
които ще се 
ползват за 
вертикална 
планировка 

17 08 Строителни материали на основата на гипс  

17 08 02 строителни материали на основата на гипс, 
различни от упоменатите в 17 08 01 

2 м3 

17 09  Други отпадъци от строителство и събаряне  

17 09 04 смесени отпадъци от строителство и събаряне, 
различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 
09 03 

4 м3 

 
По време на експлоатацията ще се генерират:  
 
Твърди битови отпадъци 

Смесени битови отпадъци (код 20 03 01) – около 18 kg на ден; 

Хартия от административната дейност (код 20 01 01) - около 5 кг на месец  
 
Опасни отпадъци 
Изгорели живачни и луминисцентни лампи: код-20.01.21.   
Отпадат при периодичните прегледи и подмяна на осветителните тела. Очаквано количество 

3-5 тръби годишно. 
 

По време на строителството ще бъде изготвена Програма за управление на 
дейностите по отпадъците и всички тези отпадъци ще се събират и третират разделно 
събразно съответните изисквания на националното законодателство. 
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Отпадъците ще се предават за обезвреждане на фирми с разрешителни по ЗУО 
и/или депонират/обезвреждат на посочено от общината място. 

 
 
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда. 
 

Мерките за намаляване на отрицателните въздействия са свързани с бъдещата 
подготовка на проекти и ще предвидят:  

- Отделяне на хумустния пласт съгласно изискванията на Наредба № 26 и връщането му 
обратно за благоустрояване и озеленяване; 

- По време на строителството и експлоатацията предаването на различните видове 
отпадъци да става съгласно ЗУО – с фирми, притежаващи разрешителни за дейност; 

- Разделно събиране на отпадъците от офисна и търговска дейности.  
 

 
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (добив на 

баластра, нов водопровод, добив или пренос на енергия, жилищно строителство, 
третиране на отпадъчни води) 

 
Не се предвиждат други съпътстващи дейности. 
 
 
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение; 
 

Проектът не налага издаване на разрешитерни по Закона за опазване на земеделските 
земи, Закона за водите  и Закона за управление на отпадъците.  

 
 
15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.  

 
Замърсяване на околната среда в периода на осъществяване на ИП е незначително, и 

локално проявено. Кратковременно се очакват нива шум в рамките на допустимите за 
работна среда при изкопни и монтажни работи по време на строителството.  

 
Експлоатационният период е свързан главно с отделянето в околната среда на прах и 

автомобилни газове от привлечени транспортни потоци, но ниски по количества и емисии. 
 
16. Риск от инцеденти 
 
Не съществува риск за съществено увреждане на средата дори при инциденти тъй 

като дейностите са тривиални - търговски и офисни и се извърщват в затворени 
помещения. Най-значим инцидент би представлявал евентуален пожар. Вероятността за 
пожар и щети при пожар в този случай е много ниска, тъй като сградата ще бъде 
оборудвана с пожароизвестителна инсталация. 

 
 
ІIІ. Местоположение на инвестиционното предложение 
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1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното 
предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни 
характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната 
екологична мрежа, както и за най-близко разположени обекти подлежащи на здравна 
защита; 
 
 
 

 
 
Фиг. Местоположение на инвестиционното предложение.  
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Фиг. Местоположение в ОУП Варна.  
 

 
 
Фиг. Разположение на ИП спрямо защитени зони 
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Фиг. Данни за съпътстващата инфраструктура и съгласуваност с експлоатационните 

инфраструктурни дружества. 
 

 
2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката на 
инвестиционнотои предложение и бъдещи планирани ползватели на земи; 

 
Териториията, на които предстои да се реализира инвестиционното предложение е 

урбанизирана, отдалечена от земеделски и горски ползвания.  
Съседните имоти са урбанизирана територия – търговски обекти. Не се очакват 

конфликти с ползвания и елементи на градската и природната среда. 
 
3. Политика на зониране или земеползване; 
 
Проектът е отдалечен от земеползване и гори. ИП съответства на влезлия в сила ОУП 

на община Варна. В този смисъл се изпълнява въведената политика по зониране на 
територията на община Варна. 

 
4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, 

защитени зони, охранителни зони и др. от НЕМ, в т.ч. качество и регенеративна 
способност на природните ресурси; 

 
Обектът не попада в санитарно-оранителни зони на водоизточници.  
Чувствителни зони. По Наредба № 6/09.11.2000г. за емисионни норми за 

допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани 
във водни обекти (ДВ, бр. 97/2000г.) чувствителните територии са определени със Заповед 
№ РД-970/ 28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите. 

За Черноморския район за басейново управление (в който се намира обследваната 
територия) със заповедта са определени, както следва: 

- Черно море, от границата при с. Дуранкулак до границата при Резово; 
- Всички водни обекти във водосбора на Черно море. 
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Т.е. цялата територия на Черноморския басейнов район, в който попада и ИП попада 
на територията на определената с цитираната по- горе заповед чувствителна зона. Съгласно 
нормативните изисквания отпадъчните води от всички агломерации с над 10 000 
еквивалентни жители, които се заустват в тази зона следва да бъдат предмет на 
допълнително пречистване с цел отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор. 
ПСОВ Варна, където се отвеждат водите на ИП  е съоръжена и отстранява биогенните 
елементи азот и фосфор. 

 
Съгласно ЗБР Националната екологична мрежа включва защитени зони, защитени 

територии и буферните зони около тях, КОРИНЕ места, Рамсарски места и орнитологични 
важни места. Имотът на ИП не попада в границите на защитени територии и в  защитени 
зони. В град Варна най-близките територии част от НЕМ са: „Варненско - Белославско 
езеро” с код BG 0000191 и ЗМ «Казашко», заедно с  

 
„Варненско Белославско езеро” с код BG 0000191 по Директива 79/409/ЕЕС и 
защитена местност Казашко 

Варненско-Белославският езерен комплекс обхваща две езера - Варненското и 
Белославското, свързани с изкуствено прокопан канал и разположени на запад от град 
Варна. В комплекса преобладават откритите водни площи. В северната част на Варненското 
езеро (ЗМ “Казашко”) и западната  част на Белославското езеро са разположени тръстикови 
масиви с преобладаване на обикновената тръстика /Phragmites australis/, теснолистния папур 
/Typha angustifolia/ и крайбрежния камъш /Shoenoplectus litoralis/. Варненско-белославския 
езерен комплекс е важна зона с международно значение за зимуващите водолюбиви птици. 
Тук ежегодно се концентрират нод 20 000 водолюбиви птици от 64 вида. На територията на 
комплекса са установени 202 вида птици, 59 от които са включени в Червената книга на 
България. От срещащите се видове 91 са от европейско природозащитно значение (SPEC) 
(BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 7 
вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 21 вида, в SPEC3 - 63 вида. 
През миграционния  период, а също и през зимата комплексът е място от световно значение 
за малкия корморан /Phalacrocorax pygmeus/. Поради факта, че не замръзват през зимата, 
езерата са удобно място за зимуване на различни видове патици, потапници, корморани и 
други водолюбиви птици. Освен малкия корморан, се наблюдават международно значими 
струпвания на кафявоглавата потапница /Aythya ferina/. От световно застрашените видове, 
главно по време на миграция се срещат къдроглавият пеликан /Pelecanus crispus/ и белооката 
потапница /Aythya nyroca/, а през зимата и тръноопашатата потапница /Oxyura leucocephala/.  

Днес в района на Варненско-Белославския езерен комплекс съществуват 5 промишлени 
пристанища, Девненския химически комплекс и пречиствателната станция на град Белослав. 
Голяма част от тежката индустрия е разположена по границите на комплекса. Варненското и 
Белославското езеро се използват като плавателен канал за кораби. Около езерния комплекс 
са разположени пътища, железопътна линия и урбанизирани територии На отделни малки 
участъци от територията на комплекса се осъществява земеделие (отглеждане на зърнени 
култури, зеленчуци и  лозя) и животновъдство. Еутрофикацията на езерния комплекс е 
значителна и може да се разглежда като отрицателно действащ фактор. Във пресноводните 
части на комплекса водната растителност е в напреднала фаза на сукцесия и се нуждае от 
подходящо управление за поддържане на биорзнообразието. Земеделските дейности 
осъществявани в околните на езерния комплекс земи допринасят за органичното 
замърсяване на езерото.  
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През 1998 г. е комплексът е определен и за КОРИНЕ място - орнитологично важно място, 
поради европейското му значение за опазването на застрашени птици. 

Обектът е извън защитената зона като не засяга по никакъв начин ценни местообитания на 
водолюбиви птици, както и местата им за гнездене и изхранване.   

Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 – определени в приложение 2 на Закона за биологичното 
разнообразие (видовете, които може да се срещат на терена на ИП са отбелязани с удебелен 
шрифт): 

Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis), Mалък 
корморан (Phalacrocorax pygmeus), Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Къдроглав 
пеликан (Pelecanus crispus), Mалък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax 
хycticorax), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма 
бяла чапла (Egretta alba), Ръждива чапла (Ardea purpurea), Бял щъркел (Ciconia ciconia), 
Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Бяла лопатарка (Platalea leucorodia), Поен лебед (Cygnus 
cygnus), Mалка белочела гъска (Anser erythropus), Сива гъска (Anser anser), Червеногуша 
гъска (Branta ruficollis), Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Бял ангъч (Tadorna tadorna), 
Малък нирец (Mergus albellus), Тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala), Тръстиков 
блатар (Circus aeruginosus), Степен блатар (Circus macrourus), Орел рибар (Pandion 
haliaetus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Средна пъструшка (Porzana parva), Сив 
жерав (Grus grus), Кокилобегач (Himantopus himantopus), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), 
Турилик (Burhinus oedicnemus), Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus)), Бойник 
(Philomachus pugnax), Малък червеноног водобегач (Tringa totanus), Малък горски водобегач 
(Tringa glareola), Тънкоклюн листоног (Phalaropus lobatus), Малка черноглава чайка (Larus 
melanocephalus), Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), Речна рибарка (Sterna hirundo), 
Черна рибарка (Chlidonias niger), Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus), Земеродно 
рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Горска чучулига (Lullula arborea), 
Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor) – тези видове не  
може да се срещат на терена на ИП тъй като те са зависими от естествени природни 
територии и влажни зони, отдалечени от ИП.  

Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 : 

Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Малък гмурец 
(Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Голям корморан (Phalacrocorax 
carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Посевна гъска (Anser fabalis), 
Фиш (Anas penelope), Сива патица (Anas strepera), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава 
патица (Anas platyrhynchos), Шилоопашата патица (Anas acuta), Лятно бърне (Anas 
querquedula), Клопач (Anas clypeata), Червеноклюна потапница (Netta rufina), Кафявоглава 
потапница (Aythya ferina), Качулата потапница (Aythya fuligula), Среден нирец (Mergus 
serrator), Голям нирец (Mergus merganser), Крещалец (Rallus aquaticus), Зеленоножка 
(Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Стридояд (Haematopus ostralegus), Речен 
дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Малък 
брегобегач (Calidris minuta), Тъмногръд брегобегач (Calidris alpina), Голям свирец 
(Numenius arquata), Малка бекасина (Lymnocryptes minimus), Средна бекасина (Gallinago 
gallinago), Черноопашат крайбрежeн бекас (Limosa limosa), Голям червеноног водобегач 
(Tringa erythropus), Малък зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), Голям зеленоног 
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водобегач (Tringa nebularia), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец 
(Actitis hypoleucos), Малка чайка (Larus minutus), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка 
буревестница (Larus canus),  общо 2 вида е  възможно да прелитат на терените на ИП в 
търсене на храна, тъй като имат известна степен на синатропизация.  

В Стандартния формуляр на защитената зона са посочени следните местообитания: 

Класове Земно покритие  % Покритие 

Солени блата, солени пасища, солени степи 1 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 46 

Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища 4 

Храстови съобщества 0 

Сухи тревни съобщества, степи 2 

Влажни ливади, мезофилни ливади 2 

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни к-ри с периодично оставяне на угар) 8 

Друга орна земя 8 

Широколистни листопадни гори 1 

Смесени гори 0 

Изкуствени горски монокултури ( насаждения на тополи или екзотични дървета) 1 

Не-горски райони, култивирани с дърв. р-ност (вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета) 4 

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници 1 

Други земи (вкл. градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти) 22 

 
 

4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси. 
 
Територията на ИП е урбанизирана и по никакъв начин обектът не влияе на естествени 
природни територии, както и на регенеративните способности на природните ресурси.   

 
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. 

 
Алтернативите за местоположение са многообразни. Търговски центрове се 

разполагат предимно в урбанизирани територии и въпрос на гледна точка е в коя част на 
урбанизираната територия ще се намират. В този смисъл дейнотта е популярна и често 
срещана и всички алтернативи в урбанизирана територия са равностойни, без съществени 
предимства, тъй като не засягат природни територии.  

По отношение на градската среда разположението на търговските центрове може да 
бъде в територии натоварени с жилищни дейности и в производствени или 
логистични/обществено обслужващи зони. В тази посока е избрана алтернатива за 
разполагане на ИП в зона за обществено обслужване, като тази алтернатива има най-ниско 
въздействие върху жилищните територии и здравето на населението. 
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ІV. Характеристики на потенциалното въздействие: 
 
1. Въздействие върху хората, здравето им, флората и фауната, почвите, 

земеползването, материалните активи, хидрологията и качеството на водите, 
качеството на въздуха, климата, шума и вибрациите, ландшафта, историческите и 
културни паметници и взаимовръзката между тях; 

 
 Атмосферен въздух 

 
Разглежданият район е с умерено-континентален климат, омекотен от близостта и 

влиянието на водните басейни - Черно море и Варненско езеро.  
Преобладават ветровете от северозападна четвърт - около 48%, следвани от 

източните – 16,7%. Ветровете със скорост до 8 m/s обхващат около 91% от случаите. 
Характерни за района са умерените и силните ветрове - средногодишната скорост на вятъра 
е около 3.3 m/s. Случаите на тихо време са значителни -  под 41%. Характерно за района 
явление е наличието на бризови циркулации (около 90 дни годишно) – най-често през юли – 
август със скорост от 3 до 5 m/s.  

От гореизложеното може да се направи общата оценка, че климатичните и 
метеорологични условия в района и свързаната с тях динамика на атмосферата са общо 
взето  благоприятни за разсейване на атмосферните замърсители и за самопречистване на 
атмосферата. 

Състоянието на атмосферния въздух в района се характеризира със стойности около 
ПДК на показателите съгласно данни от „Анализ и моделна оценка на замърсяването на 
атмосферния въздух .... в община Варна”. Очакваните средноденонощни концентрации на 
ФПЧ-10 са в диапазона 40-50 µg/m3. Възможни са редки кратковременни превишения на 24-
часовата НОЧЗ от 50 μg/m3 при определени климатични условия. 

Средата има потенциал да поеме ниски допълнителни натоварвания. ИП е отдалечено на 
640 м от жилищни зони и е разположено в общественообслужваща зона. 

 

Очаквано въздействие 

Очакваното потенциално въздействие върху атмосферния въздух в района на 
търговския център от дейностите, предвидени в инвестиционното предложение, е свързано 
с: 

 транспортно замърсяване от привлечени транспортни потоци, ползващи търговския 
комплекс (емитират се основно азотни и серни оксиди, СО, летливи органични 
съединения /ЛОС/, аерозоли). Замърсяването ще е незначително, поради 
предвидените 5 паркоместа и ниската степен на натоварване с клиенти; 

 замърсяване от строителни дейности (в периода на изграждане на обектите – емитира 
се основно прах и отработени газове от ДВГ на строителната механизация). 
Замърсяването ще е незначително поради малките по обем строителни работи – РЗП 
на сградата е 237,52 m2. 

 
  Води 

Повърхностни води 

Повърхностните води на територията на обекта се отнасят към Черноморската 
водосборна област, подобласт с директен отток към Черно море. От физико-географска 
гледна точка водосборният басейн на реките, подхранващи Варненското и Белославското 
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езеро, се отнасят към Шуменско-Провадийския район на Лудогорско-Добруджанската 
хълмисто-платовидна подобласт на областта на Дунавската равнина. Той се характеризира с 
платовиден релеф, силно до значително разчленен с денудационни плата и алувиални, 
пролувиални акумулационни равнини. Надморските височини са предимно 250-400 m. 
Площта на водосборната област на вливащите се в езерата реки е около 2600-2700 km2. В 
хидроложко отношение басейнът се отнася към област с континентално климатично влияние 
върху режима на речния отток, подобласт с преобладаващо дъждовно подхранване, но с 
постепенно нарастване на снежното подхранване, район с най-слабо изразено 
континентално влияние върху оттока. Северният бряг на Варненското езеро се отнася към 
район с преобладаващо влияние на подпочвеното подхранване. Хидрографската мрежа в 
района е представена от дерета, повечето от които имат сезонно наличие на вода, пряко 
свързана с падналите валежи, характеристиките на които са дадени по-долу. 

Модулът на годишния отток е от 0,5 до 1–2 l/s/km2. Отточният режим на речната 
мрежа се характеризира с лятно-есенно маловодие и зимно пълноводие. Маловодието 
продължава от юли до октомври и се характеризира с обем на оттока около 5-10% от 
годишния му обем. Модулът на абсолютния минимален отток е 0,1-1l/s/km2 /главно 0,1-0,3/. 
Пълноводието е от декември до май, а обемът му е 60-70% от годишния. Плаващите наноси 
са 1-3 kg/m3. В хидрохимично отношение водите от речната мрежа се отнасят към 
провинция HCO3

-Ca(SO4,Mg,NO3,Cl), хидрохимична област HCO3
-Ca++Mg++. 

Повърхностните води са представени от Варненското езеро. Съгласно Заповед РД 
970/28.07.2003 г. на МОСВ районът е обявен за “чувствителна зона” по смисъла на 
Наредба №6/2000г. Това налага контролиране и при необходимост допълнително 
пречистване на отпадъчните води по отношение на N и P (денитрификация и 
дефосфатизация). 

Езерото е II категория водоприемник. 

 
Състояние на повърхностните води 

 
В разглеждания район главните източници, които замърсяват водите на езерото, 

изредени не по значимост, са: 
- Авариен преливник на КПС /бивша локална ПСОВ/ Аспарухово; 

- водният транспорт /корабоплаването по езерата и свързващия ги канал/; 

- Рибарски съдови и други малки плавателни съдове; 

- Производствени предприятия в Южна ПЗ; 

Езерните води са замърсени с метали, органични вещества и нефтопродукти. Основен 
замърсител с органични вещества са ПСОВ Варна. Потокът от битови отпадни води, богати 
на органично вещество, фосфорни и азотни съединения е главната причина за високата 
еутрофикация на Варненското езеро. Тя се обуславя и от притока на води от Белославското 
езеро, които са богати на минерален фосфор и азот. Влияние оказва и термичното 
замърсяване от ТЕЦ-Варна. Отбелязана е и трайна тенденция за привързване на замърсените 
зони към източника на замърсяване. Концентрациите на повечето замърсители обикновено 
не нарушават нормите за II категория водоприемник през последните години. 
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Не се очаква замърсяване на повърхностни води от реализацията на ИП. Не се 
предвиждат зауствания на води. Предвидено е битовофекални води да се заустват в 
канализационен клон и от там да бъдат отведени към ГПСОВ Варна.  

 
 

Подземни води 

Подземните води се отнасят към Варненския артезиански басейн. В района са 
оформени няколко водоносни хоризонта. 

 малм - валанжински; 

 еоценски; 

 води в кватернерните делувиални наслаги; 

 Малм-валанжинският водоносен хоризонт е формиран в едноименния карбонатен 
комплекс, който има повсеместно разпространение в Северна България (т.н. Мизийски 
хидрогеоложки район). Най-горната част на този комплекс се разкрива на повърхността в 
разглеждания район (Северобългарското издигане). Комплексът е представен от варовици, 
доломитизирани варовици и доломити. Тези отложения са с мощност над 900m и не са 
прекъснати от тектонските размествания, поради което представляват единна хидравлична 
система. Хидрогеоложките условия на този водоносен хоризонт са обусловени от 
напукаността и окарстеността на скалите, хидравлична връзка между празнините от 
различен характер, хипсометричното му и структурно-тектонско положение. Отложенията 
на малм-валанжа се включват между слабо- или водонепропускливите отложения на 
средната и долната юра отдолу и на хотрива, горната креда и палеогена отгоре. 
Карбонатният комплекс се характеризира с твърде разнообразни филтрационни свойства -
0,003-4,65 m/d (понякога до 160 m/d) , което се дължи на различната степен на окарстяване - 
средно 7,8 %. Условията на залягане заедно с наличието или липсата на горен и долен 
водоупор обуславят формиране на напорна и ненапорна част. Последната е характерна за 
централната част на Северобългарското издигане, където комплексът се разкрива на земната 
повърхност. 

 Подхранването е чрез инфилтрация на валежна вода директно в разкритията на 
варовиците на повърхността или индиректно през пропускливата льосова покривка (0,63 
m3/s); с вода от повърхностни потоци (5,7 m3/s); с вода от по-горе лежащи водоносни 
хоризонти. 

 Условията на залягане на този водоносен хоризонт са благоприятни за предпазване на 
водата от повърхностно замърсяване с изключение на местата с непосредствено разкритие 
на водоносния хоризонт на повърхността особено по речните долини. 

 Пиезометричното ниво на водите от малм-валанжинския хоризонт е от 19,5 до 35 m 
над терена (самоизлив на водите) до 70 m под терена, в зависимост от хипсометричната 
височина на последния. Котата на водното ниво е от +15 до +45 m ( в района е +30). 
Водопроводимостта е до 3000 m2/d, а хидравличният градиент е 0,0002 - 0,008. 
Температурата на водата е 30 - 54 0С. Водите са хидро-карбонатно-калциеви до хидро-
карбонатно-магнезиеви, пресни, слабо минерализирани, средно твърди до твърди. 
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Естественият динамичен запас е не по-малко от 6,5 m3/s. 

В района на плана няма съществуващи дълбоки сондажи. Планът не предвижда 
изграждането на такива. Най-близкият сондаж се намира в ЗПЗ – на около 800м на 
югоизток. 

 Еоценският водоносен хоризонт е формиран в еоценски пясъци и варовици. 
Дълбочината му се изменя от 450 m до 760 m като в западна посока бързо се издига и в 
района на Побитите камъни излиза на повърхността. Подхранването му в района на 
Побитите камъни е пряко от валежните води (около 20 %), а северно от този район - от 
сарматски карстови води (около 80%). Мощността на хоризонта е около 199 m. 

 Дебитът на водите от еоценския хоризонт е до 40 l/s, а водният напор +1 - +2 m. В 
разкритата си част хоризонтът е безнапорен и се дренира във вид на извори с дебит 1,2 - 3,0 
l/s. Водите са алкални, предимно хидрокарбонатно-калциево-натриеви със съдържание на 
сероводород, пресни, средно твърди до твърди. Минерализацията е 0,46-0,64 g/l. 
Средногодишният модул на подземния отток е 0,1 - 0,5 l/s/km2. Коефициентът на филтрация 
е 2,8 - 10 m/d. 

В района на плана няма съществуващи сондажи в този хоризонт. Планът не предвижда 
изграждането на такива.  

 
Прогнозно въздействие 

 

Реализацията на плана не свързана с нарушение на водния режим на повърхностните 
и плитките подземни води. Районът на ИП, не контактува пряко с дерета и водни обекти. 

Развитието на територии от плана не предвижда захранване от собствени 
водоизточници от подземни води. Няма въздействия върху водоизточници – обектът е извън 
СОЗ.  

 При реализация на плана – строителството се очаква незначително замърсяване на 
повърхностните дъждовни води при това локално.  

 
Канализация 

 На територията на Варна е изградена смесена канализационна мрежа - за битови 
отпадни води и за дъждовни води. В битовата канализация ще бъдат включени всички 
отпадъчни води от комунално-битовата дейност.  

Тъй като водоснабдяването и канализацията на обекта е част от ще се обслужват от 
общинската водоснабдителна и канализационна мрежа, не може да се очаква накакво 
съществено  въздействие върху водите в района.  

 

Почви 

Почвите в района са от тип излужени черноземи / LEACHED CHERNOZEMS- FAO-
UNESCO/. 

Те са представени от: “Средно до силно излужени черноземи,  образувани върху 
изветрели варовици и варовити мергели”   
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Имат средно мощен почвен профил, състоящ се от хумусно - акумулативен хоризонт 
/ 40 - 60 сm/ и безкарбонатен преходен хоризонт /30 - 50 / сm. Почвите са тежко – песъчливо 
- глинести, средно  до силно излужени. Хумусният хоризонт е много тъмно - кафяв, с 
троховидно зърнеста структура, като карбонатите са измити над 90 сm /карбонатен мицел в 
профила почти липсва/. Преходният хоризонт е светлокафяв, уплътнен, тежко – песъчливо -
глинест и с буцеста структура. Водопропускливостта им е добра и варира от 0,6 до 1,3 m/h. 
Почвите са добре запасени с хумус / 3 - 5%/, отличават се с добри общи физични свойства – 
добра водопропускливост и добър въздушен режим.   

 
Въздействието върху почвите е незначително: не се отнемат безвъзвратно функции 

на земеделски земи и гори; предвиден е нисък % на застрояване на територията - 30% и 
отнемане на хумусния хоризант преди извършване на строителството.   

 
Геоложка среда 

 
Съгласно геоморфоложкото райониране на България на Д.Канев районът попада в 

Източната област на  Дунавската морфоструктурна зона – Варненска падина. В нея влизат 
Авренското и Франгенското плато и удавената долина на р. Провадийска. Пространството 
между езерата и платото представлява сравнително равна и леко наклонена на изток 
повърхност. 

 Склоновете на платата са прорязани от редица дерета: Игнатиевското, Тополското и 
Налбантка.  
 Разглежданият район е част от Мизийската платформа и попада във Варненската 
падина /Варненска моноклинала/. Тя представлява тектонска форма, наложена през 
палеоген-неогена в източното крило на Севернобългарския свод. Наклонът на пластовете е 
на изток (50 - 100) и е сравнително постоянен. Съгласно сеизмичното райониране на 
България от 1987 г. територията на обeкта се намира в район с интензивност VII степен по 
скалата на М. Ш. К. (коефициент на сеизмичност 0,10). 
 Отложенията, които излизат на повърхността от запад на изток, стават все по-млади, 
което се дължи на потъването на долината на езерата. Районът се характеризира с активна 
тектонска дейност. Установени са редица дизюнктивни нарушения (в т.ч. и разседи), по 
които долината е пропадала стъпаловидно от запад на изток. Варненската долина е 
структурна единица от трети порядък. Ограничена е от два разседа с посока запад - изток и 
амплитуда 20 - 40 m. Най-старите докватернерни седименти, които се разкриват и участват 
пряко в литоложкия строеж, са олигоценските. В долната си част те са представени от 
глинесто-песъчливи мергели, сиво-зелени глини и аргилити. Физико-механичните им 
показатели се изменят в широки граници, но средните им стойности ги определят като добра 
земна основа (условно изчислително натоварване 0,28 - 0,30 МРа, модул на обща 
деформация 20 - 25 МРа). Мощността им е голяма.  
 

На разглежданата територия няма свлачища, срутища и абразия. Няма открит карст и 
опасност от замърсяване на подземни хоризонти. 

 Територията не е определена като „в риск” от наводняване. 

В района, предмет на плана няма условия за развитие на ерозионни процеси – 
овражна ерозия. Не се очакват проблеми с подпочвените води защото залягат на дълбочина 
повече от 10  метра от повърхността.  

Земната основа по принцип не е склонна към слягания. Липсват зони със съществен 
наклон и не се налагат специализирани проучвания за общата устойчивост на територията в 
съответствие със застрояването съгласно чл. 103, ал. 6 от ЗУТ.  

По принцип разглежданата територия е пригодна за строителство и не съществува 
риск 
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Въздействие върху геоложка среда 
ИП не предвиждат дълбоко навлизане и нарушаване на геоложката основа. 

Фундаментите ще бъдат в приповърхностната геоложка основа на дълбочина до 2-3 м и 
няма да доведе до негативни въздействия върху геоложката среда, поради ограниченото 
въздействие върху нея.   На практика, то се изразява и приключва с описаните по-горе 
дейности. Тези въздействия могат да се идентифицират като:  

 - временни статични и динамични натоварвания през строителния период; 
 - незначителни промени в геоложкия строеж в резултат от изкопни работи; 
 - постоянни статични натоварвания при фундаментите. 
Тези въздействия, поради местоположението на обектите и характера на земната 

основа, се определят като незначителни и пренебрежимо малки. Същите не могат да 
предизвикат активиране на свлачищни, ерозионни и други неблагоприятни физико-
геоложки процеси и не могат да променят съществено физико-механичните показатели на 
строителните почви, респективно тяхната носеща способност.  

Въздействието върху геоложката основа като цяло е незначително и обхваща 
зоната на ИП. Не се блокират запаси на подземни богатства.  
 

Ландшафт 
 

 
Изпълнението на плана  не е свързано с локално изменение на типовете ланшафт – 
урбанизираният ландшафт запазва своите параметри. ИП не съдържа подобекти или 
мероприятия, които да доведат до поява на нови, значими по количество замърсители в 
разглежданата територия и да променят съседни ландшафти. 
 

 
Минералното разнообразие 

 
За района не е характерно минерално разнообразие. Реализацията и експлоатацията 

на ИП не са свързани с въздействие върху този аспект на околната среда.  
 

Биосфера 
 

 Растителен свят  

Според растително-географското райониране на България, територията където ще се 
реализира плана се отнася към Европейската широколистна горска област, Евксинска 
провинция, Черноморски окръг.  

В настоящия момент територията представлява част от населено място – пустеещи 
земи без дърготрайна растителност. Липсват естествени терени пасища или влажни зони. 

 
Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху растителността,  в резултат 

на реализацията на ИП. 
Въздействието върху растителния свят ще бъде в процеса на строителството и ще се 

изразява в пряко унищожаване на наличната рудална тревна растителност, където ще се 
изграждат фундаментите на обекта. 

Няма да се засегнат площи с естествена растителност.  

В терените на плана липсват дълготрайни дървета . Изпълнението на проекта няма да 
наложи отсичане на дълготрайна дървесна растителност в градската среда по смисъла на 
Наредба № 1 за опазване на зелените площи и декоративната растителност.  

 



Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за 
ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС И ОГРАДА В УПИ IX-79 за търговски комплекс, кв. 8 по плана на 

Паркова зона за обществено обслужване ОП.3, р-н „Вл. Варненчик”, гр. Варна 

 

 22

Планът предвижда изграждане на зелени площи 50% от територията на УПИ като се 
въвеждат нови зелени площи в района. 
 

 Животински свят  

 
В зоогеографско отношение територията, където ще се реализира плана се отнася към 

Северната зоогеографска подобласт. В нея преобладават сухоземни животни, характерни за 
Средна и Северна Европа. Видовият състав на животните се определя от характера на 
растителността и разпределението й в биотопа. 

В района на ИП – урбанизирана територия се наблюдава много ниско видово 
разнообразие.  

Видовете проявяват различна степен на свързаност с човешките селища (степен на 
синантропизация). Според синантропния си статус птиците попадат в следните категории: 
- сезонни синантропи: не се размножават на територията, но единични екземпляри или ята 
се срещат в пределите й в отделни периоди, напр. сива врана; 
- пасивни синантропи: размножават се на територията и са относително толерантни към 
проникването на антропогенни елементи в първичните местообитания, напр. градска 
лястовица;   
- начални синурбанисти: основната част от популациите на тези видове гнезди извън района 
и само отделни двойки се размножават на територията, напр. полско врабче;  
- развити синурбанисти: тези видове се размножават както в района, така и извън него, и 
двете части на популациите са относително равностойни, напр. кукумявка; 
- завършени синурбанисти: видове гнездещи изцяло в района и по изключение извън него, 
напр. домашно врабче.  

 
Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху животинския свят,  в 

резултат на реализацията на плана. 
- в границите на площадката няма добри условия за гнездене и укриване на диви видове 
птици; 
- изграждането на нова сграда променя типа земно покритие и въздейства основно на 
синатропни видове; 
- не се очаква негативно въздействие върху представителите на бозайната фауна, тъй като те 
почти липсват – в района е възможно да се срещат скитащи кучета.   
 

 
 Вредни физични фактори 

 
По предварителна оценка от вредните физични фактори със сравнително по-голямо 

значение за разглежданата територия е шумът. Основният източник на шум в разглеждания 
район е автотранспортът по главния булевард "Атанас Москов" . Няма данни за извършени 
до сега измервания на нивото на шума в разглеждания район. Разглежданата територия е в 
обсега на шума от летище Варна. 
Съгласно данните от Шумовата карта на гр.Варна шумовите нива в рамките на територията 
на ИП варират от 55-65 dB(A).  
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Изграждането на обекта е свързано с отделянето на шум от строителна техника – 
локално и кратковременно.   

Нивата на звуковото налягане от работата на тези машини са следните: 

 

Видове дейности Използвана техника Ниво на звуково налягане в 
dB(А) 

Изкопни работи Булдозер 

Товарачни машини 

Тежкотоварни камиони 

97 ÷ 105 

92 ÷ 104 

90 ÷ 98 

Полагане на бетон Бетоновоз, Бетон помпа 98 ÷ 105 

Монтаж Кран 76 ÷ 96 

 

 През периода на експлоатация шумът, излъчван в околната среда от ИП  ще е смесен 
по характер и с променливо ниво на звукова мощност, в зависимост от пикът на натоварване 
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на търговската дейност. Предвидената търговска част е малка - ошумяването ще е 
незначително, поради предвидените 5 паркоместа и ниската степен на натоварване с клиенти 

 Не се очакват наднормени шумови нива в жилищните територии поради 
отдалеченост. 

  Историческо наследство 
 

Територията на проекта е: 
 Извън границите на исторически резерват «Одесосс» и отдалечен на ~1000 м 

от него 
 Извън границите на груповия паметник на архитектурата – системата от 

ансамбли в ЦГЧ на Варна и отдалечен на ~960м от него 
 Извън територията определена като «Компактна территория за опазване на 

КИН» 
 Не граничи с паметници на архитектурата и/или на културното наследство.  

 

Въздействие върху хората 

Въз основа на анализа за местоположението на обекта, се установяват две групи 
потенциални рискови фактори за увреждане здравето на хората: 

– по време на строителството– при реализацията на ИП – прах от строителни 
дейности и шум; 

– по време на експлоатацията на обекта – незначително количество привлечено 
транспортно замърсяване. 

Установените потенциални рискови фактори следва да се съотнесат диференцирано 
към населението от най-близките жилищни сградии. 

Първата група потенциални рискови фактори (по време на реализацията на обекта) 
ще имат отношение главно към работещите по изграждането на обекта, в по-малка степен 
към близките жилищни сгради – отсдалечени на повече от 600м. 

  
За потенциалните рискови фактори от втората група (по време на експлоатацията на 

обекта) е характерно това, че са незначителни и също не въздействат на жилищна среда.  

Територии и/или зони със специфичен хигиенно-охранителен статут 

Проектът не предвижда изграждането на обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут. 
 
Разстоянието до най-близките обекти, подлежащи на здравна защита е следното:  

- Обекти от Западна промишлена зона – Варненско пиво, Картонажна фабрика, 
завод за сладоледи, Завод Метал, Завод за безалкохолни напитки -  отдалечени на 
550-750 м на юг от ИП; 

- Локална ТЕЦ  - на 900 м от ИП; 
- Летище Варна на 1580 м на Запад от ИП. 

 
2. Въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа  

 
Проектът не засяга територии на защитената зона и не е близост или гранично 

положение спрямо нея.   
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Въздействия върху целостта, на защитената зона, с оглед на нейната 
структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, 
фрагментация, обезпокояване на видове, влошаване на видовия състав, химически 
хидроложки, геоложки промени и др.) по време на реализацията на плана. 

ИП не отнема територии от защитената зона и е отдалечен от нея. Между защитената 
зона и терените на ИП има мащабна Западна промишлена зона. Територията е значително 
фрагментирана и липсва биокоридор по който видовете предмет на опазване да достигнат/ 
ползват терените на плана за хранене, гнездене и/или почивка по време на миграция. 

Не се очакват временни и трайни въздействия върху зоната, не се очаква по-висок 
натиск върху зоната от установения понастоящем от съществуващата Западна промишлена 
зона. В района има изградена канализационна инфраструктура и не се предвижда заустване 
на отпадъчни води и респективно замърсяване на езерото и влажните крайезерни територии. 
Не се очакват въздействия по време на реализацията и по време на експлоатацията на ИП.   

Не се очаква фрагментация на популации на видове, предмет на защита в Защитената 
зона, предвид това че плана не ги засяга / в територията не се хранят и не гнездят видове 
предмет на опазване в зоната/ .  

 
Загуба на местообитания (по време на строителството/по време на 

експлоатацията) 
Не се очаква загуба на местообитания, тъй като ИП не отнема части от зоната. Също 

така не се очаква увреждане на местообитания от зоната.  
По време на строителството на обекта и експлоатацията въздействието ще бъде 

равностойно с нулева алтернатива. 
 
Обезпокояване на видове (по време на строителството / по време на 

експлоатацията) 
По време на строителството и експлоатацията може да има обезпокояване на 

синатропни видове птици. Не се очаква обезспокояване на видове предмет на опазване в 
защитената зона. 

Нарушаване на видовия състав 
 
В близост до ИП няма условия за обитаване на видове птици, които са и предмет на 

опазване в защитената зона, тъй като липсват водни площи и влажни ливади и места за 
хранене. Не се очаква въздействие върху видовете и нарушаване на видовия състав. 

 
Въздействие върху качеството на: води, атмосферен въздух и генериране на 

шум, вибрации, отпадъци. 
 
Планът предвижда общественообслужващи – търговскш ш бизнес дейности.  
Не се очакват емисии във въздуха, водите почвите които да окажат влияние върху 

защитената зона. Всички емисии като шум, прах, отпадъци са локално проявени и 
съизмерими с фона на урбанизираната територия, като не се очаква да въздействат върху 
параметрите на природната среда в защитената зона.  

Реализацията на ИП не е свързана с корекция на реки, дерета и мероприятия, водещи 
до промяна на хидрологичния им режим.  

В района на проекта е въведена система за събиране и транспортиране на отпадъци. 
Направените теренни проучвания в района на ИП и в съседство показват, че липсват 

ценни и застрашени видове и защитени местообитания, включени в Европейските директиви 
и в Приложение 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1  към Закона за биологичното разнообразие, тъй като 
терените са в близост са урбанизирана територия.  
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3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 

средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно 
 

 
Атмосферен въздух 
Замърсяването по време на строителството е пряко, отрицателно в ограничен периметър – 
само върху строителната площадка, кратковременно поради характера на строителните 
дейности и малко по размер.  

Не се очакват кумулативни ефекти.  

През периода на експлоатация замърсяването на въздуха ще бъде незначително.  

 
Води 
Въздействието е  незначително и/или без въздействие. Не се очакват кумулативни ефекти.   

 
Отпадъци 
Въздействието е непряко и кумулативно в местата на депониране, макар че е незначително 
поради неголемите количества на отпадъците и възможността за рециклиране на 
строителните.  
 
Биоразнообразие 
Проектът не застрашава целостта на видове птици и хабитати в защитени зони описании в 
настоящата информация и няма да води до намаляване на популациите на видовете или 
унищожаване на  ценни местообитания включении в приложенията на Закона за 
биологичното разнообразие. 
 
Биосфера 
Незначително, при възстановима градска среда, краткотрайно. Предвиждат се нови зелени 
площи. 
 
Ландшафт 
Въздействието е пряко визуално в околниат градски ландшафт без да променя структурите и 
типовете,  дърготрайно, но незначително. 
 
Шум 
Въздействието е пряко, постоянно, в рамките на нормативите и в рамките на имота. 
 
Почви и геоложка среда 
Въздействието е незначително пряко, постоянно, в рамките на имота. Не се отнемат 
безвъзвратно функции на земеделски земи и гори. 

 
4. Обхват на въздействието (географски район, брой на засегнатото 

население, местообитания, видове); 
 
Обхватът на въздействието е локален - в рамките на териториата предмет на проекта. 
Не се очаква въздействие върху бизки жилищни територии. 
 
5. Степен и сложност на въздействието; 
 
На база на описаното по-горе може да се заключи, че въздействието на 

инвестиционното предложение е незначително. 
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6. Вероятност на поява на въздействието; 
 
Много ниска по време на строителството, незначителна и постоянна по време на 

експлоатацията.  
 

7. Продължителност, честота и обратимост на въздействието; 
 
През периода на реализация – временно, краткотрайно, с ниска честота 
През периода на експлоатация – дълготрайно, периодично. 
 
8. Мерки, включени в инвестиционното предложение за предотвратяване, 

намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия; 
 

 Система за предаване за рециклиране на опасни отпадъци на фирми с разрешително 
за този вид дейност по ЗУО. 

 При изграждане на обекта да се спазват всички изисквания свързани с опазването на 
околната среда, управлението на отпадъците и опазване на ресурсите – строителните 
отпадъци ще се предават за рециклиране, съгласно ПУСО; хумусът при изкопи да 
бъде отделян в съответствие с изискванията на Наредба № 26/1996 г. за рекултивация 
на нарушени терени 
 
9. Трансграничен характер на въздействията.  
 
Въздействията нямат трансграничен характер. 
 
 

План за изпълнение на мерките 

Мерки 
Период/фаза на 

изпълнение 
Резултат 

1. 

Сключване на договори за 
предаването на различните видове 
отпадъци съгласно ЗУО – с фирми 
притежа-ващи разрешителни за 
дейност. 

 

По време на 
строителството и 
експлоатация  на 
обекта 

Намаляване на вредното 
въздействие на отпадъците 

2. 

При изграждане на обекта да се 
спазват всички изисквания 
свързани с опазването на околната 
среда, управлението на отпадъците 
и опазване на ресурсите – 
строителните отпадъци ще се 
предават за рециклиране, съгласно 
ПУСО 

По време 
строителството 

Опазване на почвите и 
водите 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
 

 


