
Приложение № 2 към чл. 6
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:
от "Пенемат" ООД - Област Варна, общ. Ветрино, с. Ветрино,
ЕИК: Иванова -  гр. Варна,:
вх.З, ап.42
Пълен пощенски адрес: Област Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Одесос, п.код 
9000, ул. Д-р Пюсюолиев 1
Телефон, факс и e-mail. 052\621208\09, Факс: 052\621210\35, e-mail: info@penemat.com 
Лице за контакти: Пенев - 052\621208\09

II. Характеристики на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението - Собствениците на "Пенемат" ООД и Станка Тодорова 

Иванова, възнамеряват с ПУП -  ПРЗ да устроят У ПИ XVI-590 „За жилищен комплекс и 
обществено обслужване“, У ПИ XXI-19 „За жилищен комплекс и обществено 
обслужване“ и УПИ III "За трафопост", кв.1 по ПУП -  ПРЗ на ПЗ "Планова", гр. Варна. 
След отруждането на УПИтата се предвижда застрояване два жилищни комплекса с 
ограничен достъп и обществено обслужване.
В имотите ще бъдат разположени общо около 400 апартаменти, от които в XVI-590 - 
240, а в XXI-19 - 160. Ще се разположат също така обекти за обществено обслужване - в 
XVI-590 ще има кафе аперитив, магазин за хранителни стоки, малки обекти като 
фризьорски салон и козметик, и евентуално детска градина. В XXI-19 ще има фитнес 
зала и кафе аперитив.
Инвеститорите притежават имотите за реализиране на инвестиционното предложение 
въз основа на Н.А. № 38, том 28, per № 11335, дело 5884/2018 г. и Заповед № 140, т.13, 
per 5377, дело 2621/18.03.2013 г„ Н.А. № 89, т. И, рег.825, дело 297/17.01.2018 г. и Н.А. 
№ 79, т. И, рег.806, дело 288/17.01.2018 г.
В района са налични уличен водопровод Еф250, минаващ диагонално през УПИ XVI- 
590 „За жилищен комплекс и обществено обслужване“, водопровод ПЕВП ф110, битова 
канализация Бф250, дъждовна канализация Бф700 и Бф800, минаващи южно от УПИ 
XXI-19 „За жилищен комплекс и обществено обслужване“ и УПИ III "За трафопост", 
което е предпоставка за проектиране и изграждане на ВиК отклонения от и към 
посочените имоти.
За водоснабдяване на двата имота се предвиждат връзки, както следва: за УПИ XVI-590 
„За жилищен комплекс и обществено обслужване“ от съществуващ водопровод Еф250 в 
частта на новия изместен участък от трасето му от западната страна, за УПИ XXI-19 „За 
жилищен комплекс и обществено обслужване“ от съществуващ водопровод ПЕВП ф110 
от южната страна. Посочени са места за надземни ПХ 70х80мм съгл. Наредба 13- 
1971/29.09.2009г. и очаквания брой автомобили за открито паркиране. Допълнителен 
брой ПХ70х80 ще се посочат на отклонения от площадковата мрежа в следваща фаза на 
проектиране. Водопроводното отклонение към УПИ XVI-590 „За жилищен комплекс и 
обществено обслужване“ е с водомерна шахта в тревна площ и ПХ70х80 след нея 
съобразно разположението на сградите, а това за УПИ XXI-19 „За жилищен комплекс и 
обществено обслужване“ е с водомерна шахта на разстояние до 2м от вътрешната 
страна на оградата.
Участъкът от съществуващия водопровод Еф250 с дължина 140м, минаващ през УПИ 
XVI-590 „За жилищен комплекс и обществено обслужване“, се ликвидира, а трасето му 
се измества от вътрешната страна на имота покрай границите му с два участъка с 
дължини съответно Ь1=75м, разстояние 2м от западната ограда и L2=120m на 
разстояние 2,5м от южната ограда. Общата дължина на изместеното трасе възлиза на 
около 200м и се предвижда от ПЕВП тръби ф250мм. Разполагането му е съобразено със 
сервитутно отстояние 3,5м от основите на бъдещите сгради по Наредба 8/1999г.
При изграждането на обекта няма да се реализират инфраструктурни дейности които са 
включени в Приложение № 1 или № 2 от ЗООС, тъй като имота граничи със 
съществуваща улица и е свързан с пътната инфраструктура.
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2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение В настоящият
момент територията около района се използва за жилищна нужди. В същото време е с 
добри възможности и дадености за осигуряване на отлично обслужване на постоянно 
пребиваващо население. Поради тази причина инвеститорът е решил да изгради 
жилищния комплекс. Разглежданите парцели са собственост на инвеститорите. В 
процес на разработване и утвърждаване е Инвестиционен проект и реализация на 
разглежданото инвестиционно предложение.
Общите цели на ИП са насочени към по-добро обвързване за опазването на околната 
среда, увеличаване на участието в процеса на вземане на решение на представители на 
различни заинтересовани групи и институции, чрез запознаване с ИП и неговата 
оценка.
Главната цел на ИП е да анализира и оцени потенциалните въздействия и 
предвижданията и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните 
последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига 
редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на ИП. 
Ефективно използване на територията. Развитието на инфраструктурата и природно 
съобразно ползване на даденостите на територията.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности
Инвестиционното предложение е във връзка с действащ ПУП-ПРЗ и ОУП на община 
Варна. В момента, се подготвят документи за разрешаване реализацията на 
инвестиционното предложение (становища и др). Реализацията на предложението 
няма да засяга други дейности, одобрени с действуващите планове.
Реализацията на ИП е съобразено с действащите устройствени планове на региона.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи Разглежданата площадка се 
намира в ПЗ „Планова“, р-н „Вл. Варненчик“, община Варна. В съседство няма обекти 
подлежащи на защита. Съседните площи са частни имоти и местни пътища. Изборът на 
площадка е направен след анализ на съществуващото състояние в региона. По 
отношение на местоположението на територията, предмет на инвестиционното 
предложение алтернативи няма, т.к. границите са лимитирани в рамките на 
собствеността.
Избраният вариант на местоположение отговаря на нуждите на проекта и 
кореспондира с изискванията за екологична безопасност. Алтернативата е 
инвестиционното намерение да не бъде реализирано, което ще се отрази негативно, 
както върху възстановяването на бизнеса, така и в социален аспект.
Мястото е избрано защото:
• природния и ресурсов потенциал на общината е подходящ и позволява реализацията 
на инвестиционното предложение;
• в съседство няма обекти подлежащи на защита;
• теренът е в съответствие с изискванията за екологична безопасност.
Нулевата алтернатива не е приемлива от икономически аспект за възложителя.
Освен това разглежданата територия е с добре изградена инфраструктура и жилищния 

комплекс се вписва в градската среда и съседните територии, които също са жилищни.

5. Местоположение на площадката. включително необходима площ за временни 
дейности по време на строителството За целите на разглежданото инвестиционно 
предложение инвеститорите притежават терен представляващ ПИ №№ 10135.73.19 и 
10135.73.590, с обща площ от 18 683 кв.м. Местоположението на терена е избрано 
поради следните причини:
S  Теренът е собственост на инвеститорите;
S  Осигурена е непосредствена връзка с външната инфраструктура (водопроводна, 
пътни връзки, електропроводна мрежа, телекомуникации);
S  теренът разполага с отлични характеристики.
Поради тези предимства на визирания терен не са разглеждани други алтернативи за
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местоположение.
Технологично необходимата по време на строителството площ върху която ще се 
разположи складовото стопанство за материали ще е около 1 дка. Разполагане на 
техника в етапа на строителството ще се извършва по одобрен от община Варна, План 
за безопасност и здраве. Одобряването на този план е на по късен етап, след 
инвестиционното проектиране и преди издаване на разрешение за строеж.

Описание на основните процеси. капацитет
Във връзка с инвестиционни за собствените си УПИ ХУ1-8,10,14,15ч,116,129,536,538 и 
ПИ 19 и на основание Заповед 299/23.07.2018г. на Главния архитект на Община Варна, 
се изработва изменение на ПУП-ПРЗ и за двата УПИ се привеждат показателите на 
имотите съгласно Устройствената зона по ОУП Варна, в която се намира УПИ, , при 
следните условия:
С плана за регулация ЯТУП-ПР/ се сменя Устройствената зона на УПИ от СОП на Смф2 
и се отрежда УПИ XVI-590 „За жилищен комплекс и обществено обслужване“ в 
съответствие с кадастралния номер. Образува се УПИ XXI-19 „За жилищен комплекс и 
обществено обслужване“ по имотни граници и по действащи регулационни граници.
С плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ в УПИ XVI-590 и УПИ XXI-19 ”3а жилищен 
комплекс и обществено обслужване” , кв.1 по ПУП - ПРЗ на ПЗ „Планова, гр. Варна, се 
отрежда свободно застрояване с ограничителни застроителни линии с параметрите за 
устройствена зона Смф2, съгласно действащите „ПН за прилагане на ОУП и СПН към 
ОУП на Община Варна”.
В УПИ XVI-590 диагонално от северозапад на югоизток преминава водопровод ф250. 
Предвижда се неговото изместване от точката на влизане в имота до крайната му точка, 
така че да минава успоредно на западната и южната граница на УПИ XVI-590. Новото 
застрояване е съобразено с изместеното трасето на водопровода по отношение на 
изискуемите сервитутни отстояния.
Инвестиционните намерения за имотите предвиждат застрояване два жилищни 
комплекса с ограничен достъп и обществено обслужване. Автомобилния и пешеходния 
подход към УПИ XVI-590 е от север от бул. „Трети март“, а за УПИ XXI-19 е от юг от 
ул. “Перперикон“.
Паркирането и гарирането в двата имота ще се осъществи отделно за двата имота както 
следва:
• За УПИ УПИ XVI-590 се предвиждат около 240 паркоместа, от които на открит 
паркинг на ниво терен около 120 паркоместа, и на полупокрит паркинг под новото 
застрояване около 120 паркоместа.
• За УПИ XXI-19 се предвиждат около 165 паркоместа, от които на открит паркинг на 
ниво терен около 90 паркоместа, и на полупокрит паркинг под новото застрояване 
около 75 паркоместа.
В имотите няма ценна дървесна растителност.
Съществуващия УПИ III „За трафопост“ се измества, като се запазват показателите на 
застрояване.
ПУП-ПРЗ е в съответствие с действащата нормативна уредба за Устройство на 
територията и съгласно изискванията на Наредба №7/2003г., Наредба № 8/14.06.2001г. 
„за обем и съдържание на устройствените схеми и планове”, и действащите „ПН за 
прилагане на ОУП и СПН към ОУП на Община Варна” одобрени със Заповед № РД-02- 
14-2197/03.09.2012г. на Министъра на РРБ /ДВ бр.70/14. 09. 2012г./ за устройствена 
зона Смф2 както следва: 
а/ Стойности на устройствените показатели
• плътност на застрояване -  П% - максимум 40%;
• интензивност на застрояване -  Кинт -  максимум 2;
• озеленяване -  минимум 40%; 
б/ Параметри на застрояване:
• височина и етажност на застрояване -  неограничени;
Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОВОС възложителя е 
уведомил кметовете община Варна и район „Вл. Варненчик”. Засегнатото население е



информирано чрез обяви съгласно чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОВОС окачени на 
информационните табла на община Варна и район „Вл. Варненчик”.
Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 6, ал. 9 
от същата наредба за изясняване на обществения интерес, възложителят е предоставил 
копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 на 
община Варна и район „Вл. Варненчик” за изразяване на становища от заинтересувани 
лица.
С реализацията на инвестиционно предложение пълноценно ще се използва 
географското положение -  близостта до централната зона на гр. Варна, необходимостта 
от развитие на търговската дейност и обслужващи населението услуги.
Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат 
значително отрицателно въздействие върху защитена зона “Батова” с код BG0002082, 
определена съгласно изискванията на Директивата 79/409/ЕЕС за опазване на дивите 
птици от екологична мрежа НАТУРА 2000.
По време на реализацията и експлоатацията на инвестиционно предложение не се 
очакват значителни въздействия върху околната среда и създаване на дискомфорт на 
околната среда и хората. Сградите ще бъдат разположени на необходимите отстояния 
от съседните УПИ. Ситуирането ще е съобразено с геодезическото заснемане на терена, 
всички инженерни комуникации, както и с възможността за отводняване на му.
За обхванатите в територията парцели проектното решение в следващ етап трябва да 
съответства на действащите нормативни документи, в т.ч. наличие на необходимата 
техническа инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчни води.
В зависимост от теренните коти и разположението на съществуващата битова и 
дъждовна канализация от южната страна канализационното отклонение за битови 
отпадни води и от двата имота зауства към съществуваща РШ от посочената в 
изходните данни битова канализация Бф250. Главната РШ е предвидена на 2м от 
вътрешната страна на от УПИ XXI-19 „За жилищен комплекс и обществено 
обслужване“. Отвеждането на битовите отпадни води от УПИ XVI-590 „За жилищен 
комплекс и обществено обслужване“ ще стане чрез площадков канализационен клон, 
който преминава на разстояние 2м по границата на УПИ XXI-19. Общата дължина 
възлиза на около 150м. Независимо че към настоящия момент двата имота имат един 
собственик, в следваща фаза на проектиране към документацията следва да се приложат 
договори за учредяване право на преминаване.
Събирането и отвеждането на дъждовните отпадни води от двата имота следва 
аналогично решението за битовите отпадни води. Успоредно и на разстояние 1м от 
битовия площадков канализационен клон се разполага дъждовен с дължина около 85м 
за отвеждане на атмосферните води от УПИ XVI-590. В долния край на УПИ XXI-19 на 
разстояние 2м от вътрешната страна е разположена главна РШ, след която 
канализационното отклонение зауства към нова РШ от съществуващата дъждовна 
канализация Бф700 по изходни данни.
Разполагането на площадковите клонове е съобразено със сервитутното отстояние от 
Зм до основите на бъдещите сгради по Наредба 8/1999 г.

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура Районът в 
съседство с имотите е с добре развита инфраструктура. За целите на настоящото 
инвестиционно предложение не се налага промяна (подобряване) на съществуващите 
транспортни връзки. Теренът е изцяло присъединен и няма да се изграждат пътни 
връзки и извършват подобрения. Ще се изграждат вътрешни пътни връзки за оформяне 
на вътрешното пространство на жилищния комплекс.

Програма за дейностите. включително за строителство. експлоатация и фазите 
на закриване, възстановяване и последващо използване На този етап инвеститорът 
подготвя извършването на строителството след получаване на всички разрешителни 
документи от контролните инстанции. ИП ще се извърши на база одобрен план за 
безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда. Строителната 
част от проекта включва изграждането на фундаменти, изграждане на сградата. 
Основните материали, които ще бъдат ползвани при строителството на фундаментите



за сградите са бетон и желязо и ще съответстват на съгласувани и одобрени 
конструктивни проекти. По време на строителството материалите ще бъдат 
разположени на временна площадка, в границата на имота, която след завършване на 
строителната част ще бъдат ликвидирана. Предвижда се свързването към ел. мрежата и 
В и К да бъде подземно. Очаква се строителството да продължи около 2 години. 
Експлоатацията е свързана със срока на годност на използваните строителни материали 
и амортизацията на сградния фонд. Очертава се експлоатационен период от над 30 
години. При сегашните условия може да се предположи, че извеждането от 
експлоатация на сградата ще се наложи след около 50 години. В бъдеще няма идея да 
бъде прекратена експлоатацията на обекта.

9. Предлагани методи за строителство Строителството на обекта ще е по монолитен 
способ. Монолитният способ включва извършване на изкопни работи за оформяне 
леглата на основите, полагане на арматура, полагане на бетон, изливане на плочи и 
оформяне на вътрешните пространства чрез тухлена зидария. При строителството ще се 
влагат материалите, които ще са предвидени в проектната документация. 
Организацията и изпълнението на строителството, последователността на извършване 
на строително монтажните работи, включително организацията и местата за 
разполагане на строителната техника ще бъдат отразени и одобрени с Плана за 
безопасност и здраве. Същият е задължителен за издаване на разрешение за строеж и е 
част от строителните книжа.

10. Природни ресурси. предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатаиията По време на строителните дейности ще се използват традиционни 
строителни материали (цимент, пясък, чакъл, тухли, железен прокат, метални 
конструктивни елементи, дървен материал, стъкло) и ресурси (електроенергия, 
петролни горива и вода). Строителството на сградите няма да наруши сериозно баланса 
на природните ресурси. В процеса на експлоатация основно ще се използва 
електроенергия, вода.

11. Отпадъци. които се очаква да се генерират -  видове, количества и начин на 
третиране През строителния период на обекта ще се генерират строителни отпадъци 
с кодове: 17 02 01 - дървесен материал - от кофражи; 17 04 05 - желязо и стомана - от 
армировъчните работи, събират се и се предават на специализирани фирми; 17 05 04 
почва и камъни, различни от упоменатите в код 17 05 03*; 17 05 06 изкопани земни 
маси, различни от упоменатите в код 17 05 05*.
По видове и количества ще бъдат подробно описани в ПУСО.
При експлоатацията на обекта ще се генерират основно смесени битови отпадъци (код 
20 03 01). Битовите отпадъци ще се транспортират от фирмата обслужваща 
сметосъбирането и сметоизвозването на район Вл. Варненчик.
Всички договори ще се сключват с фирми притежаващи необходимите разрешителни за 
предлаганите услуги и дейности, съгласно Закона за управление на отпадъците.

12. Информаиия за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия 
върху околната среда Необходимо е при извършване на строителството и 
експлоатацията на обекта отрицателните въздействия върху околната среда да се сведат 
до минимум.
По отношение на мерките за опазване на околната среда инвеститорът предвижда 
следното:
• Атмосферен въздух
✓ да не се допуска да работят строителни машини и МПС с неизправни двигатели с 
вътрешно горене:
S  да не се допуска извънгабаритно товарене на транспортни средства с насипни 
материали;
S  местата за временно складиране на насипни материали и строителни отпадъци 
своевременно да се почистват след оползотворяването и извозването им;
S  омокряне (оросяване) на временните транспортни подходи;



S  да се използват гъвкави преместваеми улеи за сваляне на строителни отпадъци до 
ниво терен;
•  да се използват зебла по фасадите за ограничаване на емитирания прах;
• Шум
S  траспортът по доставките на строителни материали и оборудване да става само по 
определено трасе;
^  строително-монтажните дейности и транспортирането на материалите и 
конструктивните елементи да се извършват само през дневния период;
S  да не се допуска работа на строителна и транспортна техника на празен ход;
• Отпадъци
Образуваните отпадъци да се събират разделно и съхраняват на временни площадки до:
•  извозване на строителните отпадъци на депо;
S  събиране на твърдите битови отпадъци в метален контейнер и извозването им на 
организирано депо за ТБО, съгласно утвърдена схема от общината;
Необходимо е изпълнителят да изготви точни указания за мястото за временен престой 
на техника и местата за временно складиране на строителните материали, образуваните 
отпадъци в границите на строителната площадка.
• Почви
S  Съхраняване на отнетия хумусен слой и оползотворяването му като повърхностен 
слой при обратното насипване на част от земните маси;
S  Точно маркиране на подходите към строителните петна на терена;
S  Свеждане до минимум строителната площ;
S  Да не се допуска утъпкване и замърсяване на съседни на 
инвестиционнотопредложение терени;
S  Да не се допуска замърсяване на почвата с гориво-смазочни материали от 
строителна и монтажна техника;
• Геоложка основа
S  при проектирането на съоръженията и при неговия експлоатационен режим да се 
извърши оценка на сеизмичния ефект (риск), който би се получил при неговата 
експлоатация.
S  при работното проектиране да се проведе инженерно геоложко проучване. 
Фундирането на обекта да бъде извършено в съответствие с изчислителното 
натоварване и препоръките дадени в инженерно -геоложките доклади.
• Води
S  нормативно съобразно третиране на отпадъчните битово-фекални води;
S  използване на химически санитарни възли;
• Прирада
S  използване за отопление на енергоспестяващи уреди и приоритетно използване на 
възстановими източници на енергия.

Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 
строителни материали. нов водопровод. добив или пренасяне на енергия. жилишно 
строителство, третиране на отпадъчните води) Необходимата водопроводна, 
електропреносна и телекомуникационна структура за сградите ще се осигури в етапа на 
строителството.
За водоснабдяване на двата имота се предвиждат връзки, както следва: за УПИ XVI-590 
„За жилищен комплекс и обществено обслужване“ от съществуващ водопровод Еф250 в 
частта на новия изместен участък от трасето му от западната страна, за УПИ XXI-19 „За 
жилищен комплекс и обществено обслужване“ от съществуващ водопровод ПЕВП ф110 
от южната страна. Посочени са места за надземни ПХ 70х80мм съгл. Наредба 13- 
1971/29.09.2009г. и очаквания брой автомобили за открито паркиране. Допълнителен 
брой 11X70x80 ще се посочат на отклонения от площадковата мрежа в следваща фаза на 
проектиране. Водопроводното отклонение към УПИ XVI-590 „За жилищен комплекс и 
обществено обслужване“ е с водомерна шахта в тревна площ и ПХ70х80 след нея 
съобразно разположението на сградите, а това за УПИ XXI-19 „За жилищен комплекс и 
обществено обслужване“ е с водомерна шахта на разстояние до 2м от вътрешната



страна на оградата.
Участъкът от съществуващия водопровод Еф250 с дължина 140м, минаващ през У ПИ 
XVI-590 „За жилищен комплекс и обществено обслужване“, се ликвидира, а трасето му 
се измества от вътрешната страна на имота покрай границите му с два участъка с 
дължини съответно L1=75m, разстояние 2м от западната ограда и L2=120m на 
разстояние 2,5м от южната ограда. Общата дължина на изместеното трасе възлиза на 
около 200м и се предвижда от ПЕВП тръби ф250мм. Разполагането му е съобразено със 
сервитутно отстояние 3,5м от основите на бъдещите сгради по Наредба 8/1999г. 
Електрозахранването ще се осигури от предвидения за изграждане в УПИ III 
трафопост.
В зависимост от теренните коти и разположението на съществуващата битова и 
дъждовна канализация от южната страна канализационното отклонение за битови 
отпадни води и от двата имота зауства към съществуваща РШ от посочената в 
изходните данни битова канализация Бф250. Главната РШ е предвидена на 2м от 
вътрешната страна на от УПИ XXI-19 „За жилищен комплекс и обществено 
обслужване“. Отвеждането на битовите отпадни води от УПИ XVI-590 „За жилищен 
комплекс и обществено обслужване“ ще стане чрез площадков канализационен клон, 
който преминава на разстояние 2м по границата на УПИ XXI-19. Общата дължина 
възлиза на около 150м. Независимо че към настоящия момент двата имота имат един 
собственик, в следваща фаза на проектиране към документацията следва да се приложат 
договори за учредяване право на преминаване.
Събирането и отвеждането на дъждовните отпадни води от двата имота следва 
аналогично решението за битовите отпадни води. Успоредно и на разстояние 1м от 
битовия площадков канализационен клон се разполага дъждовен с дължина около 85м 
за отвеждане на атмосферните води от УПИ XVI-590. В долния край на УПИ XXI-19 на 
разстояние 2м от вътрешната страна е разположена главна РШ, след която 
канализационното отклонение зауства към нова РШ от съществуващата дъждовна 
канализация Бф700 по изходни данни.
Разполагането на площадковите клонове е съобразено със сервитутното отстояние от 
Зм до основите на бъдещите сгради по Наредба 8/1999г.

14. Необходимост от други разрешителни. свързани с инвестиционното предложение
За дейността и реализирането на инвестиционното предложение са необходими 
съгласувателни документи с Енергоразпределение, с общинските власти по отношение 
разрешаване на преустройството и депонирането на отпадъците, с ВиК по отношение 
предоставяне на питеина вода и пречистване на отпадъчните води, с ПАБ по отношение 
пожаробезопасност, с M3 по отношение отреждане на площадката;
При проектирането да се спазят изискванията на:
S  Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове;
У Наредба № 7 за правила и норми за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони;
✓ Всички изискуеми документи по ЗУТ - като виза за проектиране, разрешение за 
строеж и последващ надзор.

15 Замърсяване и дискомфорт на околната среда Реализацията на инвестиционното 
намерение и експлоатацията на сградите не са сериозна предпоставка за предизвикване 
на замърсяване на околната среда и създаване на специфичен дискомфорт. По време на 
строителството на инвестиционно предложение, се очаква извършваните дейности да 
причиняват краткотрайно, локално и възстановимо замърсяване и дискомфорт на 
околната среда.

16. Риск от инциденти Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение 
потенциално ще съществува само в периода на строителството и ще касае само 
работещите на обекта. Очакват се следните временни и краткотрайни въздействия 
върху здравето на работещите:
S  наднормен шум, вибрации, работа на открито с непостоянен микроклимат, 
замърсяване на въздуха с прахови частици и ауспусови газове от бензинови и дизелови



двигатели;
S  физическо натоварване и опастност от трудови злополуки, свързани с използването 
на тежки машини - бетоновози, булдозери, товарни коли, кранове за монтаж и др.;
S  риск от падания, травми и злополуки при неспазване на безопасни условия на труд. 
Изброените неблагоприятни ефекти ще се отнасят до работещите в наетите от 
възложителя фирми, в т.ч. и изпълняващи специализирани строително-монтажни 
работи. Същите ще имат временен характер, като рискът се оценява като нисък до 
приемлив. Използването на лични предпазни средства (антифони, противопрахови 
маски, каски, работно облекло и обувки), изграждане на физиологични режими на труд 
и почивка, създаване и спазване на специфични правила за ръчна работа с тежести и 
товари, ще доведе до намаляване на риска.
Потенциален риск за здравето на работещите по поддръжката на съоръженията 
практически не съществува при спазване на регламентираните изисквания за безопасни 
условия на труд.

III. Местоположение на инвестиционното предложение
1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение. 

даващи информация за физическите. природните и антропогенните 
характеристики. както и за разположените в близост елементи от 
Националната екологична мрежа В картовия материали се показва разположението и 
границите на инвестиционното предложение и предоставя информация за

Територията не попада в границите на най-близката защитена зона “Батова” с код 
BG0002082, определена съгласно изискванията на Директивата 79/409/ЕЕС за опазване 
на дивите птици от екологична мрежа НАТУРА 2000.
ИП не засяга типове биотопи, определени по проект “CORINE-Biotopes”, част от 
общоевропейската програма. Разглежданата територия не засяга Рамсарски места 
защитени територии, флористично важни места, орнитологични важни места.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или 
трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани 
ползватели на земи В съседство на площадката са разположени частни имоти. 
Непосредствено до северната граница на имот 10135.73.590 е разположен бул. „3-ти 
март“. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно 
въздействие върху земеползването в съседните територии. За бъдещото развитие и 
планове за ползване на съседните земи не са известни конкретни данни.



3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове За реализация на 
инвестиционното предложение се налага ново зониране на територията. Не е 
наложително зониране на съседните територии и промяна на техния статут свързано с 
това предложение.

4. Чувствителни територии. в пич, чувствителни зони, уязвими зони. защитени 
зони. санитарно-охранителни зони и дрНаиионална екологична мрежа
Площта за реализация не е разположена в чувствителни и уязвими зони или територии. 
Не е в близост до защитени територии и СОЗ. Обекти на националната екологична 
мрежа не се намират в близко съседство.

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси Качеството на 
природната среда и ресурси в района е на високо ниво. Липсата на типични 
производствени дейности обуславя високия потенциал на средата и ниското и 
увреждане. Реализацията на инвестиционното предложение няма да увреди средата и да 
наложи регенерация.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение
Територията на изгражданите обекти е съобразена с одобрения ОУП на общината. 
Природният и ресурсов потенциал на общината е подходящ и позволява реализацията 
на инвестиционното предложение;
В региона има подходящи фирми, които могат да извършат съответните мероприятия;
По отношение на местоположението на територията, предмет на инвестиционното 
предложение, границите са лимитирани в рамките на собствеността;
Мястото е подходящо избрано от гледна точка на геоложката среда;
Районът е с добре изградена инфраструктура;
В съседство няма обекти подлежащи на защита.
Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен социален ефект за 
общината и ще създаде условия за по-рационално използване на територията.

IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните 
въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве. земе ползван ето, материалните 
активи. атмосферния въздух. атмосферата. водите. почвата. земните недра. 
ландшафта. природните обекти. минералното разнообразие. биологичното 
разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и 
групови паметници на културата. както и очакваното въздействие от естествени 
и антропогенни вещества и процеси. различните видове отпадъци и техните 
местонахождения. рисковите енергийни източници - шумове. вибрации. радиации. 
както и някои генетично модифицирани организми Вредно въздействие върху 
хората и тяхното здраве не се очаква т.к. инвестиционното предложение не е свързано 
с процеси отделящи вредни вещества и замърсяващи околната среда с последващо 
влияние върху хората.
Разглежданият район е с умерено континентален климат, омекотен от непосредствената 
близост на Черно море.
Преобладават ветровете от изток. Ветровете със скорост между 2 и 5 m/s. обхващат 
около 80% от случаите. Характерни за района са умерените и силните ветрове- 
средногодишната скорост на вятъра е около 3.5 m/s. Средногодишната честота на дните 
с по-силен вятър- над 5m/s, който предизвиква високо ниво на турболенция и 
ефективно разсейва замърсителите с 20.3 %. Случаите на тихо време са малко - под 
25%, което е благоприятно за разсейване на замърсителите. Хактерно 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.
Средната годишна температура е 12.1 С°. Годишния ход на температурата има 
минимум през януари и максимум през юли. Най-ниска е средната температура на 
въздуха през януари +1.2 С, а най-високата е за юли +22.6. Средномногогодишното



количество на валежите е около 500mm. Средногодишната стойност на относителната 
влажност на въздуха е 77 %, максималната стойност (82 %) е през зимата, а 
минималната (70 %)- през лятото. Средногодишния общ брой на дните с мъгла в 
района е сравнително голям - 35. Те оказват неблагоприятно влияние при 
разпространяването на замърсителите по въздуха, т.е. възпрепятстват ефективното 
разсейване.
От гореизложеното може да се направи общата оценка, че климатичните и 
метеорологичните условия в района и свързаната с тях динамика на атмосферата са 
много благоприятни за разсейване на атмосферните замърсители и за самопречистване 
на атмосферата.
На територията на община Варна, набирането на климатичните данни се извършва в 
два пункта -  в станция Батак и станция Ангел Кънчев.
За разглеждания район е характерно следното годишно разпределение с преобладаваща 
неутралната устойчивост, след което -  силна устойчивост на атмосферата.
Няма провеждани целенасочени измервания, свързани с определянето на качеството на 
атмосферния въздух в разглеждания район. По принцип качеството на атмосферния 
въздух се определя от следните фактори:
• Климатични и метеорологични условия
• Наличие на организирани и неорганизирани емисионни източници на замърсители 
Разглежданата територия не е наситена с промишлените предприятия емитиращи 
значителни емисии в околната среда. Това оказва положително влияние върху 
качеството на въздуха.
В близост до територията на реализация вредните вещества във въздуха се отделят в 
резултат на движението на МПС и домашните отоплителни инсталации.
Местните условия имат особено положително влияние върху способността за 
самоочистване на средата. Наличието на постоянни ветрове с относително висока 
скорост, откритоста на района, близостта на Черно море, температурни инверсии и т.н. 
са добра предпоставка за ефективно и бързо разсейване на емитираните във въздуха 
вредни вещества.
Въздействие върху атмосферния въздух
В резултат от реализацията на мероприятията и дейностите, предвидени в 
инвестиционното предложение може да се търси в два аспекта - в процеса на 
строителството и при експлоатацията на обекта.
При строителството ще има отделяне основно на фини прахови частици - ФПЧ10 и 
ФПЧ2.5 и общ суспендиран прах. Това замърсяване ще има локален обхват - 
строителната площадка на съответния обект и радиус до 3 м около него.
Практиката показва, че е възможно при неблагоприятни климатични условия (сухо 
време, фина структура на земната маса и др.) максималните приземни концентрации на 
прах да достигнат до 1,5 пъти стойността на нормата, но това въздействие е с ограничен 
териториален обхват, с краткотрайна продължителност и с ниска честота (изолирани 
явления).
При работата на строителни и транспортни машини, с отработени газове от двигателите 
се отделят азотни и серни оксиди, въглероден оксид, въглеводороди и др., но в случая 
ще се доставят материали с лекотоварни МПС, където емисиите от ауспусите им са 
значително по-малки.
Оценката на въздействието на замърсяването от транспортната техника за доставка на 
материали, върху атмосферния въздух се базира на тези данни и на съображения за 
разпространение на приземни емисии сочи, че въздействието на замърсяването от този 
източник ще се ограничи в радиус до около 20 м. Малкия обхват на замърсяването и 
неговата неголяма продължителност са основания да се прогнозира, че строителните 
работи няма да окажат значително въздействие върху качеството на въздуха.
По време на строителните работи
Въздействието на строителните дейности ще се ограничи чрез прилагане на мерките, 
указани в чл. 70 на Наредба № 1 от 2005 г за норми за допустими емисии. По време на 
строителните работи основното въздействие върху атмосферния въздух ще бъде в 
резултат на отделянето на вредни вещества от отработените газове на строителната



техника и МПС, а именно NOx, ЛОС, СЩ, CO, NOx, N2O, РМ.
Малкият обхват на замърсяването и неговата неголяма продължителност са основания 
да се прогнозира, че строителните работи няма да окажат значително въздействие на 
въздуха в района. Не се очаква превишаване пределно допустимите концентрации на 
замърсители (въглероден оксид, серен диоксид, азотен диоксид, олово, бензен, общи 
въглеводороди и др.) в атмосферния въздух.
По време на експлоатацията на плана
Експлоатацията на жилищния комплекс по никакъв начин не е свързана със 
замърсяване на атмосферния въздух.
Повърхностни и подземни води 
Повърхностни води
Повърхностните води на сушата се отнасят към Черноморската водосборна област. В 
хидроложко отношение районът се отнася към подобласт с преобладаващо дъждовно 
подхранване и район с преобладаващо влияние на подпочвеното подхранване. 
Хидрографската мрежа е слабо изразена и се характеризира с временния отток по 
деретата и другите овражни форми при проливни валежи. Повърхностният отток се 
отвежда към морето или се изпарява. Районът е беден на повърхностни водни ресурси 
на сушата -  най-близкото езеро е “Варнеско -  Белославско езеро”. Повърхностните 
води по принцип не са замърсени от производствени дейности.
В района повърхностните води се формират само от валежите.
Районът се отличава с недостатъчни по количество валежи, по-слаби от средните за 
страната, разпределени сравнително равномерно през годината. През лятото и есента 
падат около 52 % от годишните валежи, а през зимата и пролетта - около 48%. Дните за 
снежна покривка са около 15дни - задържане на снега, благодарение на по-високите 
температури през зимата в следствие на близостта до морето.
Подземни води
Характерно за тази зона е етажното разположение на водоносните хоризонти, 
вертикалната хидрохимична зоналност на подземните води, наличието на хидравлична 
връзка между водоносните хоризонти по линия на тектонските разседи и разломи, 
макар водоносните хоризонти да са добре изолирани един от друг и значително площно 
разпространение на докватернерните водоносни хоризонти.
Разглежданият район е сравнително беден на повърхностни водни ресурси. В близко 
бъдеще няма опасност от изтощаване на водите от подземните водоносни хоризонти, а 
подземните водни ресурси са уязвими за повърхностно замърсяване и по принцип вече 
са замърсени в определена степен.
Предвижданото преустройство не предвижда използването на технологии, които да 
причиняват замърсяване на повърхностните и питейните води на площадката. Поради 
което реализацията на ИП не променя състоянието на повърхностните води и не оказва 
никакво въздействие върху тях.
При спазване на предвидените мерки по време на строителството не би трябвало да се 
очакват негативни въздействия върху компонента на околната среда 
Геоложка основа.
Геоморфология - От геоморфоложки аспект районът се отнася към Дунавската 
морфоструктурна зона, Източна морфографска област, Черноморско крайбрежие. 
Разглежданата територия не е обхваната от древни и съвременни свлачища.
Сградите са изградени и поради тази причина може да се приеме, че не се очаква 
въздействие върху геоложката основа.
Почви
Реализацията на ИП не е свързана с промяна предназначението на земеделски земи. 
Застрояването вече е допринесло до промяна/нарушаване на почвения профил в 
границите на имота. Преустройството на сградите в предвидените очертания, съгласно 
представеното инвестиционно предложение не би довело до замърсяване на почвата и 
оттам до промяна в химичния състав и химичните свойства на почвата, а следователно 
и до промяна на естественото плодородие и екологичното състояние на почвата. 
Прогнозната оценка на предполагаемото въздействие върху почвите, в резултат на 
реализацията на ИП.



Въздействието върху земите, свързано с реализацията на ИП ще бъде оказано само 
върху ограничена площ от общата площ на имота ( във вече съществуващи сгради). 
Въздействието върху почвите, свързано с изпълнението на проекта и функционирането 
на жилищния комплекс ще бъде минимално.
Растителен свят
Според растително-географското райониране на България, територията където ще се 
реализира инвестиционното предложение се отнася към Европейската широколистна 
горска област, Евксинска провинция, Черноморски окръг.
В предвидените озеленителни мероприятия е препоръчително засаждането на дървесни 
и храстови видове, отличаващи се с прахоустойчивост и притежаващи бактерицидни 
свойства като сребролистна липа, чинар, източна туя, лавровипшя, японски чашкодрян, 
явор, каталпа, конски кестен и японска софора.
Въздействието върху растителния свят няма да има, т.к. сградите и вътрешната 
инфраструктура на имотите ще бъдат подходящо озеленени. Зелената система ще бъде 
проектирана, така че да създава уют на обитателите и гостите на комплекса.
Няма да бъдат унищожени типове природни местообитания, включени в приложение 1 
на Закона за биологичното разнообразие или приоритетни за опазване местообитания 
на растителни видове от приложение 2 на същия закон.
Не се очаква отрицателно въздействие, тъй като се засяга антропогенно повлияна 
територия, където не се срещат местообитания на видове с природозащитен статус.
Няма да се засегнат площи с естествена растителност.
Животински свят
В зоогеографско отношение територията, където ще се реализира инвестиционното 
предложение 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 площадката се наблюдава сравнително ниско видово разнообразие от 
птици. Това се обуславя от характера на биотопа -  човешко присъствие, промишлени 
дейности и липсата на обширни сладководни водоеми като трофични бази.
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.
Имайки предвид, че имотът е антропогенно повлиян, в 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 плана. 
Защитени територии
В района, където се предвижда да се реализира плана, няма защитени територии, и 
санитарно-охранителни зони, и не попада в защитена зона.
Историческите и културни паметници
На територията, на която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, 
както и в близко съседство няма регистрирано наличие на исторически, археологически 
и архитектурни паметници.
Ландшафт
Територията, на която се предвижда да бъде реализирано инвестиционното 
предложение, представлява антропогенно повлияна територия, поради което площадка



следва да се причисли към ландшафтите, върху които вече е оказвано антропогенно 
въздействие.
ИП не предвижда мероприятия, които да доведат до поява на нови, значими по 
количество замърсители в разглежданата територия. Имайки предвид настоящото 
състояние на ландшафта в разглеждания район може да се твърди, че преустройството 
на сградите и техническа инфраструктура, няма да доведе до значими негативни 
изменения в състоянието на ландшафта.
Здравно-хигиенни аспекти на околната среда
Според данните за застроителните решения може да се предположи, че при реализиране 
на проекта населението от най-близките обекти, подлежащи на здравна защита няма да 
бъде засегнато при нормална експлоатация. Потенциално засегнати ще се окажат 
работниците по строителството на сградите.
Няма основание да се очакват неблагоприятни здравни ефекти за временно или 
постоянно пребиваващи в района на площадката лица.
Най-близките съществуващи обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на §1, 
т.З от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на 
ОВОС са жилищни сгради, разположени на около 100 м от имот 10135.73.590. Около 
имота не са известви други инвестиционни намерения.
Отпадъци
В хода на строителството се очаква да се отделят смесени строителни отпадъци, които 
ще бъдат изпращани за депониране на място, посочено от Община Варна.
Проектът е на идейна фаза, поради което оценката на генерираните количества 
отпадъци ще е твърде условна. Подробна информация за строителните отпадъци ще 
бъде изготвена на по късен етап, преди издаване на разрешение за строеж, с 
изготвянето на плана за управление на строителните отпадъци, след изготвяне на 
строителните книжа.
По време на експлоатацията на обекта се очаква около 250 т/год генериране на твърди 
битови отпадъци от жизнената дейност на пребиваващите в комплекса.
Необходимо е въвеждане на системата за разделно събиране на битовите отпадъци. 
Реализацията на предложението се отразява най-съществено на нарастването на 
биоразградимите и битовите отпадъци, но в сравнение с общото количество генерирани 
отпадъци в общината то е незначително. На територията на обекта по същество няма да 
се извършва третиране на отпадъците освен, ако се събират разделно.
На този етап твърдите битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се предават за 
транспортиране от обслужващата р-н Вл. Варненчик фирма по договор. Строителните 
отпадъци следва да се извозват до депо за строителни отпадъци, определено със заповед 
на кмета на общината.
Необходимо е също образуваните отпадъци да се събират разделно и съхраняват на 
временни площадки до:
- извозване на строителните отпадъци на депо и по маршрут, определени от общината;
- събиране на твърдите битови отпадъци в метален контейнер и извозването им на 
организирано депо за ТБО, съгласно утвърдена схема от общината.
Вредни физични Фактори -  дгум, вибрации, йонизиращи лъчения 
Формират се временно (през строителния период). Въздействието им е обратимо, без 
кумулативен ефект. Генерираният шум въздейства основно на територията на 
дружеството и не е фактор в замърсяването на околната среда извън площадката.
По своето въздействие върху организма шумът може да се класифицира в следните 
няколко степени:
• първа степен - при ниво на шума от 30 до 65 dBA. При нея не се наблюдават 
физиологични реакции в организма, а са налице само психически.
• втора степен - от 65 до 90 dBA. В този диапазон освен психическо въздействие има и 
функционални промени, с реакция от страна на вегетативната нервна система.
• трета степен - от 90 до 120 dBA. При нея функционалните и вегетативни реакции се 
задълбочават и се създава реална опасност от трайни промени в нервната система и 
слуховия анализатор.
• четвърта степен - над 120 dBA. Тя покрива т.н. блоков праг и представлява



непосредствено въздействие на звука върху нервните окончания на кожата и някои 
жизнено важни органи.
Прогноза и оценка на шумовото натоварване на околната среда по време на 
строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.
Шумово натоварване по време на строителството.
Съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.12.2006 г. за ограничаване на вредния 
шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и 
нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на 
строителството (ДВ бр. 6/2007 г.) като задължителни елементи при организацията на 
строителните дейности се изисква защита на строителната площадка от строителните 
източници на шум и мерки, предвидени за това. Тези мерки трябва да осигурят нивата 
на шума съгласно нормите за обекти на защитата. Стойностите за гранични стойности 
са определени по НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната 
среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 
стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 
населението (Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната 
среда и водите, обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г.). От друга страна обаче, съгласно 
НАРЕДБА № 6 на МТСП и M3 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за 
осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с 
експозиция на шум (обн., ДВ, бр. 70/2005 г., в сила от 15.02.2006 г.) горната стойност на 
експозиция за предприемане на действие е Lex,8h = 85 dB(A) и ppeak = 140 Pa, 
съответстващо на 137 dB(C). Съгласно чл. 2 Наредбата се прилага във всички 
предприятия, места и дейности по чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия 
на труд (ЗЗБУТ), когато работещите са експонирани или могат да бъдат експонирани на 
шум при работа. На разглеждания обект такива условия не могат да се създадат дори 
през строителния период. Реализацията на ИП ще генерира шум основно през 
строителния период и в по-малка степен през експлоатационния период. Понастоящем 
на територията на ИП има източници на шум от съседните обекти. Шумовият фон на 
площадката се създава и от транспортните средства по непосредствено прилежащата до 
нея транспортна артерия и съседните обект. На строителната площадка, в близост до 
работещата техника, може да се създаде еквивалентно ниво на шум над 85 dBA, което 
превишава санитарната норма. Въздействието ще се ограничава само в периода на 
строителството през дневния период. Обслужващият строителството транспорт ще се 
движи по пътната мрежа в района. Шумовият режим, създаван в околната среда по 
време на строителството на даден обект, се формира от шума, излъчван от строителната 
механизация и транспорт за изпълнение на предвидените по проект строителни работи 
-  земекопни машини, товарни машини, транспортна техника, монтажно оборудване и 
др. Шумовите нива могат да варират в широки граници в зависимост от шумовите 
характеристики на отделните машини, коефициента на едновременна работа, 
моментното техническо състояние на машините, различно ниво на експозиция, 
квалификация на обслужващия персонал и др.
От измервания на други строителни обекти са установени нива на шум на различни 
строителни машини: багер -  8R87 dBA; булдозер - 86 dBA; фадрома -  88 dBA; товарни 
автомобили -  75 до 106 dBA; автокран -  до 75 dBA; автобетоновози -  81-5-87 dBA. 
Възможно е по време на строителството да се получават вибрации от отделни 
строителни машини.
По време на строителството не трябва да се допускат дейности и техническо 
оборудване противоречащи на изискванията на Наредба № 4 за ограничаване на 
вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата 
и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време 
на строителството и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието 
на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван 
от тях във въздуха.
Мерките за ограничаване на шума по време на строителството при шумни и много 
шумни СМР са в зависимост от:



S  разстоянието между строителната площадка и съседните сгради и помещения;
S  периода от деня и от седмицата, през които се извършват СМР (по експертна оценка 
на самата площадка е необходимо да се работи само през работните дни от 7 до 19 часа 
без събота и неделя);
S  продължителността на шумните и много шумните СМР (приета е продължителност 
на шумните работи от 9 седмици до 1 година, а на много шумните -  до 8 седмици);
S  нивото на шум във видовете устройствени зони.

Тези изисквания следва да се приложат като ограничителни условия през строителния 
период.
Гарантираното ниво на звукова мощност на шума, излъчван във въздуха от машини и 
съоръжения, които се използват на открито, не трябва да превишава допустимите нива 
на звукова мощност съгласно приложение № 3 за следните машини и съоръжения:
- уплътняващи машини (само вибрационни и невибрационни валяци, виброплочи и 
виброчукове) по приложение № 1, т. 8 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. 
П.8);
- компресори (<350 kW) по приложение № 1, т. 9 (измерване съгласно приложение № 2, 
част Б, т. II.9);
- ръчни къртачи и трошачи по приложение № 1, т. 10 (измерване съгласно приложение 
№ 2, част Б, т. 11.10);
- строителни лебедки, задвижвани с двигатели с вътрешно горене, по приложение № 1, 
т. 12 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. 11.12);
- булдозери (<500 kW) по приложение № 1, т. 16 (измерване съгласно приложение № 2, 
част Б, т. 11.16);
- багери, хидравлични или въжени (<500 kW) по приложение № 1, т. 20 (измерване 
съгласно приложение № 2, част Б, т. 11.20);
- багери-товарачи (<500 kW) по приложение № 1, т. 21 (измерване съгласно 
приложение № 2, част Б, т. 11.21);
- грейдери (<500 kW) по приложение № 1, т. 23 (измерване съгласно приложение № 2, 
частБ, т. 11.23);
- товарачи (<500 kW) по приложение № 1, т. 37 (измерване съгласно приложение № 2, 
част Б, т. 11.37);
- самоходни кранове по приложение № 1, т. 38 (измерване съгласно приложение № 2, 
част Б, т. 11.38);
- машини за полагане на асфалт (с изключение на машините за полагане на асфалт, 
снабдени с виброрейка) по приложение № 1, т. 41 (измерване съгласно приложение № 
2, част Б, т. 11.41);
- генератори (<400 kW) по приложение № 1, т. 45 (измерване съгласно приложение № 2, 
част Б, т. 11.45);
- кулокранове по приложение № 1, т. 53 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т.
11.53); - генератори за заваряване по приложение № 1, т. 57 (измерване съгласно 
приложение № 2, част Б, т. 11.57).
Когато машините и съоръженията, които работят на открито, имат нанесена маркировка 
за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие (приета с ПМС № 
191 от 16.08.2005 г., обн., ДВ, бр. 69 от 23.08.2005 г., изм. и доп., бр. 66 от 15.08.2006 
г.), придружени са от ЕО декларация за съответствие и имат означение за 
гарантираното ниво на звукова мощност, се приема, че те отговарят на изискванията на 
наредбата.
Съгласно нормативните изисквания инвестиционните проекти на всички видове 
строежи трябва да съдържат анализ на източниците на шум на строителната площадка и 
описание на мерките за ограничаване на шума по време на строителството в зависимост 
от избраното местоположение на строежа, разстоянията до съседните сгради, 
продължителността и фазите на строителството, продължителността на работите през 
деня и през седмицата, както и от използваните строителни машини и транспортни 
средства.
По време на експлоатацията Основните външни източници на шум, на територията на 
ИП, по време на експлоатацията му, са вентилационни системи на сградите и



автомобилния транспорт.
Във фазата на работното проектиране при необходимост могат да се предвидят 
подходящи мерки за намаляване на шума.

Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително 
на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение
Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвиква въздействие върху 
елементите на Националната екологична мрежа, повечето от които са разположени на 
десетки километри от площадката.
Въздействието върху защитената зона по “Натура 2000” ще е следното:
Прогноза за въздействието върху съществуващата растителност 
При реализацията на проекта не се очаква отрицателно въздействие върху 
растителността в района. Строителството на сградите няма да засегне площи с 
естествена растителност. Унищожаване на рудералната растителност няма да се 
реализира. Няма да бъдат унищожени типове природни местообитания, включени в 
Приложение № 1 на ЗБР.
Прогноза за въздействието върху животинския свят
Върху представителите на херпетофауната няма да бъде оказано значително негативно 
влияние. Размножаването им няма да се подтисне, тъй като се очаква само известен 
прогонващ ефект, който няма да повлияе и върху числеността и плътността на 
популациите, предвид сходния характер на прилежащите територии. От видовете с 
природозащитен статус на територията за реализация не са установени екземпляри.
На територията, където ще се реализира инвестиционното предложение няма 
условия за гнездене и укриване на птици, тъй като в близост до площадката няма 
влажни биотопи и няма подходящи условия за изхранването на прелетните и 
зимуващите птици не се очаква отрицателно въздействие върху орнитофауната с 
оглед използването на прилежащите територии за почивка по време на прелета.
Не се очаква негативно въздействие върху представителите на бозайната фауна, тъй 
като числеността на популациите им е ниска и е свързана главно с антропогенната 
дейност, предвид разположението върху антропогенно повлиян терен -  бивш 
селскостопански двор.
Предвид обстоятелството, че повечето от характерните за района видове са с различна 
степен на синантропизация се очаква възстановяване и увеличение на числеността на 
популациите.
Мерки за намаляване на отрицателните последици
• Превозните средства, които ще се използват по време на строителството да се 
движат с ограничена скорост за да не са заплаха за представителите на животинския 
свят.
Заключение
• По отношение на растителния свят, при реализацията на инвестиционното 
предложение не се очаква отрицателно въздействие, тъй като не се засяга 
обработваема земеделска земя, където не се срещат местообитания на видове с 
природозащитен статус.
• По отношение на животинския свят, при реализацията на инвестиционното 
предложение не се очаква отрицателно въздействие. Загубата на хабитати на 
гнездещи видове птици с природозащитен статус няма да има, тъй като повечето от 
характерните за района видове са с различна степен на синантропизация се очаква 
възстановяване и увеличение на числеността на популациите.
Не се очаква кумулативно въздействие.
Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже 
недопустимо негативно въздействие върху защитена зона “Батова” поради слабото 
представяне в района на реализация на защитени биологични видове (животински и 
растителни) и техните хабитати и местообитания, както и липсата на производствени 
процеси при експлоатацията, емитиращи вредни вещества в компонентите на околната 
среда (въздух, води или почви).



3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 
средно- и дълготрайно. постоянно и временно. положително и отрицателно)
Възникналите, макар и минимални въздействия ще са с непряк характер, постоянни, с 
очакван минимален отрицателен ефект.

4. Обхват на въздействието - географски район: засегнато население: населени места 
(наименование. вид -  град. село, курортно селище. брой жители и др.) Обхватът на 
въздействие ще е ограничен изключително на територията на обекта и минимален за 
съседните територии. Няма да има засегното население от съседни населени места.

5. Вероятност на поява на въздействието Вероятността за поява на въздействие е 
сведена до възможният минимум с предвидените от инвеститора мерки за 
предотвратяване на аварийни ситуации или намаляване и ликвидиране на 
последствията.

6. Продължителност. честота и обратимост на въздействието Продължителността 
на въздействията се ограничава основно по време на строителните дейности, а при 
експлоатация на комплекса е сведена до минимум.
По отношение на атмосферния въздух, водите, влиянието на отпадъците, вредните 
физични фактори, биоразнообразието въздействието е минимално и обратимо. По 
отношение на почвите, ландшафта, е необратимо (при съществуването на жилищния 
комплекс) и възстановимо след ликвидирането му.

7. Мерки. които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение. 
свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните 
отрицателни въздействия върху околната среда Необходимо е при извършване на 
строителството и експлоатацията на обекта отрицателните въздействия върху околната 
среда да се сведат до минимум.
По отношение на мерките за опазване на околната среда инвеститорът да предвиди 
следното:
S  използване на съществуващата инфраструктура;
S  недопускане течове на нефтопродукти от транспортна техника върху земята и 
почвите през строителния период;
*  регламентирано управление на генерираните отпадъци;
S  нормативно съобразно третиране на отпадъчните битово-фекални води;
S  използване за отопление на енергоспестяващи уреди и приоритетно използване на 
възстановими източници на енергия.

8. Трансграничен характер на въздействията От реализацията на инвестиционното 
предложение няма да възникнат проблеми в контекста на трансгранично замърсяване.

За своето инвестиционно предложение собственикът е информирал местното население и 
евентуалните заинтересовани лица на община Варна и район Владислав Варненчик, посредством 
Обява.
До настоящия момент при инвеститора не са получени мнения и становища относно 
реализацията на инвестиционното му предложение.

За инвеститора:
/ Емил Пенев /


