
Информация за преценяване нa необходимостта от оценка за съвместимост върху предмета и целите на 

опазване на защитени зони на инвестиционно предложение  за „изграждане  на  тръбен кладенец за ползване на 

подзедемна вода за техническо водоснабдяване, пречиствателно съоръжение и търговия със замразени храни 

в хладилна техника “ в  поземлен имот № 10135.4027.48, площ 5.537 дка, трайно предназначение на 

територията- урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, в землището на гр. 

Варна, община Варна, област Варна, възложители Недю Белинов Велев, Георги Павлов Анастасов, Белин 

Алипиев Велев, гр. Варна 

декември  2015 г. 1 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НA НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА ЗА 

СЪВМЕСТИМОСТ 

 
 
 

(Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване 

на защитените зони в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 

11.09.2007г.) 

 

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

 

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, 

пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща. 

 

От  Недю Белинов Велев, Георги Павлов Анастасов, Белин Алипиев Велев, гр. Варна 

постоянен  адрес на: Недю Белинов Велев, ул. “Пловдив” № 24, гр. Варна 

постоянен  адрес на: Георги Павлов Анастасов, ул. “Мир” № 2,  вх. Е, ет. 7, ап. 63, гр. Варна 

постоянен  адрес на: Белин Алипиев Велев, ул. “Пловдив” № 24, гр. Варна 

 

Пощенски адрес за кореспонденция: ул. “Никола Вапцаров” № 3, ет. 3, офис 3, гр. Варна 

 

Телефон, факс и e-mail: 0888 53 39 39  

 

Лице за контакти и упълномощен представител: Александър Василев 

 

2. Обща информация за ИП 

 

а) местоположение на инвестиционното предложение - област и община, землище 

 

            В настоящия момент територята, на която ще се реализира инвестиционното 

предложение /ИП/ е с трайно предназначение на територията – урбанизирана, като 

местонахождение  се намира в поземлен имот  по кадастрална карта с индентификатор  № 

10135.4027.48, площ 5.537 дка, трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин 

на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, в землището на гр. Варна, община Варна, 

област Варна. Скица на имота е представена в Приложение 1. Имота е собственост на 

възложителите. Нотариален акт даващ право на възложител, съгласно § 1, т. 20 от ДР на 

Закона за опазване на околната среда е приложен в Приложение 2. 
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Фиг. 2.1 Местоположение на бъдещото намерение 

 

       ИП не попада в защитени територии, определени, съгласно изискванията на Закона за 

защитените територии. (ЗЗТ – ДВ бр. 133/1998 г. с изм. и доп.). 

        Районът на ИП не попада в  защитени зони от Националната екологична мрежа на 

НАТУРА 2000. Най-близко разположената е ЗЗ ”Батова”, с код № BG 0002082, за опазване 

на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното 

разнообразие /ДВ, бр. 77/ 2002 г. с изм. и доп./, обявена със Заповед №РД-129/10.02.2012 г. 

изм. и доп. Заповед №РД-81/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите съгласно 

писмо на директора на РИОСВ Варна  Приложение № 3. 

         Предвид разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с ПМС № 201 

от 31.08.2007 г., в сила от 11.09.2007 г. с изм. и доп ), ИП подлежи и на преценка за 

вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на 

защитените зони. 

          За разглежданата територия няма наложена строителна забрана във връзка с чл. 198 от 

ЗУТ. 

         За ИП не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура, за целта ще се използват 

даденостите на района. 

  Реализацията на ИП няма да засяга чужди терени, както през строителния така и  

експлоатационния период. 
            
 

б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение 
 

             Периодът на действие и изпълнение на ИП във времето протича при следните етапи:
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 Внасяне искане по чл. 10, ал. 1 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;  
   Всички изискуеми документи по ЗУТ - като виза за проектиране, разрешение за 

строеж и последващ надзор. 
 

 

в) засегнати елементи на Националната екологична мрежа; 

Защитени природни територии 

Законът за защитените територии (ЗЗТ), обнародван в ДВ, бр.133/1998 год., с изм. и 

доп., урежда режима на опазване, ползване и управление на защитените територии в 

България. Философията на закона е опазване и съхраняване уникалността на природата, 

обект на защита в защитените територии, като национално и общочовешко богатство. Със 

ЗЗТ държавата, в съответствие с международните договори по опазване на околната среда, 

по които България е страна, регламентира и осигурява функционирането и съхранението на 

система от защитени територии, като част от регионалната и европейска екологична мрежа. 

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в 

екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и опазване на характерни 

или забележителни обекти на неживата природа. Законът регламентира процедурите за 

обявяване и промените в защитените територии - прекатегоризиране, заличаване, промяна на 

площта, режима и др., както и управлението, стопанисването и охраната им. 

Най-близките защитени територии в района, контролиран от РИОСВ-Варна са: 

 

Защитена местност Ракитник 

 

          Обявена е през 1978 г., а със Заповед № РД-818 от 23.08.2002 г. е прекатегоризирана, с 

площ 2,2 ха. Намира се в землището на град Варна и представлява естествено местообитание 

на рядък вид – ракитник, наричан още “облепиха”. Известен е като крушовидно дърво или 

клонест храст, растящ по крайморските пясъци в Европа, Югозападна и Централна Азия. 

Месестите оранжеви плодчета са богати на витамини, етерични масла и микроелементи. 

Находището се намира на стръмен бряг в района на нос Галата, между хижа “Черноморец” и 

местността Паша дере и е единственото в страната. Включен е в Червената книга на 

България с категория застрашен. До находището има достъп по асфалтов и горски път. 

Местността е с експозиционна стойност и е подходяща за ботанически туризъм.   

         В района на обекта са забранени: всякакво строителство; кастренето и повреждането на 

дърветата; късането или изкореняването на растенията; пашата на селскостопански животни; 

преследването на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и 

разрушаване на гнездата и леговищата; разкриването на кариери, провеждането на минно-

геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя естественият облик на 

местността или водният й режим. ИП се намира приблизително на 10,5 км от защитената 

местност и не се очаква орицателно въздействие както по време на строителството така и по 

време на експлоатацията 

ПП „Златни пясъци” 

          Природен парк “Златни пясъци” е с богата история – първоначално е обявен със 

Заповед N801/29.10.1979 год. на КОПС (ДВ бр.99/79 год.) като са предоставени 825,7 ха. По-

късно със Заповед N278/10.04.1981 год. на КОПС (ДВ бр.35/81 год.) тази територия е 

разширена на 1320,2 ха. Действащата последна заповед за прекатегоризация /обявяването е 

№ 570/14.08.2001г./ е за площ 1320 ха. Заема обширни гори - типични дъбово-благунови и 
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дъбово – габърови гори, възрастни от естествен произход. Ефектна природна територия 

разположена мужду скален венец и к.к.”Златни пясъци”, включваща ценни и редки 

екосистеми с голямо разнообразие: лонгозен и сублонгозен тип; коренни екосистеми на цера, 

благуна и други мезофили; субсредиземноморски храстови екосистеми; находища на редки 

ендемитни и реликтни видове. Паркът следва лентовидно Черноморското крайбрежие от 

Златни пясъци до с. Кранево, към което се откриват живописни гледки от почти всички 

маршрути. Най- ефектните екосистеми са лонгозните с множество лиани. В Червената книга 

на България има три вида обитаващи ПП “Златни пясъци”: малък орел; сокол орко; 

колохидски фазан. Паркът е богат на защитени растения – тук се срещат 12 защитеи вида от 

които лимодрума е терциерен реликт; кавказката иглика, съсънката и източния лопух са 

многа редки, включени в Червената книга на България. Паркът е важно място за почивка на 

кълвачи и пойни птици по време на миграция. 

           В границите на парка се намира “Аладжа манастир” – защитена местност и културен 

паметник /скален манастир/ с национално значение. Този обект е отдалечен на  15,5 км  от 

площадката на ИП. 

           В Природния парк Златни пясъци се срещат два вида земноводни, 8 вида влечуги, 78 

вида птици и 25 вида бозайници. Най-голям е делът на обитателите на горски насаждения. 

Водните площи обуславят наличието на земноводни. Сред разнообразието от влечуги 

защитени са смок мишкар, голям стрелец, костенурки. На територията на парка се срещат 78 

вида птици, повечето типични горски обитатели. Най-често се срещат косове, дроздове, 

синигери, кълвачи, сойки обикновен мишелов и др. От хищните птици се срещат обикновен 

мишелов, голям ястреб, бухал, горска улулица и др. В постоянните водни площи се срещат 

зеленонога водна кокошка, зеленоглава патица, и др. От бозайниците се срещат сърна, 

благороден елен, дива свиня, катерица, белка, заек и др. Сред защитените бозайници са 

таралеж, златка, прилепи. 

         Имота, предмет на инвестиционното предложение, е разположен  на  16 км от 

границите на природния парк. Не се предвиждат никакви дейности през строителния и 

експлоатационния период, засягащи парка. 

 

Защитена местност „Казашко”- Обявена е със Заповед № 49/15.02.1995 г., с площ 

125,1 ха. Намира се източно от село Казашко, община Варна. Заема обширен тръстиков 

масив по северния бряг на Варненско езеро и прилежаща акватория от Варненското езеро  – 

ивица с ширина 250 м. Въпреки че по-голямата част от територията е заета от потопени 

тръстикови масиви и езерна акватория, се включват и други ценни биотопи: пясъчни коси, 

влажни ливади, съобщества  от обикновена тръстика, крайбрежен камъш и теснолистен 

папур. В чертите на тръстиковия масив се срещат и обикновено ленивче, блатен ранилист, 

блатно еньовче и др. Освен наличието на изброените характерни растителни съобщества, 

ценността на обекта се допълва и от наличиетона спиреолистен оман, жабешка дзука, 

приморски триостенник, блатен кострец, степен пащърнак, възлоцветна целина. Районът 

осигурява спокойно пребиваване и богата хранителна база по време на размножаване, 

миграция и зимуване на голям брой птици. Установени са 142 вида птици, сред които 44 

гнездящи, 105 защитени и 38 включени в ЧК на РБ като редки и застрашени от изчезване в 

страната. Могат да се наблюдават видове като зеленоглава патица, кафявоглава потапница, 

малък воден бик,  малка бяла чапла, тръстиков блатар,  саблеклюн,  лиска и др. По време на  

миграция мястото е от важно значение за малкия корморан, розовия пеликан, белия щъркел, 

представители на сем. чаплови и сем. дъждосвирцови. Местността е подходяща за 

орнитологичен туризъм.  
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В района на обекта се забраняват: всякакво строителство; разкриване на кариери; 

разораване на земите и промяна на естествения облик на местността; удълбаване и  

засипване на акваторията на ЗМ, както и замърсяването на водите; всякакъв лов; улавяне и 

опръстеняване на гнездещите или мигриращите птици; всякакъв риболов с изключение на 

спортния; паша на свине; палене и коситба на тръстиката; сеч на храсти и дървета; 

увреждане и унищожаване на бентоса по какъвто и да е начин.  

            За ограничаване на антропогенното въздействие върху защитена местност  Казашко, 

със Заповед № РД-38/21.01.2004 г. е обявена първата в България буферна зона около влажна 

зона, с площ от 21,8 ха. 

В границите на буферната зона се забраняват: всякакво масивно строителство; 

ловуване, престой или движение на лица, носещи капани, примки, арбалети, лъкове,  

огнестрелно оръжие;  безпокоене, убиване, упойване, улавяне, вземане, пренасяне, 

превозване на живи, ранени или убити диви животни и разпознаваеми части от тях, както и 

техните малки, яйца и други жизнени форми и разрушаване на леговища; паша на свине;  

паша на други селскостопански животни без пастир; палене и коситба на тръстика; 

замърсяване с отпадъци; внасяне на химични средства и препарати за растителна защита. 

“Казашко” и “Мочурището” са от изключителна важност за запазване на птичето 

богатство в международен план. Малкият корморан е световно застрашен вид , който 

целогодишно обитава този биотоп. Тук се намира една от най- големите му популации в 

Европа – над 1200 птици. Освен малкия корморан - тук намират подслон много видове 

патици като кафявоглавата и качулатата потапница . Всички видове гмурци прекарват тук 

зимата. От хищните птици най- често срещаната е тръстиковия блатар.Срещат се и колонии 

на чапли. При годишната миграция на птиците от северна Европа това е мястото където те 

могат да намерят храна и вода . Между Дуранкулашкото езеро на север  и Бургаските езера 

на юг, няма друга такава влажна зона. Тръстиките имат и друго уникално свойство – могат 

да пречистват езерната вода. Т.е. тръстиковият масив е като филтър за езерото.  

 

Защитени зони (НЕМ) 

Територията, предмет на инвестиционното предложение, не засяга елементи от НЕМ 

(защитени територии, КОРИНЕ места, Рамсарски места и орнитологично важни места). Най-

близко разположената зона е  ЗЗ ”Батова”, с код № BG 0002082, за опазване на дивите птици, 

определени съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие /ДВ, бр. 

77/ 2002 г. с изм. и доп./, обявена със Заповед №РД-129/10.02.2012 г. изм. и доп. Заповед 

№РД-81/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите. 

  Площта, предвидена за реализация на плана е на разстояние около 8.000 км  от 

защитена зона „Батова” с идентификационен код – BG 0002082. Обща площ от  защитена 

зона  BG0002082 “Батова” за опазване на дивите птици, е 381495.163 ха, включително 3,226 

кв.км морски пространства. Тя е част от националната екологичната мрежа в частта й за 

защитените зони по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, изграждани по европейската програма Натура 

2000 в частта й за опазване  дивите птици по Директива 79/409 ЕЕС.  
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Фиг. 2.2 
 

 

Минималната надморска височина в зоната е 0 м, максималната е 357 м, а средната е 

226 м. По вид собственост територията обхваща 39% държавна, 14% общинска и 47% 

частна собственост. Защитената зона обхваща поречието на р. Батова и по-голяма част от 

Франгенското плато, включително бреговата ивица от Албена до Златни пясъци. В 

границите й се срещат няколко типа местообитания, от които с най-голяма площ са 

горските  -  широколистни гори (35%) от цер, благун, обикновен габър и обработваеми 

площи (44%). Останалата част от територията е заета от открити тревни пространства, 

обрасли на някои места с храстова растителност, пасища, ливади, овощни градини и лозя. 

Защитената зона представлява комплекс с различни по характер местообитания, които са 

характерни както за типични горски видове птици, така и за водолюбиви птици, и птици 

използващи земеделските земи за хранене и почивка по време на миграция.  

Предмет на опазване в защитена зона BG0002082 “Батова” са 60 вида птици, 

включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици и 26 

вида редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение І на 

Директива 79/409/ЕИО. 

Тъй като редица видове птици мигрират, защитена зона BG0002082 “Батова”  може 

да е от значение за различни аспекти от жизнения цикъл на тези видове. Сред тях се 

разграничават - местни: могат да бъдат намерени в границите на зоната целогодишно; 

размножаващи се: използват територията за гнездене и отглеждане на малките; 

преминаващи: използват територията по време на мигриране или за сменяне на перата 

извън местата за размножаване; зимуващи: използват територията през зимата. 

Най-важна характеристика на защитената зона е нейното географско положение на 

Западно-черноморския прелетен път на птиците – Виа понтика. През нейната територия 

преминава концентриран поток от мигриращи видове – розов пеликан, черен щъркел, бял 

щъркел, блестящ ибис, сив жерав, голям корморан и др. Територията е важна и за 
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миграцията на осояда, черна каня, орел змияр, тръстиков блатар, полски блатар, степен 

блатар, ливаден блатар, късопръст ястреб, белоопашат мишелов, малък креслив орел, 

малък орел, орел рибар, вечерна ветрушка. По време на миграция грабливите птици 

редовно нощуват в горите около течението на р. Батова и ловуват в съседните територии. 

Посочена е височината на полета на основните мигранти – 11% от птиците летят на 

не повече от 150 м над земята и 35% летят на височина от 160 до 500 м. 

Значителни количества водолюбиви птици презимуват в зоната, като голяма 

белочела гъска, зеленоглава патица, лиска, чайка буревестница, които се задържат от м. 

декември до м. март. Те нощуват в морето и ежедневно прелитат в района да се хранят в 

нивите във вътрешността.  

Сред видовете, които използват зоната за гнездене и отглеждане на малките са 

козодой, сирийски пъстър кълвач, среден пъстър кълвач, късопръста чучулига, горска 

чучулига, полубеловрата мухоловка, червеногърба сврачка, черночела сврачка, градинска 

овесарка.  

Двата вида чучулиги гнездят в степни местообитания или в изоставени земеделски 

земи, а двата вида сврачки и овесарката гнездят в земеделски земи с налични разпръснати 

храсти или единични дървета. Изброените видове се срещат в защитената зона в 

значителни за страната числености. Дебелоклюната чучулига има ограничено 

разпространение в страната, като основната й популация е концентрирана по Северното 

Черноморско крайбрежие.  

Останалите видове използват за размножаване горските масиви по течението на р. 

Батова, като много голяма част от местата за размножаване попадат в границите на 

поддържан резерват “Балтата” и бившата буферна зона.   

От редовно срещащите се мигриращи птици, територията на защитената зона е важна 

за преминаване на голям ястреб, малък ястреб, обикновен мишелов, черношипа ветрушка, 

орко. 
 

Предмет на опазване в зоната са следните видове птици, включени в Приложение I на Дир.79/409/EИО 

A078 Gyps fulvus- Белоглав лешояд   A239 Dendrocopos leucotos-Белогръб кълвач 

A403 Buteo rufinus- Белоопашат мишелов  A095 Falco naumanni-Белошипа ветрушка 

A032 Plegadis falcinellus- Блестящ ибис                A215 Bubo bubo-Бухал 

A031 Ciconia ciconia-Бял щъркел   A034 Platalea leucorodia- Бяла лопатарка 

A097 Falco vespertinus-Вечерна ветрушка  A439 Hippolais olivetorum - Голям маслинов  

A027 Egretta alba-Голяма бяла чапла   присмехулник  

A246 Lullula arboreа-Горска чучулига               A379 Emberiza hortulana-Градинска овесарка 

A242 Melanocorypha calandra - Дебелоклюна чучулигa  A229 Alcedo atthis - Земеродно рибарче 

A224 Caprimulgus europaeus – Козодой               A404 Aquila heliaca - Кръстат (царски) орел 

A020 Pelecanus crispus - Къдроглав пеликан  A402 Accipiter brevipes - Късопръст ястреб 

A243 Calandrella brachydactyla - Късопръста чучулига A084 Circus pygargus - Ливаден блатар 

A122 Crex crex - Ливаден дърдавец   A511 Falco cherrug - Ловен сокол 

A026 Egretta garzetta - Малка бяла чапла                A176Larus melanocephalus-Малка черноглава чайка 

A393 Phalacrocorax pygmeus - Малък корморан               A089 Aquila pomarina - Малък креслив орел 

A068 Mergus albellus - Малък нирец   A092 Hieraaetus pennatus - Малък орел 

A023 Nycticorax nycticorax - Нощна чапла  A080 Circaetus gallicus - Орел змияр 
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A094 Pandion haliaetus - Орел рибар   A072 Pernis apivorus - Осояд 

A038 Cygnus Cygnus - Поен лебед   A255 Anthus campestris - Полска бъбрица 

A082 Circus cyaneus - Полски блатар A442 Ficedula semitorquata - Полубеловрата  

A019 Pelecanus onocrotalus - Розов пеликан  мухоловка 

A397 Tadorna ferruginea - Ръждив aнгъч               A029 Ardea purpurea - Ръждива чапла 

A127 Grus grus - Сив жерав    A234 Picus canus - Сив кълвач 

A231 Coracias garrulous – Синявица                                     A429 Dendrocopos syriacus - Сирийски пъстър  

A091 Aquila chrysaetos - Скален орел                 кълвач 

A103 Falco peregrinus - Сокол скитник              A238 Dendrocopos medius - Среден пъстър кълвач 

A083 Circus macrourus --Степен блатар 

A081 Circus aeruginosus - Тръстиков блатар  A133 Burhinus oedicnemus - Турилик 

A074 Milvus milvus - Червена каня   A396 Branta ruficollis - Червеногуша гъска 

A320 Ficedula parva - Червеногуша мухоловка               A338 Lanius collurio - Червеногърба сврачка 

A236 Dryocopus martius - Черен кълвач                A030 Ciconia nigra - Черен щъркел 

A073 Milvus migrans - Черна каня   A002 Gavia arctica - Черногуш гмуркач 

A533 Oenanthe pleschanka - Черногърбо каменарче A339 Lanius minor - Черночела сврачка 

A307 Sylvia nisoria - Ястребогушо коприварче  

  

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение  I на Директива 79/409/EИО 

A249 Riparia riparia -Брегова лястовица               A005 Podiceps cristatus - Голям гмурец 

A165 Tringa ochropus - Голям горски водобегач              A017 Phalacrocorax carbo - Голям корморан 

A085 Accipiter gentilis - Голям ястреб   A041 Anser albifrons - Голяма белочела гъска 

A459 Larus cachinnans - Жълтокрака чайка  A067 Bucephala clangula - Звънарка 

A053 Anas platyrhynchos - Зеленоглава патица               A123 Gallinula chloropus - Зеленоножка 

A052 Anas crecca - Зимно бърне                 A059 Aythya farina - Кафявоглава потапница 

A061 Aythya fuligula - Качулата потапница  A125 Fulica atra - Лиска 

A086 Accipiter nisus - Малък ястреб   A087 Buteo buteo - Обикновен мишелов 

A230 Merops apiaster - Обикновен пчелояд  A099 Falco subbuteo - Орко 

A136 Charadrius dubius - Речен дъждосвирец  A179 Larus ridibundus - Речна чайка 

A043 Anser anser - Сива гъска    A028 Ardea cinerea - Сива чапла 

A069 Mergus serrator - Среден нирец   A050 Anas Penelope - Фиш 

A182 Larus canus - Чайка буревестница                A008 Podiceps nigricollis - Черноврат гмурец 

A096 Falco tinnunculus - Черношипа ветрушка               A054 Anas acuta - Шилоопашата патица 

 

Класовете земно покритие в защитената зона, посочени в стандартния формуляр за 

защитената зона, дават представа за местообитанията на видовете птици (Приложение № 2 

към изданието на БДЗП Книга 11 „Орнитологично важни места в България”, Костадинова, 

Ир, Граматиков Мл.) и в % са както следва: 
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Влажни ливади, мезофилни ливади   0% 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)   0% 

Друга орна земя   6% 

Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или екзотични дървета)  0% 

Крайбрежни пясъчни дюни, пясъчни плажове   0% 

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници  0% 

Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища  0% 

Морски райони, заливи   1% 

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)             6% 

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)  38% 

Иглолистни гори   1% 

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета)  3% 

Смесени гори   1% 

Сухи тревни съобщества, степи   5% 

Храстови съобщества   4% 

Широколистни листопадни гори   35% 

Общо Покритие   100% 

 

 

 

г) цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. 

строителство; 

 

С реализацията ИП, цели по ефективно и екологосъобразно използване на 

територията. Развитието на инфраструктурата и природно съобразно ползване на 

даденостите на територията.  

 Като екологична цел с процедирането на ИП се осигурява устойчиво развитие на тази 

територия, като и перспектива за развитие на Община Варна. 

               Съгласно изискванията на Наредба № 7 и 8 към ЗУТ с който се отрежда терена за 

реализация на ИП се определят: 

 Общата структура на територията - предмет на плана, и преобладаващото 

предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите й; 

 Общият режим на устройство на територията по т. 1, който включва най-общи 

цели, мерки и изисквания за опазване, използване, изграждане и развитие; 

          Достигане и поддържане на високо качество на околната среда в населените места. 

 
д) необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК 

 

                      Транспортният достъп ще се осъществява по съществуващ път. По тази причина 

не се налага направата на пътища и алеи. ИП предвижда изграждане на сондаж и 

пречиствателно съоръжение за технически нужди. 

. 
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3. Орган, отговорен за одобряването, и орган по прилагането инвестиционното 

предложение. 

            ИП се одобрява от кмета на общината и се прилага от общинската администрация. 

            Преценяването необходимостта от ОВОС и ОС са в компетенциите на РИОСВ. 

 

 

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2 - Част Б 

 

1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите 

Флора 
Варненска община  попада в Тракийската горско растителна област и в периферията 

на подобласт ”Варненско - Бургаско Черноморие”. Тази област включва  долния равнинно 

хълмист пояс на дъбовите гори. Цялостното проучване на растителността в изследвания 

район показва, че съществува значително фитоценотично разнообразие. Това богатство е в 

тясна зависимост и съответствува на взаимовлиянието на различните екологични фактори. 

Смекчаващото влияние на Черноморския воден басейн е причина за присъствието на по-

специфични мезофитни растения. Някои от тях имат по-широко разпространение и на места 

образуват характерни фитоценози (от сем. Fagaceae-букови, типичен представител е Fagus 

sylvatica и Fagus orientalis). Те заемат сравнително малка площ и в повечето случаи включват 

и други широколистни видове (пр. Carpinus betulus). 

 Естествено разпространени в този пояс са чистите и смесени гори от благун, цер, 

космат дъб, обикновен и келяв габър  и бряст. В по -  ниския етаж  се срещат, мъждрян, 

шипка, глог, драка, дрян, птиче грозде и др. 

Естествено разпространени в този пояс са чистите и смесени гори от благун, цер, 

космат дъб и келяв габър. В по - ниския етаж  се срещат воден габър, мъждрян, шипка, глог, 

драка, дрян и др. Тези екосистеми заемат райони на дерета  по склоновете на Авренскотно 

плато. Привързани са към влажни и дълбоки месторастения с по - сух режим на подхранване 

с води. Основните видове, срещащи се тук са различните видове дъб, мъждрян, едролистна 

липа, обикновен габър. В периферията на екосистемата силно навлиза келявия габър, който 

се възобновява естествено и издънково. Доминанти видове са: Quercus cerris L. – цер; Q. 

Frainetto Ten. – благун; Quercus pedunculiflora C. Koch - дръжкоцветен дъб; Q. pubescens 

Willd. - космат дъб; Carpinus betulus L. - обикновен габър; Fraxinus ornus L. – мъждрян; 

Ulmus minor Mill. - полски бряст; Acer tataricum L. – мекиш; Carpunus orientalis Mill. - келяв 

габър; Prunus mahaled L. - дива череша. 

Придружаващи видове са: Acer campestre L. - полски клен; Sorbus torminalis (L.) 

Crantz – брекиня; Pyrus pyraster Burgsd. - дива круша; Tilia tomentosa Moench. - 

сребролистна липа;T. cordata Mill. - дребнолистна липа; Celtis australis L. – копривка; Cornus 

mas L. - обикновен дрян; Ligustrum vulgare L. – маслинка; Crataegus monogyna Jacq. - 

едноплодников глог. Вторият етаж е представен с различна сила и с различни видове, а при 

тревите преобладават – едноцветната бисерка, виолетовата белоочица или разнолистната 

власатка.  

По по- сухите местообитания по склоновете на Авренското плато  се срещат гори със 

състав: доминантни видове - келяв габър (Carpinus orientalis); съдоминанти - цер (Quercus 

cerris), обикновен габър (Carpinus betulis);  подлес - Fraxinus ornus L. – мъждрян, Tilia 

tomentosa  Moench - сребролистна липа, Tilia platyphyllos Scop. - едролистна липа, Acer 

campestre L. - полски клен, Cornus mas L. - обикновен дрян, Crataegus monogyna Jacq. - 

едноплодников глог, Colutea arborescens L. - бодлив залист, Celtis australis L. – копривка;  
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тревен етаж - Dactylis glomerata L. subsp. glomerata - ежова главица, Brachypodium pinnatum 

(L.) Beauv. subsp. rupestre (Host) Rchb. - клонест късокрак, Buglassoides purpurocoerulea (L.) 

Johnst. - виолетова белоочица, M. ovata Stenb et Hoppe - овален пролез, Milium effusum L. - 

клонесто горско просо, Melica cilliata L. - ресничеста бисерка, Mycelis muralis (L.) Dimort. - 

стенна салата, Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. - жълта мъртва коприва, Festuca 

heterophulla Lam. - разнолистна власатка, Euphorbia amygdaloides L. - горска млечка, Festuca 

vaginata W. et K. ex. Willd. - влагалищна власатка, Silene alba (Mill.) E. Krause - бяло 

плюскавиче. В западната и южна част на Белославската община са разпространени 

благунови, церови, и габърови гори в отделни участъци в чист  и смесен вид. Най- често 

срещания състав е следният: келяв габър ~ 40%, цер ~10%, драка ~40%, други ~10%. 

Масивите са с пълнота ~0,6. Дърветата са частично до пълно склопени в добро  и средно 

състояние, предимно нискостеблени.  

Горските масиви в района на Езерово са предимно издънкови със състав:  доминантни 

видове - цер, обикновен ясен /Fraxinus excelsior /, с подлес - драка и шипка; съпътстващи 

видове – келяв габър, глог /Crataegus monogina /, дива круша, махалебка /Prunus mahalebb /, 

айлант / Ailantus glandulosa /  и мъждрян / Fraxinus ornus /. Възрастта на дървостоя е  20 - 30 

години. Дърветата са сравнително нискостъблени с бонитет 3 - 5, предвид бедните и 

песъкливи почви и месторастенето. Масивът е изреден с пълнота 0,5 - 0,8.  

По северните склонове на Авренското плато  е извършвано смесване на естествени 

гори с внесена укрепваща растителност с видове  келяв габър, цер и драка с допълнително 

внесени в тях - миризлива върба, дребнолистна липа, акация, с процентно разпределение на 

естествени насаждения и култури от 20% до 80% за естествените, с постигната пълнота 0,7 - 

0,9. 

 

Фауна 

Зоографското деление на България отнася животинския свят в регион Варна, към 

Черноморски район с типични зооргафски елементи . 

Животинският свят в тези участъци е представен по слабо поради, наличието на 

натоварени транспортни потоци, населени мяста и производствени дейности. 

Гръбначната фауна е представена от:  

 І. Клас земноводни  /Amphibia/: 

 - Разред – Опашати /Caudata/, представени от  дъждовници  / Salamandridae/: 

обикновен тритон  /Triturus Vulgaris/ ; гребенист тритон /T. Cristatus/;   

  - Разред – Безопашати /Ecaudata/, представени от кръглоезични / Dicoglossidae/: 

родове - чесновници / Pelobatidae / - обикновена чесновница /Pelobates fuscus  /; крастави 

жаби /Bufonidae/, представени от почти всички видове – Bufo ssp;   

ІІ. Клас влечуги /Reptilia/: 

   -  Разред – люспести влечуги /Squamanta /: гущери /Suaria/ - слепооци /Ancuidae/; 

гущери /Lacertidae/ - ливаден гущер /Lacerta agilis/, триивичест гущер /L. trilineata/, зелен 

гущер /L. viridis/; Сцинкови /Scincidae/ - представени от змии /Untergattung Serpentes/;  

Смокове /Colubridae/ представени богато от почти всички видове без водните змии – Coluber 

ssp; отровници /Viperidae/, представени от  – пепелянка /Vipera ammodytes/;    

ІІІ. Клас птици /Aves /:; 

Птиците са с доминиране на  - видове гугутки /Streptopelia ssp./, кос, бяла 

стърчиопашка, черногърбо каменарче /Oenanthe oenanthe/,  врабчета /Passer domesticus/, 

/Passer montanus/, гарга /чавка/ (Coloeus monedula), градинска лястовица /Delichon urbica/, 

лястовица /Delichon urbica/,  сврака /Pica pica/, сива врана /Corvus cornix/, полска врана 

(Corvus flagilegus), сойка (Garilus grandarius), голям синигер /Parus major/,  чавка/ Corvus 
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monedula/, поен дрозд, черноглаво коприварче /Sylvia articapilla/, сребриста чайка /Larus 

argentatus/ и др.  

ІV. Клас бозайници / Mammalia/:  

  От бозайниците се срещат - мишки /Apodemus ssp./, плъхове /Rattus ssp./, таралеж 

/Erinaceus concolor/, къртица /Talpa europea/, катерица /Sciurus vulgaris/, лалугер /Citelus 

citelus/, съсел /Glis glis/, заек /Lepus europaeus/, скитащи кучета и други.  

Животинският свят е значително по - богато представен: Освен изредените по - горе 

видове в териториите отдалечени от урбанистичните дейности срещаме още:  

 І. Клас земноводни  /Amphibia /; 

- Разред – Безопашати /Ecaudata  /, представени от  семейство Дървестници / Hylidae/ - 

дървестна жаба /Hyla arborea/ и семейство водни жаби /  Ranidae/ , представени от дългокрака 

горска жаба и голяма водна жаба; 

ІІ. Клас влечуги /Reptilia/;  

- Разред – костенурки представени от: гръцка сухоземна костенурка; 

- Люспести влечуги /Squamanta/: гущери /Lacertidae/ - кримски гущер /Lacerta taurica /,  

горски  гущер, степен гущер / Podarcis muralis /;  Смокове /Colubridae/ представени 

допълнително от водните змии  –  обикновена и сива;   

ІІІ. Клас птици /Aves/;  

- Разред  Ciconiformes, представен от  /Ciconia ciconia/ бял щъркел;  през териториите 

по времена миграция може да бъде срещнат и черен щъркел; 

- Разред  Anseriformes, представен от  голяма част от защитени видове описани в 

следващата част: белоока потапница /Aytya nyroca/, червени ангъч /Tadorna ferruginea/, 

кафявоглава потапница /Aytya  ferina/, тръноопашата потапница  /Oxyura leucocephala/;  

- Разред Gruiformes, представен от  яребица и пъдпъдък; 

- Разред Lariformes, представен от сребриста чайка /Larus argentatus/, чайка смехулка, 

речна рибарка /Sterna hirungo/; 

- Разред Columbiformes, представен от видове гугутки /Streptopelia ssp./, гривек, 

гргулица; 

- Разред Piciformes, представен от зелен, сив, среден, пъстър и голям пъстър кълвач;  

- Разред Passeriformes, представен от дебелоклюна,  речен дъждосвирец,  кос, бяла 

стърчиопашка, сирийски пъстър кълвач /Picus syriacus/, зелен кълвач /Picus viridis/, 

черногърбо каменарче /Oenanthe oenanthe/,  сиво каменарче, алена лястовица /Hirundo 

daurica/, голям синигер /Parus major/, дългоопашат синигер /Aegithalus caudatus/, южен славей 

/Eritacus megarhynhus/, поен дрозд, черноглаво коприварче /Sylvia articapilla/, обикновено 

коприварче, обикновен мишелов /Buteo buteo/,  обикновенна кукувица, малък маслинов 

присмехулник, горска чучулига, авлига, градинска овесарка, жълта овесарка, обикновен 

скорец, кадънка,  качулата, горска и полска чучулиги, брегова лястовица и селска лястовица, 

жълта стърчиопашка, полска бъбрица, червеногърба сврачка, орехче, червеногръдка,  

черногушо ливадарче, ястребогушо и голямо коприварче,  жълта и градска овесарка, елхова 

скатия, чинки, скорци, черешарка и други; 

ІV. Клас бозайници / Mammalia/;  

От бозайниците се срещат още - горски сънливец, съсел, лисица, невестука, черен пор, 

дива свиня.    
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Описание и анализ на въздействията на инвестиционното предложение върху 

растителния свят. 

 

При осъществяването на инвестиционното предложение, ще бъде засегната 

минимална част от земната повърхност в обхвата на определената за разработване 

територия.  

Въздействието на инвестиционното предложение върху растителната покривка ще 

бъде свързано с локално нарушение на площта и целостта на растителните съобщества и 

местообитанията на видове и техните популации. Антропогенното въздействие върху 

екосистемите в района е изиграло съществена роля върху съвременната специфика на 

растителността. Присъствието на рудерални видове в състава на растителната покривка се 

свързва с промените в условията на средата и антропогенното въздействие. Съществуващите 

видове се отличават с лесната си приспособимост към измененията на средата, висока 

репродуктивна способност и малки изисквания към условията на съществуване. Тук 

спадат плевели, цветя и др. Особено важни са плевелните и рудерални видове: Amaranthus 

sp. – щир, Plantagosp. - жиловлек, Rumexsp. - лапад, Chenopodiumsp. – кучешка 

лобода, Urticasp.-коприва.  

При реализацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие върху 

растителността в района. Разработването на ИП няма да засегне площи с наличие на редки, 

застрашени от изчезване и защитени растителни видове, включени в Приложение 3 на ЗБР.   

Няма да бъдат унищожени типове природни местообитания, включени в Приложение 

№ 1 на ЗБР. Върху терена няма такива и не се срещат местообитания на растителни видове с 

природозащитен статус, включени в Приложения 2  на същия закон. 

 

Описание и анализ на въздействията на инвестиционното предложение върху 

животинския свят. 

 

Заемането на определената територия (застрояване или друго) по принцип довежда, с 

по-бавни или по-бързи темпове, до увеличаване на количеството на синантропните видове и 

най-вече на т. нар. завършени (пълни) и развити синурбанисти. Силно нараства количеството 

на индивидите, най-вече на видовете домашно врабче, полудив гълъб, градската, а възможно 

и на селската лястовица.  

Територията на инвестиционното намерение и прилежащите й околности, не е 

репродуктивно (в случая гнездово) местообитание на видове от Приложение № 2 на ЗБР.  

Не следва да се очакват значителни нежелани, т. е. отрицателни, изменения на 

състоянието на консервационно значими видове и техните местообитания в района. 

Засегнатата площ няма да доведе до значимо намаляване на хранителната база на 

обитаващите и мигриращите през района видове. Въздействието върху тях ще е минимално, 

временно и в рамките на емкостта на формираните екосистеми.   

Би следвало да се посочи още, че поради естеството на инвестиционното предложение 

реализацията му няма да предизвика фрагментиране на местообитанията на редки, защитени 

и ендемични видове, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на 

популациите им. За негативни влияния върху сезонните миграции на птиците по Западно 

Понтийския миграционен път (“Via Pontica”), имайки предвид пак естеството на ИП не може 

да се твърди.  

По отношение на другите класове животни, не се очаква значително отрицателно 

въздействие поради слабото им присъствие и в настоящото състояние на терена.  
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Разработването на ИП  няма да засегне видове от гръбначната фауна. Няма да бъдат 

унищожени видове, включени в Приложение № 3 на ЗБР.   

Видовете птици 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.  

Като се има предвид, че имотът е урбанизирана територия, става ясно, че не може да 

има значително въздействие върху местообитания на видове или за нарушаване на 

биологичното разнообразие в резултат от реализацията на ИП. 

 

Описание и анализ на въздействията на инвестиционното предложение върху 

защитената зона 

 

 С изграждането и реализацията на ИП няма да бъде значително увреден предмета и 

целите на опазване на ЗЗ „Батова” BG 0002082 определена, съгласно  Директива 79/409/ЕИО 

за опазване на дивите птици. Няма да бъдат засегнати и увредени видове, природни 

местообитания и местообитания на видове с консервационна значимост, предмет на опазване 

в зоната. Няма да бъдат фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и 

ендемични видове, характерни за зоната, както и няма да бъде влошена структурата и 

динамиката на техните популации.  

Вероятния кумулативен ефект (въздействие) се дефинира с резултата от състоянието, 

в което редица повтарящи се действия оказват по-силно въздействие от сумата на техните 

индивидуални ефекти.  

Понеже разглежданото ИП е урбанизирана територия, липсват установени образци на 

ценни за биоразнообразието екосистеми, няма реализирани, одобрени или в процес на 

одобряване други дейности от същия характер или сходни такива, които в комбинация с 

разглежданото биха оказали значително отрицателно въздействие, при реализацията му не се 

очаква значително отрицателно въздействие от други ИП и ППП и/или трансгранично 

въздействие с кумулативен ефект. 

 

Реализацията на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху 

предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитена зона 

„Батова”. 

 
 
 
 

2. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Актуални скици на имотите, в 

които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с 

координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или 
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партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската 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. 

                              Приложена към документацията 

3.  Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, 

координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на 

инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на 

възложителя 

Скица на имота  показваща начина на ползване (приложена).  

 

 

 

 

 

 

21 .12.2015 год. 

 гр. Варна 

   


