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Въведение 

 

 Настоящото инвестиционно предложение касае „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 и е 

изготвено в съответсвие с изискванията на чл. 93, ал. 1 т. 1 и 2  от Закона за опазване на 

околната среда /ЗООС; ДВ. Бр. 91/2002 г., изм. и доп./ и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на ОВОС /ДВ, бр.25/2003г., изм./. 

 

І. Информация за контакт с възложителя 

 

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 – пълномощно 

представено в Приложение 12 

 

 

ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение 

 

1. Резюме на предожението 

 

1.1 Съществуващо положение: Към момента територята, на която ще се 

реализира инвестиционното предложение /ИП/ е с трайно предназначение 

на територията- урбанизирана. 

1.2 Описание на инвестиционното предложение: „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. 

            Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „изграждане  на  тръбен кладенец за 

ползване на подзедемна вода за техническо водоснабдяване, пречиствателно съоръжение и 

търговия със замразени храни в хладилна техника “ в землището на гр. Варна. Така заявеното 

предложение попада в точки 2 “г” и 10 “н” от списъка на категориите и дейностите, дадени в 
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Приложение № 2  към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и същото подлежи на преценяване  на 

необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. 

 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:  
            Основната цел на ИП е „изграждане  на  тръбен кладенец за ползване на 

подзедемна вода за техническо водоснабдяване, пречиствателно съоръжение и търговия със 

замразени храни в хладилна техника “ и застрояване на територията. От друга страна, с ИП 

се цели ефективно използване на територията, като се даде възможност за сериозна 

инвестиционна инициатива, а също и условия за развитието на инфраструктурата на 

общината, при ефективно и природно съобразно ползване на даденостите на терена с 

гарантиране на висок естетически и природен комфорт.  

        Друга основна цел е и да се поддържа в добро състояние качеството на компонентите на 

околната среда и осигуряването на природосъобразен живот на населението. Тази цел не 

противоречи на дългосрочната цел на България в областта на околната среда, а именно: 

подобряване качеството на живот на населението на страната чрез осигуряване на 

благоприятна околна среда и запазване на богата природа на основата на устойчиво 

управление на околната среда.  

        ИП има отношение и към следните стратегически цели по отношение на околната среда 

(посочени в Националната стратегия за околна среда и Националния план за действие): 

 запазване и разширяване на териториите с добро качество на околната среда; 

 опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие; 

 подобряване управлението на отпадъците; 

  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.  

      Съгласно изискванията на Наредби №7 и № 8  към ЗУТ с Подробния Устройствен План 

(ПУП) се определят: 

 Общата структура на територията - предмет на ИП и преобладаващото 

предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и 

границите й. 

 Общият режим на устройство на територията, включва най-общи цели, мерки и 

изисквания за опазване, използване, изграждане и развитие; 

 Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 

територията и връзките с общината и съседните общини с инфраструктурни мрежи, 

съоръжения и обекти от национално значение;  

     При разработването на предложеното ИП е взета предвид и информацията, съдържаща се 

в: 

 Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2014-2016 г.  

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 

 Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. 
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 Достигане и поддържане на високо качество на околната среда в населените 

места: - Развитие на необходимата инфраструктура за третиране на битовите и 

строителните отпадъци; - Създаване на общински системи за събиране, 

транспортиране и рециклиране на строителни отпадъци; 

. 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности:  
 

                  Реализацията на ИП е съобразено с действащите устройствени планове на 

региона. Транспортният  достъп до  имота се осъществява по главни и второстепетни пътни 

артерии, което е преимущество за да не бъде променяна съществуващата инфраструктура 

при извършване на ИП.  

 

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.  
              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.            

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. 

 
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 

временни дейности по време на строителството  
 

            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. ІІ. 5.1 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. 
            
 

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет. 

 

         Инвестиционното предложение предвижда „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 
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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.  

За гореописания имот има издадено становище на директора на РИОСВ – Варна с изх. 

№6020/1/24.10.2014 г. за изграждане на  диагностичен център за автомобили, кафе, офис.  В 

инвестиционния процес след одобрението на ПУП-ПРЗ за имота се установява, че не няма 

възможност за водоснабдяване от съществуващата водопреносна мрежа в района. Също така 

възложителите решават да разширят дейността в сградата, която ще служи за диагностичен 

център за автомобили, кафе, офис и добавят още една търговска дейност, а именно  търговия 

със замразени храни в хладилна техника. Съгласно визата за проектиране на главния 

архитект на район „Владислав Варненчик“ се разрешава да се изготви инвестиционен проект 

за „Търговски обект за търговия със замразени хранителни стоки, шоурум за автомобили, 

хладилна техника, сервизи и кафе“. Към настоящия момент независимо от  описаното 

наименование във визата за проектиране възложителите нямат намрение за границите на 

имота да изграждат шоурум за автомобили. 

        Настоящото ИП предвижда  „изграждане  на  тръбен кладенец за ползуване на 

подзедемна вода за техническо водоснабдяване, пречиствателно съоръжение и търговия със 

замразени храни в хладилна техника “. Сградата ще бъде обособена на отделни части. В 

едната ще се извършва търговия със замразени хранителни стоки поставени в хладилни 

витрини и хладилна техника, в друга ще бъде обособена за автосервиз, друга за кафе, офис. 

        Бъдещият тръбен кладенец ще бъде дълбочина – 30-35 м  и приблизителни координати : 

43.238079, 27.841108. Той ще бъде използван за битови нужди – миене, душове и др. За 

пиене ще се използва минерална вода. На територията на имота ще се изгради 

пречиствателно съоръжение за механично и биологично пречистване за 10-12 ЕЖ. 

Пречистената вода ще се използва за поливни нужди и за съхранение в резервоар за 

противопожарни нужди с вместимост 10 м3. 

          Електрозахранването, ще осъществи от електроразпределителната мрежа на „Енерго 

Про”АД. 

            С реализацията на инвестиционно предложение пълноценно ще се използва   

географското  положение  на терена. 

Ситуирането ще е съобразено с геодезическото заснемане на терена, всички 

инженерни комуникации.  

ИП е в съответствие с предвижданията на ОУП на община Варна и Правила и 

нормативи за прилагането му  одобрени със Заповед на министъра на РРБ  и нормативи към 

ОУП на община Варна одобрени със Заповед на министъра на РРБ. 

Бъдещото намерение е в съответствие с виза за проектиране, издадена на основание 

чл. 140, ал. 1 от ЗУТ на главния архитект на район „Владислав Варненчик“ представена в 

Приложение 4. 

           Разглежданата територия е задължително съобразяването на плановете от по-нисък 

ранг с изискванията за устройство на територии съгласно Наредба №7/2003 по отношение на 

плътността на застрояване, интензивност на застрояване и озеленена площ, в разработените 

към плановете правила за застрояване са указани следните ограничителни параметри:  
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Табл. ІІ 6.1 

зона Плътност на 

застрояване 

Пзастр. % 

Интензивност 

на 

застрояване 

Кинт% 

Минимална 

озеленена 

площ 

Позел.% 

Височина в 

м 

Начин за 

застрояване  

Търговки 

обект 

20 0,4 30 10 свободно 

 

Територията на ИП не попада в зони „А“ и „Б“ по ЗУЧК. 

 

 Електроснабдяване 

         Електрозахранването на имотите ще се осъществи от съществуващата 

електроразпределителна мрежа, посредством полагане на подземен кабел.  
Присъединяването към  електроразпределителната мрежа ще се осъществи чрез изграждане 

на нов трафопост и подземни кабелни линии, съгласно становище на Енерго про АД 

представено в Приложение № 5. 

 

Отопление 

Отоплението е предвидено да се извършва с използване на ел.енергия (климатик). 

Отоплението е с екологосъобразни решения по отношение опазване чистотата на 

атмосферния въздух. 

          

         Водоснабдяване 

 За нуждите на ИП ще се използва минерална вода за питейни нужди, за тревните 

площи, за миене и противопожарни нужди.  На територията предмет на ИП няма изградена 

канализация.  

         Ще бъде изградена локална ПСОВ, която след пречистване на водите ще бъдат 

съхранени в резервоар с вместимост 10 м3, които ще бъдат ползвани за противопожарни 

нужди и поливане на зелени площи. Локалната ПСОВ ще бъде с капацитет от 10 - 12  ЕЖ с 

механично и биологично пречистване.  

 

Технологично описание на пречиствателно съоръжение за биологично пречистване на 

отпадъчни води 
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Приемна шахта – кръгло в план съоръжение, изградено от полипропилен с диаметър 

1.5 м. Довеждащият колектор е с минимален размер ф 150. Приемната шахта служи като 

изравнителен резервоар между неравномерния отток на битовите отпадъчни води от 

канализирания обект и сравнително равномерното подаване на вода от помпените агрегати 

към пречиствателната съоръжение. Приемна шахта се предвижда в случаите на голяма 

денивелация между довеждащия колектор от канализирания обект и по-високо 

разположената входяща тръба на пречиствателното съоръжение. Във този случай се 

предвижда повдигане на отпадъчните води чрез помпа до пречиствателната станция; 

Помпа-дробилка – неподвижна, автоматизирана – служи за раздробяване и 

прехвърляне на отпадъците постъпващи към пречиствателната станция. Помпата дробилка се 

комплектува заедно с приемна шахта; 

Груба решетка 

Неподвижна с ръчно почистване – служи за задържане на едрите влачени от водата 

примеси, като предпазва следващите съоръжения от блокиране и облекчава нормалната им 

експлоатация. Грубата решетка е конструирана от полипропилен, като тип кошова с ширина 

на отворите 30 мм, диаметър на решетката D = 0.35 и полезна височина H = 0.5. Компактната 

конструкция на решетъчния кош позволява лесен монтаж и демонтаж, бързо и ефективно 

почистване и промиване на съоръжението. 

Чрез грубата решетка се задържат отпадъчни материали, като тоалетна хартия, по-

едри хранителни отпадъци образувани от домакинството и др. Отделените и извадени на 

нивото на капака на шахтата отпадъци се изхвърлят в контейнер, поставен непосредствено 

до съоръжението. За да се осигури нормална експлоатация на пречиствателната станция е 

необходимо редовно почистване на решетката (поне веднъж седмично) и стриктно спазване 

на инструкциите за експлоатация на пречиствателната станция; 

Биологично стъпало 

Служи за отстраняване на биогенните елементи – въглерод, азот и фосфор. 

Биологичното пречистване се реализира в две отделения – безкислородна и аеробна 

зона. Тук се използва способността на микроорганизмите да усвояват биоразградимите 
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вещества като източник на енергия и биогенни елементи за клетъчната им структура, бързо 

да се размножават и лесно да се приспособяват към условията на обкръжаващата ги среда. 

Предложената тук технология за биологично пречистване се основава на активното действие 

на суспендирана във водната среда биомаса – специфично съобщество на микроорганизми, 

чиято жизнена дейност води до отстраняване на въглерод-съдържащите органични 

замърсители, оценявани с показателя БПК (биохимично потребен кислород), както и тези, 

съдържащи азотни и фосфорни съединения. Технологичната схема включва безкислородна 

зона (денитрификатор) за отстраняване на натрупаните нитрати и аеробна среда за окисление 

и пълно отстраняване на органичното замърсяване по показателя БПК. 

Денитрификационната зона е разположена непосредствено след приемната шахта с 

решетка. В нея се осигуряват благоприятни условия за денитрификация (трансформацията на 

нитратите до газообразен азот), за което в тази зона се прехвърля активната биомаса от 

нитрификационния басейн, съдържаща нитрати. 

Процесът на нитрификация протича във втората зона, обособена в технологичната 

схема на съоръжението. Нитрификацията е завършваща фаза на биохимичното разграждане 

на органичните замърсители с окисление на азотните съединения до нитрати. Крайните 

продукти на разграждането – нитрати рециркулират в зоната за денитрификация, където 

окончателно се разграждат до газообразен азот. Рециркулацията на утайката се осъществява 

с помощта на ерлифт. Като източник за кислород, необходим за пълноценното протичане на 

окислителните процеси, служат монтирани на дъното на съоръжението аератори за финно 

диспергиране на въздуха. Фосфорът се отстранява под формата на алуминиев или железен 

фосфат, който се отделя периодично заедно с излишната биомаса. В този случай в 

денитрификационната зона, се монтира мембранен модул за дозиране на реагент – 

гранулиран алуминиев сулфат. 

Пречистените отпадъчни води се отделят от активната биомаса в обемен утаител и се 

отправят чрез изходна тръба и канал в мястото на заустване във водоприемника. Обемният 

утаител е вграден в аеробната зона на съоръжението и позволява гравитационна 

рециркулация на биомасата, като по този начин се намаляват общите експлоатационни 

разходи на съоръжението от прехвърляне на рециркулираща активна утайка от вторичния 

утаител, чрез ерлифт или потопяема помпа. За нормалното протичане на окислителните 

процеси за снижение на БПК5 в системата е необходимо непрекъснато подаване на 

кислород, което се осигурява чрез монтирана на 10 см. от дъното аерационна система от 

тръбни дифузьори. Аерационната система работи непрекъснато; 

Стъпало за третиране на утайките 

Изградено е от: 

1. Aеробен стабилизатор за биологична стабилизация на излишната активна утайка – 

предвиден е за стабилизиране на органичните вещества в утайка до тяхното трансформиране 

в минерални вещества, соли и вода. Съоръжението се намира непосредствено до аеробната 

зона за пречистване на отпадъчните води и е оборудван със следните съоръжения: 

Eрлифт за прехвърляне на излишна утайка към аеробен стабилизатор 

Потопен аератор (мембранен дифузьор) за фини аерация 

Преливник с уплътнител за стабилизираната утайка 

2. Гравитационен утайкоуплътнител към аеробния стабилизатор – предназначен е да 

намали първоначалния обем на излишната активна утайка с оглед да се снижат общите 

експлоатационни разходи на пречиствателната станция. Гравитационният утайкоуплътнител 

е изграден непосредствено до аеробния стабилизатор; 

 



Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ 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. 9 

Сондаж 

           В имота ще бъде изграждан на един брой тръбен кладенец за ползуване на подзедемна 

вода за техническо водоснабдяване на имота със следните проектно - технически данни: 

- дълбочина – 30-35 м 

- диаметър на сондиране – ф 295мм 

- затръбяване - експлотационна колона от РVС тръби и филтри ф140/6,7мм 

-     разположение на филтрите в интервалите  – от 10,00м до 20,00 и от 25,00м до 

30,00 м   

Очакваното ниво на подземните води е на дълбочина от повърхността 9-10,0м, а 

експлотационния му дебит до 1,00 л/с. 

Мястото на тръбния кладенец е локализирано с приблизителни географски 

координати 43.238079, 27.841108. 

Необходимото водно количество за нормална работа на сервиза е максимално 43,2 

м3/д = 0,50 л/с. 

Настоящото проучване е сарматския водоносен хоризонт, обособен според 

класификацията на водните тела в Черноморски район, като водно тяло „Карстово-порови 

води в неоген-миоцен-сармат  Изгрев-Варна-Ботево-Батово” с код BG2G000000N018. 

Хидрогеоложка обосновка е представена в Приложение 6.  

 

  

Уведомяване съгласно изискаванията на ЗООС и Наредбата за ОВОС 

 

            Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОВОС възложителя е 

уведомил  кмета на  община Варна и район „Владислав варненчик“. Уведолмение  за 

информиране на кмета на община Варна и район „Владислав варненчик“  са представени в 

Приложение 7. 

           Засегнатото население е информирано чрез обява съгласно чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата 

за ОВОС окачено на информационните табла на община Варна, район „Владислав 

варненчик“ и на интернет страницата на възложителя. Обяви за информиране на населението 

са представени в Приложение 8. 

            Отговори от община Варна и район „Владислав варненчик“ за липса на възражения, 

мнения или препоръки от обществеността срещу инвестиционното предложение са 

представени в Приложение 9. 

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, възложителя е предоставил копие 

на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2  на община Варна и 

район „Владислав варненчик“ за изразяване на становища от заинтересувани лица. Писма, с 

които е предоставена информацията по приложение № 2 са представена в Приложение 10. 

Съгласно чл. 6, ал. 1 и 9 от Наредбата за ОВОС възложителя е поместил на интернет 

страницата си събщение, че информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС 

може да бъде разгледана в гр.Варна - Приложение 11. 
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 7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

 
             Транспортният  достъп до  имота се осъществява по главни и второстепетни пътни 
артерии, което е преимущество за да не бъде променяна съществуващата инфраструктура 
при извършване на ИП. 
 

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите 

на закриване, възстановяване и последващо използване.  
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 

сградите, сондажа, пречиствателното съоръжение и резервоар за противопожарни нужди.        
Основните материали, които ще бъдат ползвани при строителството 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.                      
          Експлоатационният  период се определя от амортизацията на сградите и техниката. 

При сегашните условия може да се предположи, че извеждането от експлоатация на обекта 

ще се наложи след около 20 години. 

9. Предлагани методи за строителство 

При реализацията биха могли да се разглеждат основно с методите на строителство, 

формирането на инфраструктурата и озеленяването. 

 При извършване на строителните дейности ще бъдат използвани конвенционални 

методи. Ще се проведат изкопни работи, изграждане на бетонови основи за сградите, 

пречиствателното съоръжение и резервоар за противопожарни нужди. За изграждане на 

сондажа ще се използва сонда. Не се предвиждат специални видове работи (взривни и т.н.).    

Строителството ще се осъществи от местни строителни фирми и предприемачи. По 

време на строителството ще са необходими площи в рамките на имота. 

10. Природни ресурси,  предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията 

            Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е свързана с 
използването на незначителни количества природни ресурси.  
           През строителния период ще се използват следните основни суровини, енергия и 
материали  

• бетон; 
• чакъл; 
• вода; 
• дизелово гориво. 

            Материалите за строителство ще бъдат доставени от съответните специализирани 
фирми. В процеса на експлоатация основно ще се използва електроенергия, вода. 
             ИП предвижда по време на експлоатацията ползване на подземни води. 
Необходимото водно количество за нормална работа е максимално 43,2 м3/д = 0,50 л/с. 
 

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

            Излишните земни маси, които ще създадат изкопните работи ще бъдат 
транспортирани на място определено от Община Варна.  
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            През строителния период на обекта ще се генерират ограничено количество 
строителни отпадъци по 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*. 
 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните 
въздействия върху околната среда 

12.1. Атмосферен въздух 
- да не се допуска да работят строителни машини и МПС с неизправни 

двигатели с вътрешно горене; 
- да не се допуска извънгабаритно товарене на транспортни средства с 

насипни материали; 
- местата за временно складиране на насипни материали и строителни 

отпадъци своевременно да се почистват след оползотворяването и 
извозването им; 

     -    омокряне (оросяване) на временните транспортни подходи. 
  

12.2. Шум 
    - 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; 
    -  да не се допуска работа на строителна и транспортна техника на празен ход. 
 

   12.3. Отпадъци 
                       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. 

                      Необходимо е изпълнителят да изготви точни указания за мястото за временен 
престой на строителната техника и местата за временно складиране на строителните 
материали, образуваните отпадъци и изкопаните земно-скални маси в границите на 
строителната площадка. 
 

12.4. Почви 
- Съхраняване на отнетия хумусен слой и оползотворяването му като                 
повърхностен слой при обратното насипване на част от земните маси; 
-   Точно маркиране на подходите към строителните петна на терена; 
-   Свеждане до минимум строителната площ; 
-   Да не се допуска утъпкване и замърсяване на съседни на инвестиционното 
предложение терени; 
-   Да не се допуска замърсяване на почвата с гориво-смазочни          материали 
от  строителна и монтажна техника. 

           12. 5. Геоложка основа  
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-  при проектирането на съоръженията и при неговия  експлоатационен режим 
да се извърши оценка на сеизмичния ефект (риск), който би се получил при неговата 
експлоатация. 

-  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. 

 
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /например добив 
на строителни   материали,   нов   водопровод,   добив   или   пренасяне   на   
енергия,   жилищно строителство, третиране на отпадъчни води/. 

Електрозахранването на имота се осъществява от съществуващата 

електроразпределителна мрежа на гр. Варна, посредством  подземен кабел. На етап 

строителство елетрозахранването на новите сгради ще се извърши и ще е в съответствие със 

съгласувана схема на електрозахранване на имота.  

         Водоснабдяването на имота се осъществи от тръбен кладенец. Бъдещият тръбен 

кладенец ще бъде дълбочина – 30-35 м  и приблизителни координати : 43.238079, 27.841108. 

Той ще бъде използван за битови нужди – миене, душове и др. За пиене ще се използва 

минерална вода. На територията на имота ще се изгради пречиствателно съоръжение за 

механично и биологично пречистване за 10-12 ЕЖ. Пречистената вода ще се използва за 

поливни нужди и за съхранение в резервоар за противопожарни нужди. 

 

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 
предложение. 

            Всички изискуеми документи по ЗУТ - като виза за проектиране, разрешение за 
строеж и последващ надзор. 
           Инвестиционното предложение налага издаване на разрешително за водоползване – от 

водно тяло „Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат  Изгрев-Варна-Ботево-Батово” с 

код BG2G000000N018 съгласно Закона за водите от БДЧР Варна. 
 

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда 
             В следствие на строителството на инвестиционното предложение не се очаква 
значително замърсяване 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: 

• наднормен шум, вибрации, работа на открито с непостоянен микроклимат, 
замърсяване на въздуха с прахови частици и ауспусови газове от бензинови 
и дизелови двигатели; 

• физическо натоварване и опастност от трудови злополуки, свързани с 
използването на тежки машини - бетоновози, булдозери, товарни коли, 
кранове за монтаж и др.; 

• риск от падания, травми и злополуки при неспазване на безопасни условия 
на труд. 

            Изброените неблагоприятни ефекти ще се отнасят до работещите в наетите от 
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възложителите 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 
антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи 
от Националната екологична мрежа и най-близко разположениете обекти, 
подлежащи на здравна защита, и отстоянията от тях. 

 
 

1.1. Природо-географски и ресурсен потенциал 

Област Варна е разположена в североизточната част на Република България и заема 

площ от 3819,5 кв. км. На север граничи с област Добрич, на изток с Черно море, на юг с 

област Бургас и на запад с област Шумен. 

      Областта има удобно транспортно географско разположение, разполага с висок 

природен, икономически и човешки потенциал, благоприятен биоклиматичен ресурс, морско 

крайбрежие, високопродуктивни обработваеми земи, подземни води и мрежа от защитени 

територии. Тези фактори предопределят възможности за просперитет в развитието.  

           1.2  Релеф  

Територията на областта обхваща части от Дунавската равнина и Предбалкана. 

Според геоморфоложкото райониране на България и Черноморското крайбрежие тя попада в 

Дунавската морфоструктурна зона, Добруджанско-франгенския и Долнокамчийския райони, 

Балчишко-франгенски, Варненски, Авренски и Камчийско-Фъндъклийски подрайони. 

Релефът на областта е формиран в резултат на екзогенни физико-геоложки условия, 

преекспонирани от проявени докватернерни тектонски нарушения, развити на фона на 

Мизийската плоча и части в Старопланинската младонагъната зона.  

     Релефът е хълмисто-равнинен и включва плата, низини и долини. Низините са 

разположени край Черноморския бряг, във височинния пояс до 100 м, където формират тясна 

ивица. Преобладават платата, които са заравнени : Франгенско, Авренско, Провадийско, 

Камчийско, Върбишко.  

    Платата ограничават врязаните между тях низини около Варненското и Белославските 

езера и Камчийската долина. По северната граница на областта в Добруджанското плато, 

каньоновидно е врязана долината на р. Батова. Общият наклон е с посока запад-изток и 
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затова изложението е предимно източно. В долините на реките, езерата и суходолията 

преобладава югоизточно и северозападно изложение.  

   Източната морфоструктурна област е заета от Северобългарското издигане, 

Варненската падина и долнокамчийското понижение. Съвременните вертикални движения 

на земната кора са малки - до 3 mm годишно.  

   Надморската височина варира от 0 до 350 m, като най високата точка е 441 m. 

Надморската височина на градовете е следната : Белослав – 10 m; Варна – 39 m; Вълчи дол – 

210 m; Девня – 16 m; Долни чифлик – 14 m; Дългопол – 42 m; Провадия – 40 m; Суворово – 

194 m.  

         Крайбрежието на областта е с ясно изразени стари и съвременни абразионни, 

свлачищно-абразионни, свлачищни (брегът е терасиран от свлачищни стъпала) и 

акумулационни форми. Той завършва с брегова ивица, по-тясна или значително широка, в 

която се проявяват съвременни абразионни и акумулационни процеси - с натрупването на 

подвижни морски и речни наноси. Крайбрежието е меридианно ориентирано и бреговата 

линия се характеризира със средно до слаба разчлененост. Франгенският участък обхваща 

източния склон на едноименното плато, ръбът на който се повишава от север на юг, от 260 

до 290 m. Морфографията му е тясно свързана с най-обширния свлачищен комплекс по 

Българското крайбрежие. Между нос Галата и долината на р. Камчия брегът е висок до 125m. 

Терасирано-хълмистият вид на склона е прорязан от дерета и наситен с многобройни малки 

свлачища, които заемат 56% от дължината му.  

Според характера на бреговите процеси, брегът преобладаващо е абразионно-

свлачищен. Акумулативните участъци са представени от п лажове: Златни пясъци; 

Варненски, Аспаруховски, Камчийско-Шкорпиловски. В обсега на обширната Камчийска 

долина брегът е лиманно-акумулационен.  

Брегоукрепителни съоръжения са изпълнени в района на Варна, Почивка, Траката, 

Евксиноград, Св.Константин и Елена, Ривиера, между Зл. Пясъци и Кранево. Те включват 

каменно-насипни дамби, Т-образни буни, изкуствени плажове, брегоукрепителни стени и 

противосвалачищни мероприятия (преоткосиране на склона, дренажи, повърхностно 

отводняване, силови пилотни и анкерни конструкции). Изградени са яхтените пристанища 

“Св. Константин”, “Евксиноград”, “Слънчев ден” и “Златни пясъци”. Общата дължина на 

защитния бряг е 17,0 km., което представлява 21,9 % от дължината на бреговата линия. 

(активна и пасивна защита), като на пасивната защита се пада 6,8 %. В двата брегови 

участъка в които е съсредоточено хидротехническото строителство - н. Екрене – н. Св. 

Георги и Варненско крайбрежие се намират 91,2 % от изградените и изграждащи се брегови 

съоръжения в областта. 

С антропогенната намеса е нарушен естествения приход на плажообразуващ 

седиментен материал, което налага търсене на пясъчни източници от перспективни участъци 

на подводния брегови склон. Седиментните участъци най-изгодни от икономическа и 

технологична гледна точка, за прехвърляне на пясъчни материали в местата за създаване на 

свободни плажови площи или насипването им в зоната на междубунните пространства са 

представени в приложенията. 

Антропогенната намеса е причина за създаване на нови и / или промяна 

конфигурацията на съществуващите плажове. Морфометричните параметри на плажовете са 

представени в приложенията, като дължината им (заедно със заливаемите плажови площи 

при щормово вълнение) е 38,2 km., при ширина 85,9 m и площ 3,283 km2, а заедно с дюнните 

акумулативната площ достига 4.563 km2. По-голяма част от плажовете са привързани към 

ерозионно-овражните системи, характерни с висока степен на вертикална и хоризонтална 
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разчлененост, дължаща се на лесноеродиращите се скални масиви, които се явяват и главни 

подхранващи източници на седиментен плажообразуващ материал. Пясъкът на плажните 

ивици е предимно дребнозърнест, добре отсортиран с преобладаване на леката фракция. В 

клифовите участъци се срещат блокажи, валуни и чакъли. В районите на свлачищните 

участъци се формират делувиални наслаги с дебелина до няколко десетки метра. 

Черноморски шелф. Шелфът е различно широка, слабо наклонена на изток подводна 

платформа. Ширината на шелфовата платформа варира от 84 km до 36 km.  

Подводният релеф представлява стъпално понижаваща се на изток платформа, тясно 

свързан с най-младата еволюция на Черноморския басейн. Обликът на подводния релеф се 

обуславя от морски тераси на различни дълбочини, върху които са оформени различни по 

големина валове. По-младите са разположени в прибрежната част, характеризират се със 

сравнително голяма повърхнина и обуславят сравнително широка зона на водоползване на 

морето (от 70 до 200 m). Средният наклон на съвременната абразионна тераса не надвишава 

0,02% и се явява решаващ фактор за намаляване на вълновата енергия върху брега.  

Дълбоководните органогенно-минерални утайки от дъното на Черно 

море (сапропелни, диатомитови и коколитови тини, наречени мелиорант) се разполагат на 

дълбочини от 500 до 2200 m. Те са приложими за рекултивация на кисели, бедни на 

микроелементи и деструктирали почви както и за рекултивация на земи замърсени с тежки и 

радиоактивни елементи. 

Крайбрежната зона на Черно море от Кранево до Бяла има много голямо стопанско 

значение (воден транспорт, туризъм, отдих, марикултури и т.н.). Това я прави обект на 

различни инвестиционни намерения. Последните обаче трябва да бъдат съобразени с 

естествените условия и процеси в морската брегова зона (геоложки, геоморфоложки, 

хидродинамични, литодинамични, свлащни, биологични и т.н.). В противен случай може да 

наруши природното равновесие и да се предизвикат редица негативни явления. За да се 

избегне това е необходимо да се изготвят акваториални устройствени планове, които да 

обезпечат устойчивото развитие на крайбрежието като определят условията и начина за 

осъществяване на инвестиционните инициативи. По същество тези планове ще допълнят 

съществуващите териториално – устройствени планове на крайбрежните общини. 

 

           1.3. Град  Варна 

           Основната територия на гр. Варна е част от Дунавската равнина, а югозападната част 

попада в границите на Подбалкана Територията на общината възлиза на 237 хил. кв.км., а 

населението е 320 хил. жители. Географското положение и природни дадености, 

териториалния обхват, изградената инфраструктура, равнището на заетост и безработица, 

инвестиционната активност оформят облика на Община Варна и предпоставят бъдещата 

насока за развитието й. Варна е третият по големина град в България, заемащ площ от 205 

кв.км. Разположението на града по северното крайбрежие на Черно море, както и богатите 

природни ресурси, го превръщат в един от най-известните курортни центрове в Европа и 

най-големия в черноморския регион. Едновременно с това той е пресечна точка на пътя 

между Средния изток и Западна Европа Община Варна е разположена в североизточната 

част на Република България върху площ от 206 дка. На изток общината граничи с Черно 

море, на север - с община Аксаково, на запад - с общини Аксаково и Белослав, на юг - с 

община Аврен. Център на Община Варна е третият по големина град в Р. България. В 

Община Варна има обособени 5 градски района (“Одесос”, “Приморски”, “Младост”, 

“Владислав Варненчик” и “Аспарухово”) и 5 кметства (Тополи, Каменар, Казашко, Звездица 

и Константиново). 
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 1.4.Географско положение 

Община Варна се намира в Североизточна България и е една от 

съставните общини на Област Варна. Общината има 6 населени места с общо население към 

01.03.2011 г.(Официално национално преброяване на населението на България - 2011, 

Национален статистически институт) 343 704 жители, втора по население в България. 

Община Варна е разположена в източната част на дунавската равнина на брега на Черно 

море на 465 км. от София. Административен икономически и културен център на 

Североизточна България. Разполага с международни курорти, пристанище и аерогара. 

Площта на общината е 237 кв.км. от който град Варна и курортите заемат 80 кв.км., 15 кв.км. 

се падат на езерото, 61 кв.км. с гъсти гори и 4 кв.км. се падат на пристанището и 

магистралите. На север общината граничи с община Аксаково на запад с община Белослав, а 

на юг с община Аврен. Релеф Варненското езеро и изкуствено прокопания канал “езеро-

морски залив” разделят общината на северна и южна. Около тях се е оформила обширна 

низина. Тя е почти равна и само на места е усложнена от ясно изразени хълмове. Средната и 

надморска височина е 20-40 метра. Наклоните на терените са от полегати около южния бряг 

на езерото и квартал “Аспарухово” и наклонени при квартал “Галата”, м.”Зеленика” и 

“Ракитника”, до стръмни и много стръмни в части от м. “Прибой”, курортна зона “Прибой” и 

района около хижа “Черноморец”). В южната и югоизточна част (до пътя Варна-Златни 

пясъци) преобладават места с надморска височина 20-40 м и полегати и наклонени терени. 

Териториите разположени по протежение на крайбрежието имат източно община Варна се 

предвижда изложение. Крайбрежната зона почти по цялото си протежение представлява 

висок и стръмен, на места почти отвесен скат, образуван от морската абразия, като в района 

на нос Галата, има активно свлачище. В района на курортна зона “Прибой” хижа 

“Черноморец” и източно от Галата има пясъчни плажове. На север от Варненското езеро и 

низината, образувана край него се намира Франгенското плато, което достига на север до 

долината на р. Батова. Стръмните му откоси минават като венец северно от града. Най-

високата му част е връх Трънето 378 м надморска височина между селата Баново и 

Просечен, а близо до Варна най-високата точка е 356 м . На север платото придобива по-

монотонен характер, като постепенно намалява височината си. Южните склонове на платото 

са стръмни и терасирани. Само на разстояние от 5-6 м от низината до платото, денивелацията 

във височина е от порядъка на 200-300 метра. Стръмно спускащите се склонове на платото, 

особено в източната му част, както и силната абразионна дейност на морето, предпоставят 

активна свлачищна дейност. Тук са налице стари и нови свличания. Под влияние на 

повърхностно течащите води и ерозията е била променена повърхностната конфигурация на 

терена. Образували са се множество водосливни легла, които постепенно са се вдълбали в 

терена като близо до крайбрежната линия са образували дълбоки врязвания. По този начин 

на територията са се образували няколко големи дерета, чиято посока на разполагане е най-

често северозапад-югоизток: Кайна (Винишко) дере, Фатрико (Евсиноградско) дере и др., 

които през по-голяма част на годината са сухи. Крайбрежната зона в района на курортните 

комплекси “Златни пясъци”, “Ривиера” и частично “Чайка” представляват ниска равна тераса 

със сравнително широки плажове. В северната част на “Златни пясъци”, част от “Чайка” в 

районите на курортен комплекс “Св.св. Константин и Елена” и Морската градина брегът 

завършва с висок и стръмен, на места почти отвесен скат, образуван от морската абразия 

преди провеждането на брегоукрепителни мероприятия. Старата градска част на Варна е 

разположена на равнинен терен, който преминава амфитеатрално във височина към 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
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жилищните квартали. Преходът е плавен и малък забележим. Сравнително по-голяма е 

надморската височина на жилищните комплекси “Младост”, “Изгрев” и “Вл. Варненчик”. На 

сравнително полегат терен и със северна и североизточна ориентация е изграден кв. 

“Аспарухово”. Най-високите му части не надвишават 60 метра. Кварталите “Галата” и 

“Виница” са изградени съответно на Авренското и Франгенско плата, на слабо наклонени 

терени и източна и североизточна ориентация. На територията на общината най – значим 

естествен водоем е Варненското езеро, а по незначителни са 10 дерета с дължина между 0,7 и 

12 км. (Игнатиевско в с. Тополи, Владиславовско, Максуденско, Звездишко, Галатейско, дере 

– канал по бул. “Царевец”, Винишко дере, Евксиноградско дере). 

           Географското разположение на община Варна е предпоставка за развитието на 

инфраструктурния, икономически и демографски потенциал. Това се основава най – вече на 

геостратегическото местоположение което има общината. – наличието на значимия по своята 

същност естествен фактор – Черно море и свързаните с него морски и крайморски дейности. 

Релефът на територията на община Варна е разнообразен, като основната й част е ситуирана 

в Дунавската равнина, а югозападната част попада в границите на Подбалкана. Централната 

част на територията е заета от обширна низина, формирана между Франгенското и 

Авренското плато, от двете страни на Варненския лиман и канала “море – езеро”. Средната 

надморска височина в района на общината е между 30 и 40 метра. В нея е разположено 

Варненското езеро, свързано със западната част на Варненския залив чрез изкуствен канал. 

Югоизточната част включва североизточните разклонения на Авренското плато, чиято 

височина достига малко над 200 метра. На север територията включва част от Франгенското 

плато, разположено между Варненската низина и долината на р. Батова. На север платото 

постепенно намалява височината си. На изток склоновете свършват със стръмен морски бряг, 

подложен на значителна свлачищна и абразионна дейност. 

       Съгласна данни на НСИ общата територия на Община Варна е в размер на 448345 дка, от 

които земеделската земя е 96097 дка, в т.ч. обработваема 89102 дка и поливна 1990 дка, а 

горската възлиза на 60618 дка. Експлоатацията на останалата територия е свързана с 

транспорта и инфраструктурата, добив на полезни изкопаеми водни течения и водни площи, 

населени места и т.н. 

 

 

                 
                 Фиг. III. 1.1 Карта на град Варна 
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2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката на 
инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи 

            Площадката, в която предстои да се реализира инвестиционното предложение 

представлява урбанизирана територия. Инвестиционното предложение не влиза в 

противоречие с настоящото и бъдещото ползване на други земи в района. Съседните площи 

се ползват по предназначението си и понастоящем. 

3.  Зониране или земеползване съобразно одобрени планове 
             Реализацията на инвестиционното предложение е в съответствие с плановете за 
земеразделяне, за землището на населеното място, съгласно приложена скица от "Служба по 
геодезия, картография и кадастър" - гр. Варна. 
 

4. Чувствителни територии, в това число чувствителни зони, уязвими зони, 
защитени зони, санитарно-охранителни зони около водиизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и коло водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни профилактични, питейни и хигиенни 
нужди и др.; Национална 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 
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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 

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 
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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.  

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 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. 
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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 ИП 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.  

 

 

 
 

 
Фиг. III 1.2 
 

 

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 
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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 

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  
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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 

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 
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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: 

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% 

 

4.а. Количеството и регенеративната способност на природните ресурси 

Всички дейности по време на строителството ще се осъществяват единствено и само в 
границита на имота. 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение 
 

- Територията на ИП е съобразена с одобрения ОУП на общината. 
- Природният и ресурсов потенциал на общината е подходящ и позволява реализацията 

на инвестиционното предложение;  
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- 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, земеползването, 
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 очаквано въздействие от 
естествени и антропогенни вещества и процеси, различни видове отпадъци и 
техните местонахождения, рискови енергийни източници - шумове, вибрации, 
радиации, както и някои генетично модифицирани организми: - хората и 
тяхното здраве; 

1.1. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

1.1. 1. Климат 

            Климатични и метеорологични фактори 

Варненска област попада в две климатични области - Умерено-континенталната 

климатична област, среден климатичен район на Дунавската равнина, източна част и 

Черноморската климатична подобласт от континентално-средиземноморската климатична 

област, Северно Черноморско крайбрежие.  

Черноморското крайбрежие и 30-35 километровата крайбрежна зона се характеризира 

със сравнително мека зима, хладна пролет, прохладно лято, топла есен и сравнително 

равномерно разпределение на валежите през годината. В континенталните части на областта 

лятото е горещо, зимата суха и студена, с характерни летни засушавания, предопределящи 

необходимостта от напояване при интензивно земеделие.  

Вятър 

Един от климатичните елементи с най-силно влияние върху разпределението на 

вредните вещества, емитирани в атмосферата, е вятърът. Концентрацията на замърсителите 

от постоянно действащи източници е обратно пропорционална на скоростта на вятъра, а ако 

той е устойчив по посока, замърсяването е по-голямо, отколкото при вятър с променлива 

посока. 

Представителни за района са многогодишните измервания на повторяемостта на 

вятъра по скорост и посока. В използваните материали от метеорологичните пунктове в с. 

Страшимирово и на летище Варна (на около 4,8 км северноизточно от обекта), са 

представени многогодишни, сезонни и моментни стойности за параметрите на ветровите 

процеси в зоната, от които се вижда, че преобладават ветровете от северната четвърт - около 

50%. От значение в конкретния случай са ветровете със скорост до 10 m/s, които обхващат 
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около 90% от случаите. Разпределението на тези ветрове е представено в следващата 

таблица: 

 

 

СЕЗОННО И  ПО ПОСОКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЯТЪРА                                                                                                                                     

Табл. IV 1.1 
  Сезон                                           Посока Сума 

   С    СИ   И   ЮИ   Ю   ЮЗ   З         СЗ 

  Зима 18.19   6.33 11.74 7.66 3.11 1.98 18.41 18.08 85.51 

  Пролет 13.99 10.43 23.88 17.32 3.04 2.37 10.97 8.72 90.72 

  Лято 17.88 8.69 20.51 21.10 2.19 0.93 11.96 11.51 94.77 

  Есен 19.93 11.67 18.52 12.43 2.87 3.34 12.16 10.84 91.76 
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Фиг. IV 1.1 

 

Различията в релефа, ландшафта и др. дават известни отклонения на климатичните и 

метеорологични фактори на разглежданата площадка спрямо тези на посочените пунктове, 

но считаме, че достоверността е напълно достатъчна за целите на тази оценка. 

От значение в конкретния случай са ветровете от северна и източна посока, които 

биха могли да отнасят замърсителите на въздуха към града.  Както се вижда от таблицата 

средногодишно източните ветрове са около 19% от дните с вятър, а северните 17%. 

Характерни за района са умерените и силните ветрове - средногодишната скорост на вятъра е 

около 3.5 m/s. 

Средногодишната честота на дните със силен вятър - над 5 m/s, който предизвиква 

високо ниво на турбуленция и ефективно разсейва замърсителите, е 20.3% (за станция 

Варна). 
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 От гледна точка на възможностите за задържане и натрупване на замърсители във 

въздуха имат значение случаите на тихо време. Черноморското крайбрежие е сред областите 

с най-малка честота на тихо време – по-малко от 25% от наблюдаваните дни. За 

разглеждания район случайте с тихо време (скорост на вятъра под 1 m/s) са средно около 

35%, т.е. потенциалът на замърсяване е сравнително голям. 

 Характерно за района явление е наличието на бризови циркулации. Появяват се в 

началото на пролетта и са около 90 дни годишно. Най - голямо е проявлението им през юли - 

август. Скоростите на бризовите ветрове варират от 3 до 5 m/s, а посоката им е по 

направлението СЗ – ЮИ. Средногодишната скорост на вятъра е 3.5 m/s, а средномесечните 

съгласно следната таблица: 

 

 

СРЕДНОМЕСЕЧНА СКОРОСТ НА ВЯТЪРА м/с 

Табл. IV 1.2 

 

Месец                 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІ ІХ Х ХІ ХІІ  

Скорост m/s  3.8                   3.8 3.9 3.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.5 3.7 4.0 3.6 

 
 

 Температура на въздуха 

Температурата на въздуха е един от двата главни климатични елемента. За 

характеризирането й най-често се използват средните месечни и годишни стойности за 

определен многогодишен период. 

Средната годишна температура (за станция Варна) е 12.1оС. Следващата таблица 

представя данни от за средномесечните стойности на температурата на въздуха.  
    

 Средна температура на въздуха по месеци, оС                 

       Табл. IV 1.3 
 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

1.2 2.5 5.1 10.1 15.4 20.1 22.6 22.4 19.0 13.9 9.1 4.0 

 

От таблицата се вижда, че годишният ход на температурата има минимум през м. 

януари и максимум - през м. юли, което с малки изключения е характерно за цялата страна. 

Най-ниска е средната температура на въздуха за януари  +1.2°С, а най-висока е за юли  

+22.6°С. Положителната средно януарска температура от една страна и сравнително 

високата средно юлска температура от  друга, свидетелстват за преходно-континенталните 

черти на климата. Това се потвърждава и от неголямата средногодишна температурна 

амплитуда (около 21 °С). 

 
Валежи 

Валежите пречистват атмосферата и допринасят за попадане и разпространение на 

замърсителите от въздуха в почвите и повърхностните води. Месечното разпределение на 

валежите (за станция Летище Варна) е представено в следната таблица: 
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СРЕДНОМЕСЕЧНИ ВАЛЕЖИ  в ІmmІ         Табл. IV 1.4 

      Месец І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІ

І 

ІХ Х ХІ ХІІ 

    Валежи 32 27 29 36 41 62 48 38 31 55 50 53 

 

Отбелязват се по два максимума и минимума на валежите през годината. Валежните 

максимуми са през юни и октомври, а валежните минимуми - през февруари-март и 

септември. 

Отношението на сумата на валежите през студеното полугодие (ноември - април) към 

тази през топлото (май - октомври) за района е 0,83. Според метеорологичните и 

климатичните наблюдения, когато това отношение е по-малко от 1,0 се приема, че сезонното 

разпределение на количеството на валежите не благоприятства техния очистващ ефект - 

поради по-голямата честота на случаите със стабилна стратификация на атмосферата през 

студеното полугодие. 

Валежите допринасят за попадане и разпространение на замърсителите от въздуха в 

почвите, повърхностните и плитките подпочвени води. Средногодишно валежите за района 

на Варна са около 500-560 mm. 

От общия брой дни с валежи - средно 115.8 годишно (за станция Варна) дните с 

валежи над 1 l/m2, които “измиват” атмосферния въздух от замърсители, са значителен брой - 

средно 66.4 годишно, разпределени по месеци както следва: 

 

Средномесечен брой дни с валежи над 1 l/m2  

           Табл. IV 1.5 
 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Ср. годишно 
6.6 6.2 5.2 6.6 5.7 6.4 4.7 3.6 3.2 4.7 6.4 7.1 66.4 

  
 

Влажност на въздуха 

Сравнително по-високата влажност на въздуха в района поради близостта до водни 

басейни обуславя възможности за хидратиране на замърсителите с образуване на нови 

токсични съединения. Средногодишната стойност на относителната влажност на въздуха е 

77%, максималната стойност - 82% е през зимата, а минималната - 70% - през лятото. 
 

Относителна влажност на въздуха по месеци,  оС 

Табл. IV 1.6 
 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

82 80 78 78 78 74 70 70 73 76 80 82 

 

 

 

Мъгли 

Мъглите пречат на нормалната човешка дейност и благоприятстват повишаването на 

концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух. Те оказват неблагоприятно влияние 

при разпространението на замърсителите по въздуха, т.к. възпрепятстват ефективното 
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разсейване. Преобразуването на замърсителите от тях е сходно с това на валежите. 

Наличието на мъгли увеличава дифузията, която увлича замърсителите от слоя над мъглата, 

с което пък се увеличава концентрацията им в слоя с мъгла. Следващата таблица представя 

данни от за средномесечния брой дни с мъгла (за станция Варна). 
 

  
СРЕДНОМЕСЕЧЕН БРОЙ НА ДНИТЕ С МЪГЛА 

Табл. IV 1.7 
      Месец І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

  Дни с мъгла 3.1 4.2 4.2 4.3 3.2 1.1 0.7 1.0 1.9 2.9 3.6 4.8 

 

Средногодишният общ брой на дните с мъгла в района е сравнително голям - 35. 
 

Приземни термични инверсии  

Приземни термични инверсии, които предизвикват задържане на замърсителите 

(аерозоли и механични примеси) в приземния слой на атмосферата и възпрепятстват 

разсейването им не се образуват в района. 

Слънчево греене и слънчева радиация 

Слънчевото  греене и радиация имат съществено значение при подпомагане 

/увеличаване/ или възпрепятстване /понижаване/ на ефекта от вредното въздействие на 

замърсителите.Тези фактори косвено влияят върху способността на въздуха да разсейва и 

разгражда замърсителите, както и върху устойчивостта на атмосферата. 

В таблици 8 и 9 са приведени данни за слънчевото греене и слънчевата радиация за 

Варна. Този параметър има косвено влияние върху разпространението на замърсителите, 

разграждането на някои от тях и върху устойчивостта на атмосферата. 
  

 
ОТНОСИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЛЪНЧЕВОТО ГРЕЕНЕ % 

Табл. IV 1.8 
      Месец 

І 

ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

СЛЪНЧ.ГРЕЕНЕ 

% 

29 31 32 41 48 57 68 69 48 48 31 24 

 

 

 
СРЕДНОМЕСЕЧНА СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ 

Табл. IV 1.9 

      Месец І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

РАДИАЦИЯ      

[W/m2] 

 

48 

 

75 

 

108 

 

149 

 

183 

 

202 

 

205 

 

187 

 

152 

 

97 

 

53 

 

34 

 

Устойчивостта на атмосферата е важен фактор за разсейването на замърсителите. 

Тя зависи от: 
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 механичната турбулентност - функция на скоростта на вятъра и грапавостта на 

подстилащата повърхност; 

 термичната турбулентност - предизвикана от конвекцията на нагретия от земната 

повърхност въздух; 

 статичната стабилност - свързана с изменението на температурата на въздуха по 

височина. 

Индикатор за устойчивостта на атмосферата е класът на устойчивост. Съгласно 

възприетата в Западна Европа и САЩ класификация на Паскуил - Гифорд класовете 

означават: 

 клас А - силна неустойчивост; 

 клас В - умерена неустойчивост; 

 клас С - слаба неустойчивост; 

 клас D - неутрална устойчивост; 

 клас Е - слаба устойчивост; 

 клас F - умерена устойчивост. 

В течение на годината атмосферата преминава през всички класове на устойчивост в 

зависимост от скоростта на вятъра, слънчевото греене, облачността и частта от денонощието.  
 

 

Обща оценка на влиянието на климатичните и метеорологичните условия: 

Нивото на замърсяване на атмосферата с вредни вещества се определя не само от 

големината на емисиите им във въздуха, химичния им състав и свойствата им, но и от 

характера на разсейването им в атмосферата и от условията за самопречистването й. 

Основните метеорологични явления, които създават благоприятни условия за 

натрупване на атмосферните замърсители и намаляват самопречистващата способност на 

атмосферата са: 

 голяма  честота  на  тихо  време (със скорост на вятъра от 0 до 1m/s); 

 ниска средна скорост на ветровете (през дните с вятър); 

 ниска сума на дните с валежи над 1 l/m2;       

 значителен брой на дните с мъгла; 

 образуване на приземни и приповдигнати термични инверсии;  

 неблагоприятно сезонно разпределение на количеството на валежите през студеното и 

топлото полугодие (отношение на сумата на валежите през студеното полугодие към тази 

през топлото по-малко от 1,0 - поради по-голямата честота на случаите със стабилна 

стратификация на атмосферата през студеното полугодие) и др. 

Изводи: 

- Районът не е обременен с крупни промишлени замърсители, а високата ветровитост и 

благоприятният релеф спомагат за бързото и ефективно разсейване на вредните вещества. 

Общото фоново състояние на атмосферния въздух в района на инвестиционното 

предложение може да се оцени по принцип като добро и отговарящо на изискванията; 

- Вредните емисии са  ниски от средните за страната; 

- Всичко това ни дава основание да се направи извод, че районът има потенциал за поемане 

на евентуално замърсяване от реализацията на ИП и експлоатацията на обектите в него. 
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1.1.2. Въздействия върху атмосферния възддух 

С реализацията на ИП, натоварването на околната среда като цяло ще се увеличи. От 

позициите на чистотата на атмосферния въздух се наблюдават два ярко изразени периода: 

Период на строителство  

 По време на строителството се очаква да бъдат формирани неорганизирани емисии, 

свързани с отделянето на нетоксичен прах и отработени газове от строителната механизация 

и тежкотоварните транспортни средства. 

 Въздушната среда в района на площадката ще бъде подложена на следните 

въздействия: 

 Отделяне на прахови частици от строителната механизация при процесите на 

вертикална планировка (изкопи, насипи, валиране, подравняване и др.); 

 Отделяне на прахови частици при движението на тежкотоварните транспортни 

средства по трасета без трайна настилка на територията на площадката; 

 Отделяне на прахови частици при съхранение на инертни материали по открит 

способ (на открито в купове); 

 Отделяне на отработените газове от строителната механизация и тежкотоварните 

автомобили. 

 Праховите емисии са представени от общ прах и ФПЧ10. Интензитетът на формиране 

зависи от естеството на извършваните строителни дейности и използваната за това 

механизация.  

Предвижването на тежкотоварната и строителна техника на територията на 

площадката, също така допринася за изменение на качеството на атмосферния въздух. 

Отделяните от двигателите вредни вещества в състава на отработените газове, допълват 

общото натоварване на приземния атмосферен слой в обхвата на разглежданата територия и 

прилежащите контактни зони.  

 Основните замърсители влизащи в състава на отделяните с димните газове емисии от 

транспортната и строителна механизация на дизелово гориво, според Ръководството за 

инвентаризация на емисии „EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook 2013 г.” 

включват: 

 Група I – азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, метан, 

въглероден оксид, амоняк, двуазотен оксид и фини прахови частици; 

 Група II – тежки метали; 

 Група III – устойчиви органични замърсители. 

 Интензивността на емитирането им в околната среда зависи от типа на използваната 

техника, натовареност и продължителност на експлоатация.  

 

      Инвентаризация на замърсителите. Масов баланс. 

Движението на тежкотоварните автомобили по технологичните пътища в контура 

настроителната площадка, както и работата на специализираната строителна механизация, 

ще бъдат разгледани като сумарен площен източник.  

 Инвентаризацията на замърсителите в зависимост от източника на формирането им е 

извършена по балансов метод, чрез прилагане на специализирани методики, основани на 

емисионни фактори (EF). Оценката е извършена на база: 

 Актуализирана методика за определяне емисии на вредни вещества във въздуха, 

чрез прилагане на  EMEP/EEA Аir Pollutant Emission Inventory Guidebook 2013 

(EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook); 
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 Compilation of Air Pollutant Emission Factor, AP-42, Volume 1: Stationary Point and 

Area Sources, U.S.EPA, 1998. 

 Emission Estimation Technique Manual for Mining and Processing of Non-Metallic 

Minerals, U.S. National Pollutant Inventory (NPI), 1999; 

 

 Въздействие на строителната механизация при моделиране и вертикална 

планировка на терена (изкопи, насипи, валиране, подравняване и др.) 

 При изпълнението на вертикалната планировка и оформянето на терена за изграждане 

на обектите влизащи в обхвата на ИП и съпътстващата инфраструктура ще се изпълнят 

земни работи, съпроводени с отделяне на прах. Степента на запрашеност зависи от терена, 

върху който ще се осъществяват строителните работи и метеорологичните условия в района. 

За разглежданата площадка е характерна земна основа, съставена от мощен почвен слой, 

залягащ над почвообразуващата скала. 

В тази връзка, при извършване на планировката на строителната площадка се очакват 

ограничени емисии на прах, главно на общ суспендиран прах в много малък периметър в 

работната зона, главно при товаро-разтоварните работи. При тази дейност, очакваните 

емисии на прах са незначителни, поради ниската височина на товарене и разтоварване от 0,5 

до 1 м., както и от високия гранулометричин състав и влажност на почвения слой (над 1 мм. 

≈ 95 % и относителна влажност от 30 % до 55 % през летните месеци). 

 Имайки предвид съществуващите обстоятелства, замърсяването се очаква да бъде с 

локален характер с предполагаем обсег на въздействие до 100 м. от източника. 

 За изчисление на емисиите на прах в атмосферата при работа на основната строителна 

механизация е използвана методиката, публикувана в Emission Estimation Technique Manual 

for Mining and Processing of Non-Metallic Minerals, U.S. National Pollutant Inventory (NPI), 

1999. 

  Видът на строителната техника, която се предвижда да бъде използвана при 

извършване на строителните дейности се подразделя в следните групи: 

 Булдозер; 

 Багер; 

 Самосвал. 

 За оптимизиране на изчисленията са възприети осреднени технически параметри на 

използваната строителна механизация, както следва:  

 производителност  – 30 t/hr; 

 оперативни работни часове (натоварване) – 1500 hr/yr. 
 

Определянето на емисиите на прах се извършва с уравнението: 

 

Е = [А x OpHrs] x EF x [1(CE/100)] 

 Където:  

                         Е – емисия на замърсителя, kg/yr; 

                         А – производителност, t/hr; 

                 OpHrs – оперативни часове, hr/yr; 

                       EF – емисионен фактор; 

                       CE – обща ефективност на контрол, %. 

Табл. IV 1.10 

Механизация 

 

Емисии на прах 

мярка TSP PM10 
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Булдозер kg/yr 15 750 9 000 

Багер kg/yr 180 76.5 

Самосвал kg/yr 540 193.5 

Забележка: TSP – общ прах; PM10 – ФПЧ10 

  

 В следващата таблица са представени очакваните емисии на прах, при различна 

времева натовареност на строителната механизация: 

Табл. IV 1.11 

Натоваре 

ност 

Мярка Булдозер Багер Самосвал 

TSP PM10 TSP PM10 TSP PM10 

10 дни kg 431.5 246.5 4.93 2.09 14.79 2.09 

20 дни kg 863.0 493.1 9.86 4.19 29.58 4.19 

30 дни kg 1312.5 750.0 14.79 6.28 44.38 6.28 

60 дни kg 2589.0 1479.4 29.58 12.57 88.76 12.57 

90 дни kg 3883.5 2219.2 44.38 18.86 133.15 18.86 

120 дни kg 5178.0 2958.9 59.17 25.15 177.53 25.15 

150 дни kg 6472.6 3698.6 73.97 31.43 221.91 31.43 

180 дни kg 7767.1 4438.4 88.76 37.72 266.30 37.72 

 

 Ако приемем, че за извършване на подготвителните работи за изграждане на обектите 

(вертикална планировка, изкопи, насипи и ландшафтно оформяне на терена) са необходими 

приблизително 3 месеца, емисиите на замърсителите отделени в атмосферния въздух се 

очаква да бъдат със следния масов баланс: 

Табл. IV 1.12 

Емисии през периода на строителство/подготовка 

Вид 

техника 

Мощност на 

емисията 

Масов поток 

TSP PM10 

TSP PM10 kg/h g/s kg/h g/s 

Булдозер 3.883 Mg 2.219 Mg 1.79 0.50 1.03 0.29 

Багер 0.044 Mg 0.018 Mg 0.02 5.5Е-3 8.7Е-3 2.4Е-3 

Самосвал 0.133 Mg 0.018 Mg 0.06 0.017 8.7Е-3 2.4Е-3 

Общо 4.06 Mg 2.25 Mg 1.87 0.52 1.047 0.29 

Забележка: TSP – общ суспендиран прах; PM10 – ФПЧ10 

 

 Прахоунос от площадката за временно складиране на земни маси на открито 

(насипи) 

 Съхранението на почвата по открит способ, включително организирането на 

площадка за временно съхраняване на изкопани земни маси на територията на строителната 

площадка, предполагат емитирането на прахови частици в околната среда. Количеството на 

отделените емисии зависи от вида на съхраняваните материали, техния зърнометричен 

състав, съдържанието на влага и преобладаващите атмосферни условия в района. 

 При определяне на емисиите от този тип източници е използвана методиката 

публикувана в Compilation of Air Pollutant Emission Factor, AP-42, Volume 1: Stationary Point 

and Area Sources, Chapter 13.2.4: Aggregate Handling And Storage Piles. U.S.EPA, 1998.  

 За изчисление на емисионния фактор за съответния материал се използва следната 

зависимост: 
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EF = k(0.0016) 

 

  4.1

2

3.1

2.2

M

U

 

 Където: 

                          EF – емисионен фактор, kg/Mg; 

                             k – гранулометричен коефициент; 

                            U – средна скорост на вятъра, m/s; 

                            М – влажност на материала, %.  

 

 

Табл. IV 1.13 

 

Материал Съдържание на 

наноси/отлагания 

Естествена влажност на 

материала 

Почва  9.0 % 12.0 % 

    Табл. IV 1.14 

Материал EF 

kg/Mg 

Почва 5.69-5 

 

 
  

 Оценка за очакваните изменения в качеството на атмосферния въздух през етапа 

на строителство 

 Въз основа на извършените изчисления и прогнози за формираните емисиите от 

площадката на обектите в обхвата на ИП, може да се обобщи, че в тази си част не оказва 

значително въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.  

 Влиянието на неорганизираните източници на емисии е приемливо, дори и в случаите 

при възможно най – неблагоприятен сценарий, не само в локален но и в регионален мащаб. 

 Благоприятното местоположението на площадката спрямо другите урбанизирани 

територии и динамичните метеорологичните условия, предоставят добри условия за 

разсейване на замърсителите в атмосферата и ограничава тяхното задържане в приземния 

слой.  

 Отделянето на прахови частици се очаква да бъде най – интензивно през строителния 

период с локален обсег на въздействие до 100 м. от източника. 

 Формираните замърсители от съпътстващите дейности, като газове от заваръчни 

работи, аерозоли от бояджийски дейности и др., обикновено са в незначителни количества, 

бързо се разсейват и не оказват значимо влияние върху качеството на атмосферния въздух.   

 Сумарната оценка за въздействието върху атмосферния въздух на инвестиционното 

предложение, може да се представи по следния начин: 

През периода на строителство и реализация 

 Вид на въздействието                            - пряко;   

 Териториален обхват                             - локален/ограничен; 

 Степен на въздействие                          - под допустимите норми (НОЧЗ); 

 Продължителност                                  - краткотрайна; 
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 Честота, вероятност                               - ниска; 

 Възможност за възстановяване            - да; 

 Кумулативен ефект                                - не. 

       Въздействието върху качеството на атмосферния въздух в периода на 

строителството се оценява, като обективно присъщо, с локален териториален обхват и 

ограничено въздействие. 

 

 

 

 Период на експлоатация 

 

 Влиянието върху атмосферния въздух в периода на експлоатацията на обекта ще се 

изразява във:  

 Въздействие на продуцираните газове от двигателите с вътрешно горене на МПС; 

 Въздействие върху атмосферния въздух при поддържане и управление на имота. 

Като източник с преимуществено значение за въздействие върху атмосферния въздух 

се очертават моторните превозни средства, посещаващи и обслужващи площадката. 

Емисиите от транспортните средства са свързани с работата на двигателите при потегляне, 

движение и спиране и се отнасят към групата на линейните източници на замърсяване. 

Предвид функционалното предназначение на обекта следва да се предположи, че 

замърсяването на въздуха от транспортни средства ще бъде незначително, базирано на 

ограничителните скорости на движение. 

Друг възможен източник на емисии в атмосферния въздух се явяват дейностите по 

поддръжка и управление на сградата, сондажа и пречиствателното съоръжение. 

 

Оценка за очакваните изменения в качеството на атмосферния въздух през етапите 

на строителство и експлоатация 

 Въз основа на извършените моделни изчисления и прогнози за формираните емисиите 

от планираната територия, може да се обобщи, че предвидените в ИП  дейности в тази си 

част не оказва значително въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.  

 Влиянието на неорганизираните източници на емисии е приемливо, дори и в случаите 

при възможно най – неблагоприятен сценарий, не само в локален но и в регионален мащаб. 

 От значение се очаква да бъдат неорганизираните емисии на прахови частици  и 

въглеводороди от строителната и транспортна техника. 

 Отделянето на прахови частици се очаква да бъде най – интензивно през строителния 

период с локален обсег на въздействие до 100 м. от източника. Формираните замърсители от 

съпътстващите дейности, като газове от заваръчни работи, аерозоли от бояджийски дейности 

и др., обикновено са в незначителни количества, бързо се разсейват и не оказват значимо 

влияние върху качеството на атмосферния въздух.   

 Емитираните на газообразни замърсители от специализираната транспортна и 

строителна механизация са незначителни и не оказват измеримо въздействие върху 

качеството на атмосферния въздух в района. Въздействието на това замърсяване при 

преобладаващите атмосферни условия, се очаква да бъде ограничено в радиус от 100 м. 

Емисиите на неприятни миризми имат локален характер и не могат да окажат 

съществено влияние върху атмосферния въздух и човешкото здраве, включително 

дискомфорт в планираната зона. 
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Обобщено: 

Окончателната прогноза въз основа на извършената комплексна оценка е, че 

въздушната среда в разглеждания район може да поеме допълнителното натоварване от 

реализацията на предвидените с ИП дейности, като въздействието върху приземния 

атмосферен слой ще е незначително, с малък териториален обхват, възстановимо, без 

кумулативен ефект.  

 

 

 

1.2 ПОВЪРХНОСТНИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ 
1.2.1 Хидроложки и хидрогеоложки условия, състояние на водните ресурси 

(повърхностни и подземни) за област Варна 

Територията на Варненска област по отношение на водно богатство може да бъде 

оценена като територия с добри запаси.   

Повърхностни води 

През територията на областта протичат следните по-големи реки от значение за 

стопанството и формиращи ценни природни дадености: р. Камчия с притоците й по 

поречието на които са язовирите “Цонево” и “Елешница”; р. Провадийска по поречието на 

която е язовир Снежина; р. Двойница; р. Девненска и част от р. Батова. По незначителни са 

реките: Осеновска, Фъндъклийска, Суха река и Елешница. 

Дължината на реките, имащи отношение към водния потенциал на областта, възлиза 

на ~ 523 км, като само ~28% от речната мрежа преминава през територията на областта. 

Гъстотата на речната мрежа варират между 8,3 и 45% (този показател, не може да оцени 

водния потенциал, а по скоро характеризира разчленеността на релефа). Наклоните на реките 

в западната част на областта са по-големи, но водните количества са значително по-малки; в 

крайбрежната зона (с по-високи водни количества) наклоните са значително малки и поради 

това водите нямат съществен енергиен потенциал за изграждане на големи 

водноелектрически централи. На места могат да се ползват локални ресурси с поставяне на 

малки турбини при изкуствено построени баражи, шлюзове и други съоръжения в предимно 

полупланинската част на областта (община Дългопол, части от общините Провадия и Долни 

чифлик). Съществуват възможности за изграждане на малки ВЕЦ по поречие Провадийска и 

Камчия, както и към съществуващите по-големи язовири. 

Режимът на оттока е обусловен от валежите и следва техния ход, поради подчертано 

валежно подхранване. Той се характеризира със значителна сезонна неравномерност. 

Коефициентът на вариация е 0,5-0,8 при среден за страната 0,33 и среден за Черноморието 

0,5. Пълноводието е през есенно- зимния сезон, като тогава преминава ~ 60% от оттока. 

Маловодието съвпада с периода на активно водоползване (юли - септември) и дава едва ~ 5% 

от годишният отток. Част от малките реки са сезонно пресъхващи. Теоретични изследвания 

за параметрите на високата вълна показват, че интензивни валежи могат да увеличат оттока 

до 100 пъти. Рискът от наводнявания, при висока вълна е възможен по поречията на реките 

Двойница, Камчия и Провадийска. Отточният капацитет на областта е сравнително нисък - ~ 

0,18, при средно за страната 0,25 - 0,28. Дължи се на преобладаващата в района варовикова 

скала и сарматски отлагания, в които дренират по естествен път падналите валежи.  
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Общата минерализация на повърхностните води варира от 100 - 300 mg/dm3 (0,1-0,3 

kg/m3 /, като по този показател водите не отговарят на стандартите за питейна вода и могат 

да се ползват за напояване.  

 

Реки във Варненска област табл. IV 1.15 

 

Хактеристика 

Минимал

ен год. 

отток   

м3 / сек. 

Максим

ален 

год. 

отток   

м3/ сек. Река 

Водосборна 

площ км 2 

Средно-

годишен 

отток, 

м3/сек 

Максимал 

на дълбочи-на, м 

Максимал 

на широчина, 

м 

Батова 237.907 0.618 0.50 до 1.00 3.00 до 4.00 0.285 н.д. 

Девненска 201.439 0.798 0.60 до 1.00 6.00 до 8.00 0.208 н.д. 

Провадийс

ка 871.489 3.100 1.00 до 1.50 8.00 до 10.00 0.643 4.300 

Камчия 971.957 26.287 4.00 до.4.50 20.00 до 30.00 9.254 49.280 

Двoйница 119.748 0.579 3.00 до 4.00 10.00 до 15.00 н.д. н.д. 

 

Най-големите естествени водоеми са Варненското и Белославското езера с общ обем 

174,5.106 m3 и яз.Цонево – с общ обем 308 . 106 m3, и полезен обем 148,9 . 106 m3 включен в 

обектите с национално значение (част от водата ~3% се ползва за промишлено водоподаване 

за Девненския промишлен комплекс).  

В района има изградени, през 60-те години, 44 микроязовира за гравитачно напояване 

на селскостопански земи. В Приложении – Таблицата са представени по-значимите язовири 

във Варненска област. 

 

Езеро Вид Площ 

км2 

Обем млн. 

м3 

Дълбочина 

м 

Дължина 

км  

 Широчина м  

Белославско 

езеро Лиман 3.900 9.000 Март.50 8.000 500 до 3 500 

Варненско езеро Лиман 17.400 165.500 19.00 15.000 1 300 

 Табл. IV 1.16      

Язовир Поречие Дълбочина 

при язовирна-

та стена в м1 

Максимал

ен обем в 

млн.м3 

Полезен 

обем в 

млн.м3 

Огледална площ в 

км2 

Цонево Камчия 39 329 308 17,6 

Елешница Камчия 25 10,466 8,472 1,184 

Тръстиково 

Провадийс

ка 34,73 23,312 22,843 2,25 

Генерал 

Киселово Суха река 10,3 3,1 3,05 0,985 

Долни Чифлик 

2 Камчия 17,2 2,52 2,45 0,528 
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Морски води 

Черно море е най-големият в България повърхностен воден басейн. В районите на 

водоползване по Черноморието се извършва постоянен мониторинг за следене качеството на 

морската вода. Дължината на Бреговата линия във Варненска област е 79 км. 

Анализът на данните, събрани през периода 1995 - 2004 год. показва, че средните 

стойности на изследваните параметри на крайбрежната морска вода в голяма част от 

пунктовете не надвишават нормативите съгласно изискванията на Българското 

законодателство и изискванията на Европейския съюз - Директива 76/160/ЕЕС.  

В акваторията заустват пречистени битовофекални води от 5 пречиствателни станции 

за отпадъчни води с общ обем 2 052 117м3. Изградените зауствания не съответстват на 

изискванията на конвенцията за опазване на Черно море.  

Подземни води  

Изключителното разнообразие на литоложкия характер на седиментите, които 

изграждат Варненския регион и неговите структурни особености, обуславят наличието на 

различни по тип и характер подземни води и наличието на няколко хоризонта. Значение имат 

водите привързани към няколко водоносни хоризонта, от които стопанско значение имат: 

Малмоваланжински, еоценски; миоценски. 

Води в алувиалните отложения: Характерни са за реките Врана, Провадийска, 

Главница, Камчия. Алувиалните отложения на р.Врана имат добри филтрационни свойства 

(водопроводимост 500-900 m3/24h. Водите са с напорен характер, подхранването е 

значително ограничено, естествените запаси са малки. Водата е прясна с минерализация 0,56 

до 1,27 g/dm3 /kg/m3/ твърда и много твърда. Тя е сравнително добре защитена от 

повърхностно замърсяване. Малката дълбочина на залягане създава възможност за лесна 

експлоатация.  

    Подземните води в алувия на р. Провадийскаа и р. Главница имат практическо 

значение за община Провадия и Девня. Водопроводимостта на алувия е от 200- m3/24h, а 

водоотдаването 18-20%. Водата е порна, безнапорна. Подхранва се от валежи, инфилтрация 

на речни води и подземни води от валанжските и сенонските варовици. Подземните води 

дренират в р. Провадийска. Запасите са големи, водата е прясна с обща минерализация 0,76- 

0,98 g/dm3 (kg/ m3 /, твърда до много твърда.  

      Подземни води в средния миоцен на Варненската депресия. 

Целият комплекс от песъчливи отложения, редуващи се с глини, мергели и 

пясъчници, на Средния миоцен, се разглежда като общ водоносен комплекс. Водите са 

порни, напорни или ненапорни. Подхранват се чрез филтрация на валежна вода и частично 

от склонова подземна вода от горните пластове. Водата е прясна, с обща минерализация 

0,40- 0,50 g/dm3 (кg/m3 ). Тя е хидрокарбонатно-калциево-магнезиева със средна обща 

твърдост. 

 Чокракския водоносен хоризонт е развит в района на Авренското плато (на юг от 

езерата до Старооряховския район и на запад от Казашка река). Хоризонтът е 

слабоводоносен и подложен на замърсяване (сравнително плитък/, неиздържан. Водите са с 

непостоянен характер, порови и полупорови. Водите почти не се експлоатират. Само малка 

част от водите са подходящи за питейно водоснабдяване.  

Сарматският водоносен хоризонт е развит в североизточната част на областта и най-

южно по нейната граница. Водообилни са Долен и Горен сармат. Водите са смесени, 

напорни или полунапорни. Имат сравнително добра постоянност на дебита (поддържането и 

подхранването достигат до 5-10 l/sec /5-10. 103 m3 / sec. Много от водите излизат като извори 

на повърхността. Хоризонтът е замърсен в различна степен на отделни места. Водите залягат 
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плитко на ~ 15-40m. Подходящ е за питейно-битово водоснабдяване при подходяща 

организация в зоните на подхранване. В североизточната част са изградени много каптажи и 

шахтови кладенци за водоснабдяване на населени места: Кичево, Орешак, Куманово, 

Игнатиево, Доброглед и Варна.  

Еоценски водоносен хоризонт. Развит е повсеместно, като в североизточна посока 

потъва на 300-500m, а по крайбрежието водите излизат на самоизлив. В южната част и най-

западната част на областта хоризонтът отсъства. В Девненския район, Побити камъни и 

Слънчево водите излизат на повърхността в множество извори. Дренирането им се 

осъществява в Черно море и от многобройни сондажи по крайбрежието (среден дебит на 

сондажите 1220 l/sec/ / 1220. 103 m3 / sec ). Водата е хидрокарбонатно-калциева и 

хидрокарбонатно-хлоридно-натриева, мека и средно твърда. Хоризонтът е водообилен и 

недостатъчно използван.  

 Малм - Валанжински водоносен хоризонт (имащ най - голямо стопанско значение по 

Черноморието). Малм–Валанжинския водоносен хоризонт има широко площно 

разпространение (повсеместно развит в областта) на територията на Мизийския 

хидрогеоложки район. Формиран е в карбонатен комплекс от варовици, доломитизирани 

варовици и доломити със средна мощност ~ 810m. Водите са термоминерални. Средната 

активна порестост на варовиците и доломитите е 4,9-9,5 %, а поради окарстяването 

филтрационните му свойства са твърде разнообразни: от 0,003 до 4,65m/24h, а понякога 

160m/24h. Водите са в повечето случаи напорни или полунапорни. Подземната вода се 

дренира по естествен път под формата на извори (Девненските, Златинишките) и изкуствено 

чрез множество сондажи. В с.Бенковски, с.Старо Оряхово хоризонтът е на дълбочина около 

250-300m. Сондажи доказващи неговото развитие има във Вълчи дол, Суворово, Султанци, 

Синдел, Нова шипка. Водите от хоризонта се дренират по естествен път в Черно море по 

разломи и разседи.  

В региона са изградени и оборудвани 72 експлоатационни сондажни кладенци. 

Сумарният средногодишен добив на подземни води от разглеждания район е над 1150 l/sec/ .  

Водата е прясна хидрокарбонатно-калциево-магнезиева по състав.Тя съдържа 

значителни количества сяроводород (1,78 mg/dm3 / 1,78. 10-3 kg/ m3) и температура 36- 

430С, което създава затруднение за директното и ползване във водоснабдителните системи. 

По останалите характеристики водите отговарят на БДС “вода за пиене”. Водата отговаря на 

изискванията на БДС14947-80 ”води натурални минерални питейни” и може да се използва 

за лечебни и профилактични нужди. В по голямата си част (ниските райони) сондажите са на 

самоизлив, а в по високите участъци водата се черпи с помпи. Съществуват технологични 

съоръжения (изградено такова в КК”Златни пясъци”) за отстраняването на сероводорода от 

водата. Високата температура е енергиен потенциал, оценен през началото на 90-те години 

(за регион Варна- 24 сондажа/ на ~ 49 мW. Актуална оценка за установените и перспективни 

ресурси на България от геотермална енергия e правена от Геологическия институт на БАН. 

Резултатите от анализите показват, че наличният динамичен разход на минерални води с 

темепература над 36-380С е носител 135MW топлинна мощност при снижение на 

температурата на минералната вода до 150С. В зависимост от прилаганите технологии 

усвояването на хидрогеотермалния потенциал може да достигне ~ 60% или ~ 81 MW. Досега 

геотермалната енергия се ползва ограничено за лечебни цели и оранжерии.  

В момента топлинната енергия на над 80% от геотермалните води се губи при 

изливането им.  

            1.2.2. Подземни води за района на Варна 
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От гледна точка на подземните води обектът попада в Мизийския хидрогеоложки 

район – Варненски артезиански басейн. 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. 

Вертикалното зониране отделя три зони: 

 - горна зона с активен водообмен и с пресни ненапорни и напорни води от 

инфилтрационния генетичен цикъл; 

 - средна зона със забавен водообмен и повишена минерализация и температура на водите, 

които са напорни и са от смесен произход – стари морски и инфилтрационни; 

 - долна зона, където водите са практически без водообмен, имат висока минерализация и 

висока температура, а произходът им е седиментогенен. 

      В района са оформени няколко водоносни хоризонта. 

- малм - валанжински; 

- еоценски; 

- води в кватернерните /делувиални и алувиални/ наслаги; 

 

 Малм-валанжинският водоносен хоризонт е формиран в едноименния карбонатен 

комплекс, който има повсеместно разпространение в Северна България (т.н. Мизийски 

хидрогеоложки район). Най-горната част на този комплекс се разкрива на повърхността в 

разглеждания район (Северо-българското издигане).  Комплексът е представен от варовици, 

доломитизирани варовици и доломити. Тези отложения са с мощност над 900 m и не са 

прекъснати от тектонските размествания, поради което представляват единна хидравлична 

система. Хидрогеоложките условия на този водоносен хоризонт са обусловени от 

напукаността и окарстеността на скалите, хидравлична връзка между празнините от различен 

характер, хипсометричното му и структурно-тектонско положение. Отложенията на малм-

валанжа се включват между слабо- или водонепропускливите отложения на средната и 

долната юра отдолу и на хотрива, горната креда и палеогена отгоре. Карбонатният комплекс 

се характеризира с твърде разнообразни филтрационни свойства - 0,003 - 4,65 m/d (понякога 

до 160 m/d), което се дължи на различната степен на окарстяване - средно 7,8 %. Условията 

на залягане заедно с наличието или липсата на горен и долен водоупор обуславят формиране 

на напорна и ненапорна част. Последната е характерна за централната част на 

Северобългарското издигане, където комплексът се разкрива на земната повърхност. 

 Подхранването е чрез инфилтрация на валежна вода директно в разкритията на 

варовиците на повърхността или индиректно през пропускливата льосова покривка (0,63 

m3/s); с вода от повърхностни потоци  (5,7 m3/s); с вода от по-горе лежащи водоносни 

хоризонти. 

 Дренирането се осъществява чрез извори /Девненските, Златинските/, изкуствени 

сондажи и подводно в Черно море. 

 Условията на залягане на този водоносен хоризонт са благоприятни за предпазване на 

водата от повърхностно замърсяване с изключение на местата с непосредствено разкритие на 

водоносния хоризонт на повърхността особено по речните долини. 

 Дълбочината на пиезометричното ниво на водите от малм-валанжинския хоризонт е 

от 19,5 - 35 m над терена (самоизлив на водите) до 70 m под терена, в зависимост от 

хипсометричната височина на последния. Котата на водното ниво е от +15 до +45 m. 

Водопроводимостта е до 3000 m2/d, а хидравличният градиент е 0,0002 - 0,008. 
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Температурата на водата е 30 - 54 0С. Водите са хидро-карбонатно-калциеви до хидро-

карбонатно-магнезиеви, пресни, слабо минерализирани, средно твърди до твърди. 

Естественият динамичен запас е не по-малко от 6,5 m3/s. 

 

 Еоценският водоносен хоризонт е формиран в еоценски пясъци и варовици. 

Дълбочината му се изменя от 450 m до 760 m като в западна посока бързо се издига и в 

района на Побитите камъни излиза на повърхността. Подхранването му в района на 

Побитите камъни е пряко от валежните води (около 20 %), а северно от този район - от 

сарматски карстови води (около 80 %). 

          Дебитът на водите от еоценския хоризонт е до 40 l/s, а водният напор  +1 -+2 m. В 

разкритата си част хоризонта е безнапорен и се дренира във вид на извори с дебит 1,2 - 3,0 

l/s. Водите са алкални, предимно хидрокарбонатно-калциево-натриеви със съдържание на 

сероводород, пресни, средно твърди до твърди. Минерализацията е 0,46 - 0,64 g/l. 

Средногодишният модул на подземния отток е 0,1 - 0,5 l/s/km2. Коефициентът на филтрация 

е 2,8-10 m/d /средно 5,4 m/d/. Южно от езерото този хоризонт е формиран е в еоценски 

пясъци и варовици, които се разкриват на повърхността. Подхранването му в тази зона е 

пряко от валежните води. Над нивото на местния ерозионен базис водите са ненапорни и 

излизат във вид на множество малодебитни извори, по водоизносни глинесто-песъчливи 

пластове и по издържани пясъчникови прослойки. 

Под нивото на местния ерозионен базис средноеоценската вода е напорна. Водата на 

напорния водоносен хоризонт се разкрива по сондажен път. Тя е слабо минерализирана. 

 Двата хоризонта са независими - между тях заляга мощна серия от хотривски 

практически водоупорни мергели. 

 

 Подземни води в кватернера 

В делувиалните наслаги  също съществува водоносен хоризонт, който се подхранва от 

повърхностните води от склона или от пукнатинни-карстови води от докватернерните 

наслаги. В зависимост от геоложкия строеж дълбочината на този хоризонт варира от 2 - 3 и 

до 10 - 15 m от повърхността.  

 Напорни водоносни хоризонти са образувани и в алувиалните наслаги на двете най-

ниски тераси. Горният им водоупор е от алувиални глини, а долният - от хотривски мергели. 

Водоносният хоризонт в погребаната заливна тераса е по-слабоводообилен. Това се дължи на 

по-малката мощност на чакълите. Напорът му е временен и след няколко часа нивото му се 

стабилизира на кота  +1,0 m. Този хоризонт се съдържа в отделни, несвързани една с друга 

лещи. Водоносният хоризонт на най-ниската незаливна погребана тераса е по-водообилен и 

се подхранва от еоценския водоносен хоризонт, от склоновите води и от р. Провадийска в 

зоната западно от Белославското езеро. Водното му количество е установено 

експериментално и съставлява 3 - 61 l/s при понижение на нивото от 6 m до 8 m. Водата не е 

сулфатно-агресивна спрямо бетона. 

 

            1.2.3. Повърхностните води за района на Варна 

 

           Повърхностните води на територията на Варна се отнасят към Черноморската 

водосборна област, подобласт с директен отток към Черно море. От физико - географска 

гледна точка водосборният басейн на реките, подхранващи Варненското и Белославското 

езеро, се отнасят към Шуменско - Провадийския район на Лудогорско - Добруджанската 

хълмисто-платовидна подобласт на областта на Дунавската равнина. Той се характеризира с 
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платовиден релеф, силно до значително разчленен с денудационни плата и алувиални, 

пролувиални акумулационни равнини. Надморските височини са предимно 250- 400m. 

Площта на водосборната област на вливащите се в езерата реки е около 2600 - 2700 km 2. В 

хидроложко отношение басейнът се отнася към област с континентално климатично влияние 

върху режима на речния отток, подобласт с преобладаващо дъждовно подхранване, но с 

постепенно нарастване на снежното подхранване, район с най - слабо изразено 

континентално влияние върху оттока. Северният бряг на Варненското езеро и водосборната 

област на р. Девненска се отнасят към район с преобладаващо влияние на подпочвеното 

подхранване. Хидрографската мрежа в района е представена от дерета, повечето от които 

имат сезонно наличие на вода, пряко свързана с падналите валежи, характеристиките на 

които са дадени по-долу. 

Модулът на годишния отток е от 0,5 до 1–2 l/s/km2. Отточният режим на речната 

мрежа се характеризира с лятно - есенно маловодие и зимно пълноводие. Маловодието 

продължава от юли до октомври и се характеризира с обем на оттока около 5-10% от 

годишния му обем. Модулът на абсолютния минимален отток е 0,1-1l/s/km2 /главно 0,1-0,3/. 

Пълноводието е от декември до май, а обемът му е 60 - 70% от годишния. Плаващите наноси 

са  1 - 3 kg/m3. В хидрохимично отношение водите от речната мрежа се отнасят към 

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

-Ca++Mg++. 

Върху количеството и качеството на повърхностните води оказват влияние следните 

фактори: 

- климатични (за разглеждания район изпарението е средно 76 % от падналите 

валежи); 

 - геоморфоложки (неголеми размери на водосборните области, поради което се 

получават високи максимални водни количества при проливни дъждове); 

- геоложки; 

- растителна покривка (залесеността допринася за по-равномерното разпределение на 

оттока); 

- антропогенни (отпадните води увеличават общото водно количество). 

  

 Варненско езеро 

 До 1909 г. Варненското езеро е закрит лиман, отделен от морето с пясъчна коса. През 

1909г. завършва прокопаването на стария канал, който свързва езерото с Черно море. През 

1973г. е прокопан и канал №1 с проектна дълбочина 12,5m. Езерото има следните 

характеристики: дължина 13km, средна ширина 1km, площ – 17,4 km2, средна дълбочина – 

9,8m, максимална дълбочина – 19m, обем – 170x106m3, среден воден стоеж 0,00m, годишна 

проточност – 4-кратна. В рамките на община Белослав Варненско езеро има дължина 4,5km и 

площ около 6 km2. 

 Вълновият режим в езерото се определя по изчислителен път, т.к. липсват преки 

натурни измервания. Режимните характеристики са представени в таблиците по долу. 

ВЪЛНОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО                   Табл. IV 1.17 

Посока Повторяемост H, m T,s L,m 

N 

1 път на 1 год. 0,25 1,8 5,00 

N 1 път на 20 г. 0,35 2,0 6,25 

N 1 път на 50 г. 0,40 2,1 6,90 

W 1 път на 1 год. 0,48 2,6 10,55 

W 1 път на 20 г. 0,57 2,3 12,25 

W 1 път на 50 г. 0,72 3,0 14,00 
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ВЪЛНОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕД КЕЯ НА ТЕЦ ВАРНА                 Табл. IV 1.18 

Повторяемост Н,m T,s L,m 

1 път на 1 год. 0,33 2,2 7 

1 път на 10г. 0,42 2,4 9 

1 път на 50г. 0,46 2,5 10 

 Режимните изменения на водните нива на езерото са определени от 5629 наблюдения, 

провеждани ежедневно в продължение на 25 години . 

КОЛЕБАНИЯ НА ВОДНОТО НИВО                                                                        Табл. IV 1.19 

Повторяемост 1 година 5 години 10 год. 25 год. 50 год. 

hmax, cm 29 35 43 48 59 

hmin, cm -31 -40 -44 -48 -50 

 В западната част на Варненското езеро през зимния период режимът на теченията се 

определя до голяма степен от топлите води на ТЕЦ-Варна, заустени в него. В тази зона 

стратификацията на водите се променя. Северно от фарватера се формира голям 

хоризонтален температурен /респективно плътностен/ градиент, който генерира градиентни 

течения със скорост до 0,12 m/s, докато в южната зона скоростта на теченията е от порядъка 

на 0,05 m/s. Този ефект се подсилва и от ветровите нагони и отгони, които също 

предизвикват градиентни течения, но те са най-изразени в източната половина на езерото. 

Сумарните течения в западната част на езерото имат градиентно-компенсационен характер и 

в значителна степен определят водообмена с Белославското езеро, разгледан по-горе. 

Придънните течения са с малка скорост 0,02-0,05 m/s. Общо посоката на пренос на водни 

маси е източна. В източната част на езерото при ветрове от E и NE общо преносът на 

повърхността е на NW със скорост до 0,06-0,09 m/s. Придънните течения са насочени на юг и 

достигат до 0,08-0,09 m/s. През пролетта градиентната зона се запазва /скоростите на 

теченията достигат 0,12 m/s, а в придънния слой преносът е на запад със скорост до 0,09 m/s 

/. В източната част на езерото на повърхността и в дълбочина се формира циклонално 

завихряне със скорост до 0,08 m/s.През лятото води от залива навлизат през каналите в 

езерото, където се увличат от формирания през пролетта и съществуващ и през лятото 

циклонален вихър. Водните маси, участващи в циклоналното течение, са незначително 

стратифицирани. Циркулационната схема запазва характерните си черти от пролетта 

/северен клон, насочен на запад и южен клон, насочен на изток/. През есента теченията се 

определят предимно от ветровото въздействие. Реверсивният характер на последното 

обуславя формирането на буферна зона, блокираща проникването на по-солени води от 

залива в езерото. Тази зона трае до края на октомври, след което се разрушава, а теченията 

следват посоката на генериращия ги вятър. В източната част на езерото проникват течения, 

породени от циклоналния вихър, развит във Варненския залив, в дълбочина по канал №1 и 

по фарватера достигат до Белославското езеро. Скоростта им на повърхността е от 0,06 до 

0,15 m/s, а в придънния хоризонт от 0,05 до 0,12 m/s. През стария канал течението е насочено 

на изток и транспортира към Варненския залив езерни води. В източната част на 

Варненското езеро летния циклонален вихър постепенно се разрушава. В западната част на 

езерото лятната антициклонална циркулация също е разрушена и преобладаващите течения 

имат градиентно-компенсационен характер. Посоката им е E, SE, скоростта на повърхността 

е до 0,07 m/s. 

           Варненско езеро след прокопаването на стария канал през 1909 г. и особено на новия 

/канал №1/ през 1973 г. хирохимичния режим на езерото се променя съществено и се 

обуславя от връзката му с морето и с Белославското езеро, водите от собствената му 

водосборна област и отпадните битови и промишлени води, заустени в него, чието годишно 
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количество се оценява на около 60x106 m3. Езерото е II категория водоприемник. Езерните 

води са замърсени с метали, органични вещества и нефтопродукти /от 0,28 до 0,80 Mg/l/. 

Основен замърсител с органични вещества са ПСОВ „Варна” и ПСОВ „Аспарухово”. 

Потокът от битови отпадни води, богати на органично вещество, фосфорни и азотни 

съединения е главната причина за високата еутрофикация на Варненското езеро. Тя се 

обуславя и от притока на води от Белославското езеро, които са богати на минерален фосфор 

и азот. Влияние оказва и термичното замърсяване от ТЕЦ - Варна. В сравнение с 

Белославското това езеро е по-слабо и по-неравномерно замърсено. Отбелязана е и трайна 

тенденция за привързване на замърсените зони към източника на замърсяване. При 

неблагоприятни хидрометеорологични условия обаче замърсяването може да се 

разпространява на значителни разстояния от емитера. Концентрациите на повечето 

замърсители обикновено не нарушават нормите за II категория водоприемник през 

последните години. 

При изполване на Българската Национална класификационна система за качесввото 

на водите, е установено следното състояние на водите на Варненско езеро езеро през 2008 г.. 

Табл. IV 1.20 

пункт BG2PR00155 MS 013 Варненско езеро – запад 

показател О2 БПК5 ХПК NH4-N NO2-N NO3-N PO4 сулфати хлор

иди 

състояние Много 

добро 

Умерено  н.д Много 

добро  

Умерено  Много

добро 

Умере

но 

Много 

добро 

н.д 

Табл. IV 1.21 

пункт BG2PR00155 MS014 Варненско езеро – запад 

показател О2 БПК5 ХПК NH4-N NO2-N NO3-N PO4 сулфати хлор

иди 

състояние Много 

добро 

Умерено  н.д Много 

добро  

Умерено  Добро Много 

добро 

Много 

добро 

н.д 

Табл. IV 1.22 

пункт BG2PR00155 MS015 Варненско езеро - център 

показател О2 БПК5 ХПК NH4-N NO2-N NO3-N PO4 сулфати хлорид

и 

състояние Много 

добро 

Добро н.д Много 

добро  

Умерено  Добро Лошо  Умерено н.д 

Табл. IV 1.23 

пункт BG2PR00155 MS017 Варненско езеро – стар канал 

показател О2 БПК5 ХПК NH4-N NO2-N NO3-N PO4 сулфати хлор

иди 

състояние Много 

добро 

Добро  н.д Добро  Умерено  Добро Умерено Добро н.д 

 

Табл. IV 1.24 

пункт BG2PR00155 MS018 Варненско езеро – нов канал 

показател О2 БПК5 ХПК NH4-N NO2-N NO3-N PO4 сулфати хлор

иди 

състояние Много 

добро 

Добро  н.д Добро  Умерено  Добро Умерено Много 

добро 

н.д 
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По значими точкови източници на замърсяване: 

- ПСОВ “Aспарухово” – осигурява само механично пречистване на отпадъчните води  

на кв.”Аспарухово” и „Галата” на гр. Варна. През 2008 г. се констатира превишване на 

пределно допустимите норми за качеството на заустваните води по показатели: общ азот, 

общ фосфор, БПК5, ХПК и неразтворени вещества. 

През 2010 г. преключиха строително-мантажните работи по проект “Трансформация 

на ПСОВ кв.”Аспарухово” в помпена станция с механично пречистване и транспортиращ 

тръбопровод по дъното на Варненско езеро”; 

- ПСОВ „Варна” – пречистените отпадъчни води се заустват в коригирано „Тел дере” 

на около 800 м преди вливането му във Варненско езеро. През 2008 г. се констатира 

превишване на пределно допустимите норми за качеството на заустваните води по 

показатели: общ азот и общ фосфор; 

През 2009 г. е стартирало изпълнението на проект “Реконструкция и модернизация на 

ПСОВ “Варна”; 

- „ТЕЦ Варна” ЕЕД; 

- „Терем-КРЗ Флодски арсенал” – основна дейност кораборемонт; 

- „Каолин” АД – завод за микропродукти; 

- „БМ Порт” АД – пристанищен терминал „Леспорт”. През 2008 г. се констатира 

превишване на пределно допустимите норми за качеството на заустваните води по 

показатели: неразтворени вещества и ХПК; 

- „Автомагистрали Черно море” – асфалтова база с.Припек. През 2008 г. се констатира 

превишване на пределно допустимите норми за качеството на заустваните води по показател 

рН; 

- „Областен динспансер за Пневно-физиатрични заболявания със стационар Варна” – 

отпадъчните води след локално пречистване за заустват във Варнеско езеро. През 2008 г. се 

констатира превишване на пределно допустимите норми за качеството на заустваните води 

по показатели: БПК5, неразтворени вещества, ХПК, общ фосфор, азот нитритен и азот 

амониев. 
Теренът върху  който ще  се извърши  строителството на водоизточника е 

собственост   на   възложителя   и  съставлява   поземлен   имот   с   идентификатор № 
10135.4027.48.  Разположен е в землището на град Варна. Приблизителните му координати 
са: 

43.238079  

27.841108 

За  нуждите  на  проектираната сграда  в имот  10135.4027.48 в земилището на гр. 

Варна е  необходимо  изграждането  на водовземно съоръжение -(тръбен  кладенец)  с 

дълбочина 30-35 м. Проектира се тръбния  кладенец  да бъде изграден в подземно водно тяло 

„Карстово-Порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово” с код 

BG2G000000N018. 

В геоморфоложко отношение, в по-широк мащаб, разглежданият район е част от 

Приморска Южна Добруджа, т. нар. Добруджанско плато, с източна граница Черно море. По-

голямата част от него е слабо разчленена от суходолия насочени към морето. 

Добруджанското плато, е плоска структура със средна надморска височина 240-250 м.  

                  Теренът е равнинен с наклон на изток. 

                  Климатът на района е умерено континентален, характеризиращ се с малко валежи, 

относително студена зима и горещо лято. Районът е открит за северните и североизточни 



Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ 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. 46 

ветрове, чиято скорост през зимния сезон достига до 15-20 м/с. На честото нахлуване на по-

студени въздушни маси от север и североизток се дължи и по-хладната пролет.  

                  Валежите са сравнително слаби и твърде непостоянни, като минимумът им е през 

юли и септември, а максимумът - през ноември. През лятото и есента, често се случват 

продължителни безвалежни периоди. Средногодишната сума на валежите е 500-550 мм/кв. м, 

една от най-ниските за страната. 

В близост с проектирания тръбен кладенец, не е установено наличието на физико-

геоложки явления и процеси, като свлачища, срутища, пропадания и др. и не се очаква 

появата на такива при строителството и бъдещата експлоатация на водовземното 

съоръжение.   

В геоложко отношение проучвания район е изграден от дебел седиментен комлекс, 

изучен по сондажен път до 2500-3000 м., без да е достигнат фундамента. 

                  Стратиграфски скалите се отнасят към палеозоя, мезозоя и неозоя. 

                  Неогенски седименти  - представени са само с миоценската си серия, обединени в 

следните свити: Галатска, Ботевски член на Галатската свита, Глинесто-варовикова задруга, 

Евсиноградска свита, Пясъчниково-варовикова задруга, Одърска свита, Тополска свита и 

Карвунска свита. От тях в обследвания район на повърхността се разкрива само Галатската 

свита ( gN1
t - s ). Разкритията на свитата заемат общирна територия от долината на р. Камчия 

на юг, до автомагистралата Варна-Шумен на север и от Черноморския бряг на изток, до 16-

17 км от него на запад.   

                  Свитата заляга трансгресивно и с размив върху по-стари скали. Изградена е 

предимно от жълтеникави и белезникави пясъци, в които често се срещат прослойки от 

сиви и зеленикави песъчливи глини. По-слабо са застъпени лещи  и прослойки от 

пясъчници, песъчливи и детритусни варовици и рядко (в основата на свитата)  от 

конгломерати. 

                   Дебелината на свитата  варира в широки граници от 100 – 260 м като се увеличава 

на юг. 

                   Възрастта й е тархан -сармат. 

    Кватернерът в разглеждания район е представен от еолично-алувиално-

делувиални образувания (e-a-dQp), които залягат върху Галатската свита по билните части на 

релефа. Образуват няколко петна, най-голямото от които е в района на селата Китка, Равна 

гора и Бенковски. Представени са от льосовидни глини с жълтеникав до кафеникав цвят. В 

глините се срещат варовити конкреции. Дебелината им варира от 2 м до 15 м. Възрастта им е 

плейстоцен. 

                В района на Варненското езеро са отложени кватернерни морско-лагунни 

отложения, представени от тини, торф и пясъци с дебелина до 30 м.    

               Предмет на настоящото проучване е сарматския водоносен хоризонт, обособен 

според класификацията на водните тела в Черноморски район, като водно тяло „Карстово-

порови води в неоген-миоцен-сармат  Изгрев-Варна-Ботево-Батово” с код BG2G000000N018.                          

На фиг. Фиг. IV 1.2 е показана картата на разпространението на подземното водно тяло. 
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Фиг. IV 1.2 Карта 

на подземно водно тяло 

„Карстово- Порови води 

в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово” с код BG2G000000N018. 

 

Сарматският водоносен хоризонт е първият от повърхността водоносен хоризонт, 

който се установява в обсега на проучваната площ. Той е формиран във пясъците, 

варовиците и пясъчниците на Галатската и Евксиноградска свити.  

Мощността на водонаситената част на вместващите скали варира в широки  граници - 

от 5 до 50 м, като заляга на дълбочина 10–90 м от повърхността. Водопроводимостта на 

скалите се променя от 2-3 до 80-100 м2/д. 

За долен водоупор на сарматския водоносен хоризонт служат глините  и мергелите в 

основата на чокрака и олигоценските глини. Водоносният хоризонт е ненапорен. 

Абсолютната кота на статичните нива на водите в района са от +30 до +80 м. 

Подхранването на водоносният хоризонт се осъществява предимно от атмосферните 

валежи и повърхностно течащи води. Дренирането на хоризонта по естествен път се 

осъществява от изворите в дълбоко врязаните дерета. 

 По химически състав водите от сарматския водоносен компрекс са предимно пресни, 

почти изключително хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви до хидрокарбонатно-

магнезиево-калциеви с обща минерализация 0,50-0,80 мг/л и температура 12-140С. 

Водите от сарматския водоносен хоризонт в района са основният източник за 

питейно-битово и промишлено водоснабдяване и напояване. 

Проектира се изграждането на един брой тръбен кладенец за ползуване на подзедемна 

вода за техническо водоснабдяване на автосервиз за леки коли и търговия със замразени 

храни в хладилна техника със следните проектно - технически данни: 

- дълбочина – 30-35 м; 

- диаметър на сондиране – ф 295 мм; 

- затръбяване - експлотационна колона от РVС тръби и филтри ф140/6,7 мм; 

-    разположение на филтрите в интервалите  – от 10,00 м до 20,00 и от 25,00 м до 

30,00 м;   
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Очакваното ниво на подземните води е на дълбочина от повърхността 9-10,0 м, а 

експлотационния му дебит до 1,00 л/с. 

Необходимото водно количество за нормална работа на сервиза е максимално 43,2 

м3/д = 0,50 л/с. Приблизителна надморска височина : 89 – 90 м. 

 

 

Въздействие върху водите 

По време на строителство 

Върху повърхностните води 

През времето на строителството ще бъде необходимо да се използва вода както за 

питейни нужди, така също и за технически нужди. Техническата вода ще се използва за 

строителните работи (бетон, процеси по мокър способ). Питейната вода ще е необходима 

като цяло за питейните нужди на строителите. Това означава, че ще има незначително 

увеличение на потребление на вода – питейна и техническа. Независимо от 

незначителността на въздействието, то ще бъде отрицателно и пряко. Това въздействие ще 

обхване територията на площадката. Въздействието ще бъде временно и краткотрайно, като 

не се очаква да има кумулативно въздействие.  

Върху подземните води 

За изграждане на сондажа ще се ползват подземни води. За изграждането на сграда  

въздействието по време на строителството може да се изрази единствено в евентуално 

инфилтриране на замърсени води, генерирани при изпълнението на вертикалната 

планировка. 

 Това въздействие ще бъде отрицателно, пряко, временно, краткотрайно, обратимо, с 

ограничен териториален обхват в границите на строителната площадка. Оценява се като 

незначително поради ниските филтрационни свойства на песъчливи глини, изграждащи 

непосредствената геоложката основа на обекта.  

Отпадъчни води 

 При строителството на обекта се очаква да се получават следните потоци отпадъчни 

води: 

 Битово- фекални отпадъчни води от строителите. 

 Дъждовни води. 

Битово-фекални отпадъчни води се формират от работниците, изграждащи обекта. По 

време на изпълнение на строителството на обекта е препоръчително използването на сухи 

тоалетни, като при това решение ще се намали до минимум количеството на битово-

фекалните отпадъчни води. За пиене ще бъде доставена минерална вода. Не се предвижда 

заустване на замърсени води в повърхностни водоприемници.  

В заключение:  

По време на строителните работи ще бъдат генерирани ограничени количества 

отпадъчни води от строителите. Изцяло въздействието ще бъде в района на строителната 

площадка, като се очаква да бъде непряко, временно и краткотрайно, като не се очаква 

кумулативно въздействие.  

 Отпадъчните води, генерирани по време на строителството, няма да нарушат 

качеството на водите във водните обекти.  
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По време на експлоатация 

 При експлоатацията  на разглежданите територия се получават следните потоци 

отпадъчни води: 

 Атмосферни води; 

 Битово- фекални отпадъчни води, формирани от използваните количества вода за 

битови нужди, хигиенни нужди за пребиващите в сградата и  др. 

 Поток 1 – атмосферни води. 

Дъждовните води от покрива и от площадката ще се отвеждат посредством 

изградената дъждовна канализация. 

 Поток 2 – битово-фекални отпадъчни води 

              Битово- фекални отпадъчни води, формирани от използваните количества вода за 

хигиенни нужди. 

Бъдещият тръбен кладенец ще бъде дълбочина – 30-35 м  и приблизителни 

координати: 43.238079, 27.841108. Той ще бъде използван за битови нужди – миене, душове 

и др. За пиене ще се използва минерална вода. На територията на имота ще се изгради 

пречиствателно съоръжение за механично и биологично пречистване за 10-12 ЕЖ. 

Пречистената вода ще се използва за поливни нужди и за съхранение в резервоар за 

противопожарни нужди с вместимост - 10 м3. 

 Образуваните  отпадъчни  води  са  битово-фекални  отпадъчни  води  от  

центъра към  . Q отп.в.= 2  м3/ден. 

 

 

 

1.3  ГЕОЛОЖКА СРЕДА 

 
Фиг. IV 1.3  Характеристика на геоложките условия 
 
 
Състояние на геоложката среда (геоложки строеж, геоморфология, сеизмичност, 

физико-геоложки процеси, носеща способност и устойчивост на терена) 
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Варненска област заема източната част на Мизийската плоча (платформа), в строежа 

на която се различават два структурни комплекса: долен, палеозойски (каледоно-херцински) 

и горен, мезо-кайнозойски (алпийски). На североизток - изток чрез Венелин-Аксаковската 

дислокация се оформят поредица от по-нискоразрядни структури, стъпаловидно пропадащи 

на юг и изток - Кичевско стъпало, Варненско стъпало и Варненска моноклинала. На юг, по 

Южномизийския разлом става съчленяването на Северобългарското сводово издигане с 

Предбалканската структурна зона, т.н. Търговишко-Провадийско стъпало (Южномизийска 

периплатформена моноклинала). Отличават се с твърде сложни литолого-стратиграфски 

пространствени и темпорални отношения помежду им, резултат на продължителна 

еволюция, с многократна смяна на палеогеодинамичните процеси и на седиментационните 

режими.  

Стратиграфският обхват на изграждащите ги скали, които се разкриват на 

повърхността, е предимно от долна креда до кватернер. В дълбочина, по сондажен път са 

достигнати юрски, триаски и палеозойски скали. Литоложкият им субстрат е пъстър, но 

почти изключително седиментогенен – брекчоконгломерати, алевролити, пясъчници, 

аргилити, мергели, широка гама от карбонати (глинести варовици, песъчливи и механично-

отломъчни варовици, оолитни и биогенни варовици, доломитизирани варовици, доломити и 

др.), неравномерно напукани и окарстени, както и неспоени до слабо споени льосовидни 

отложения, пясъци и чакъли. Те обуславят формирането на различни по тип и характер 

подземни води, общо взето съответствуващи на водовместващите структури: 

Съвременните отложения са представени от алувиалните наноси и пролувиалните и 

пролувиално-делувиалните образувания в речните долини в района. Алувиалните наноси от 

пясъци, чакъли и глини изграждат терасите на реките Голяма Камчия, Провадийска, 

Фъндаклийска. 

Крайбрежието на областта е с ясно изразени стари и съвременни абразионни, 

свлачищно-абразионни, свлачищни и акумулационни форми. Морфографията на 

Франгенския участък е тясно свързана с най-обширния свлачищен комплекс по Българското 

крайбрежие. На територията на Варненска област са регистрирани едни от най-големите 

древни и съвременни свлачищни процеси. Те обхващат почти цялата крайбрежна зона: на 

север от Варна до Кранево (франгенски свлачищен комплекс, включващ циркусите “Дългия 

яр”, “Златни пясъци”, “Аладжа манастир”, Виница и Варна), в гр. Варна (кв. Възраждане, 

“Хр. Ботев”-юг), южно от Варна (Галата, Фичоза, Сакама дере, Паша дере, Родни балкани, 

Камчия - к-г “Романтика”, Бяла), както и във вътрешността: гр. Провадия (по скатовете на р. 

Провадийска), Старо Оряхово, Ново Оряхово. За проявяването на свлачищните процеси 

оказват влияние следните природни фактори: 

- Геоложки строеж (повсеместно разпространение на мощни сарматски глинесто-мергелни 

и глинесто-песъчливи седименти; наклон на пластовете; физико-геоложки качества на 

глинесто-мергелните седименти); 

- Хидрогеоложки условия (наличие на няколко водоносни хоризонта в сарматските 

седименти и на плитки подпочвени води с динамичен характер); 

- Морско вълнение (морска абразия и литодинамична активност); 

- Сеизмична дейност (Варненска област попада в два сеизмични района - VII и VIII 

сеизмична степен по М.Ш.К.-67) 

- Изветряне, денудация и суфозия. 

В последно време, обаче една от главните причини за активизирането на свлачищата е 

антропогенната намеса, която е свързана със засилената урбанизация след 1960-1970 г. и се 

изразява в: допълнително натоварване със статични и динамични товари на склоновете; 
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подсичане на склоновете; увеличаване на инфилтрацията на води; препречване на 

повърхностния и подземния отток; изграждане на сгради и съоръжения, несъобразени с 

инженерно-геоложките и хидрогеоложките условия; липса на канализационна мрежа; течове 

във ВиК мрежата и други.  

Проявяващата се свлачищна активност понастоящем е привързана преди всичко към 

съвременния ерозионен базис и антропогенно въздействие. 

Укрепителните работи са извършени в района на “Кабакум”, “Слънчев ден”, 

“Панорама”, “Евксиноград”, сп.”Кипарис”, финансирани от ПКЗНБАК при МС и 

Европейската инвестиционна банка по програма изготвена от МРРБ. Следва да се подчертае, 

че развитието на урбанизацията и включването на нови терени по параграф 4 от ЗСПЗЗ в 

категорията на селищните образувания е невъзможно без инженерна подготовка на 

застрашените от свлачища територии - изграждане на инфраструктурата, отговаряща на 

изискванията за строителство в свлачищни терени.  

 

Табл. IV 1.25 Разпространение и състояние на свлачищата  

Община 

Общо 

свлачища 

Условно 

стабилизирани 

свлачища 

Активни 

свлачища 

Нововъз-

никнали 

свлачища 

Абрази

онен 

бряг 

 

Укрепи-

телни 

мероп-

риятия 

Бр Площ, 

дка 

Бр. Площ, 

дка 

Бр. Площ, 

дка 

Бр. Площ, 

дка 

км  

ОБЛАСТ 

ВАРНА 83 36821 56 36263.65 25 551.9 2  39.8 22 

Община 

Аксаково 11 3006 7 2878 4 128     3 

6 

Община Варна 59 32801.7 41 32393.65 16 402.5 2  24 11 

Община 

Долни Чифлик 3 480 2 465 1 15       

1 

Община Бяла 5 386.4 1 380 4        2 

Община 

Провадия 3 62 3 62           

2 

Община 

Суворово 2 85 2 85             

 

 

Аладънна свита - alPg2
1 – изгражда двата склона на канала свързващ Варненско и 

Белославско езеро. Представена е от нумолитни варовици. Възраст долен еоцен. 

Авренска свита - avPg2
2-3 – разкрива се на широка площ по двата склона на долината в 

района на Канал 2. Представена е от мергели с тънки прослойки от пясъчници. Възраст 

среден-горен еоцен. 

Мощността на долния и средния еоцен е повече от 100 м. 

Русларска свита – rPg2
3-Pg3 - разкрива се в широка зона по южния и северния бряг на 

Варненското езеро в най-западната му част. С ограничена площ се разкрива в южния бряг на 

езерото близо до Варненския залив. По сондажен път седиментите на Русларската свита са 

установени по цялото дъно на Варненското езеро до гр.Варна. Представени от глини, малко 

пясъци и глинести пясъчници, манганова руда. Възраст – горен еоцен-олигоцен. Мощност - 

повече от 100 м.. 

Неогенска система 

В района неогенската система е представена от 3 литостратиграфски единици: 
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Галатска свита – gN1
t-s – има широко разпространение и изгражда северния и южния 

склон на Варненското езеро. Представена е от пясъци, прослойки от глини, пясъчници и 

рядко конгломерати. Възраст-тархан-сармат. Мощност – 100-260 м. 

Евксиноградска свита – с Владиславовски клин –ev/v/N1
s - изгражда северния бряг на 

Варненския залив. Представена е от варовити глини. Възраст – горен караган-сармат. 

Мощност – 30-40 м. 

Одърска свита - odN1
s – разкрива се в района на н.Галата. Представена е от 

детритусни, черупчести и оолитни варовици с прослойки от глини и пясъци. Възраст – горен 

Бесараб. 

Общата мощност на неогенската система е не повече от 100 m. 

Кватернерна система 

В нея се включват седименти с плейстоценска, холоценско-плейстоценска и холоценска 

възраст. Разпространението и мощността на кватернерните седименти, предвид 

геоморфоложкия характер на района са значителни. Особено голяма е мощността по дъното 

на долината – в зоната на езерата и залива. 

От гледна точка на строителството и фундирането горните седименти според физико-

механичните си показатели са класифицирани по следния начин: 

Скални- включват пясъчниците и варовиците, които са земна основа с най-голяма 

носеща способност; 

Полускални- включват глауконитните мергели и глинесто-песъчливите алевролити, 

които са здрава земна основа когато не са навлажнени; 

Глинести – включват алевролитовите глини на палеогена, сивите и зеленикави глини 

на неогена и песъчливите кватернерни глини (условно изчислително натоварване е 0,2 – 0,25 

МРа); 

Песъчливи – включват неогенските и кватернерните пясъци (условно изчислително 

натоварване над 2,5 МРа); 

Слаби строителни почви – включват крайезерните кватернерни седименти (тини, 

торф,затинени пясъци и др. негодни за директно фундиране). 

Геоморфология 

Долината на Белославското и Варненско езеро и Варненския залив са естествено 

продължение на долината на р. Провадийска и р. Девненска. Тя има обща дължина над 25 

км., като ширината й варира от 0,5 до 3,0 км. 

Южно от н.Галата на Варненския залив, морският бряг е стръмен, на места дори 

клифов с тясна или липсваща плажова ивица. Долината на езерата от юг е оградена от 

Моминското плато, което е с надморска височина до 180 м. Неговите склонове не са особено 

стръмни, те са прорязани от няколко по-големи дерета, като Белославско, Константиновско, 

Звездицко и Аспаруховско. 

От север долината е ограничена от Варненското плато с надморска височина до 300 м.  

Платото е с полегати склонове и по-слабо разчленено. По значими широки долове са тези на 

р.Игнатиевска и Харамийското дере при гр.Белослав. 

Естествените най-големи дълбочини на Варненското езеро са 17-18 м. а на 

Белославското - 3-4 м. 

В сегашния си вид долината се е оформила вследствие потъването на западното 

Черноморско крайбрежие през кватернера на няколко етапа. Доказателства за това са 

няколкото акумулативни речни тераси на старите корита на р. Провадийска и р. Девненска. 

Общото потъване на долината в най-източната й част при гр.Варна е до 50 м., а в най-

западната при пристанище Варна - запад е само около 15-16 м. Вследствие на потъването, 
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долината е превърната в типичен лиман (удавена долина), чието дъно е запълнено с рахли 

блатно-тинести утайки със значителна мощност. В сегашния си вид долината се е оформила 

вследствие потъването на западното Черноморско крайбрежие през кватернера на няколко 

етапа. 

Тектоника 

Разглеждания район е част от Мизийската платформа и попада във Варненската 

падина (Варненска моноклинала). Тя представлява тектонска форма, наложена през палеоген 

– неогена в източното крило на Севернобългарския свод. Наклонът на пластовете е на изток 

(5-100) и е сравнително постоянен. Съгласно сеизмичното райониране на България от 1987 г. 

територията на община Белослав се намира в район интензивност VІІ степен по скалата на 

М.Ш.К. (коефициент на сеизмичност 0,10). 

Отложенията които излизат на повърхността от запад на изток стават все по-млади, 

което се дължи на потъването на долината на Белославското и Варненското езера. Районът се 

е характеризирал с активна тектонска дейност. Установени са редица дизюнктивни 

нарушения, в това число и разседи при Белослав и Страшимирово, по които долината е 

пропаднала стъпаловидно от запад на изток. Сега тези разседи не са активни и в дъното на 

долината и долната част на склоновете са маскирани с кватернерни наслаги.  

Физико-геоложки явления 

Свлачища 

В широк мащаб свлачищните процеси са развити по Черноморското крайбрежие, 

северно от гр.Варна. С по ограничени размери са свлачищата южно от гр.Варна. 

На по-голяма част от проучвания район теренът е равнинен, изграден от алувиално-

езерни отложения. Склоновете са представени от седиментите на кредата, палеогена и 

неогена.  

Геоморфоложките и геоложки условия не са предпоставка за развитието на 

свлачищни и срутищни процеси. Същите могат да се предизвикат само от антропогенна 

дейност – изпълнение на големи изкопи подсичащи склоновете на долината. 

Карст 

Развит е във варовитите комплекси на малмо-валанжинския и средномиоценския 

водоносни хоризонти. 

Пропадане 

Характерно е за льосоподобните материали, разпространени предимно по високите 

части южно от кв. Аспарухово и кв.Галата.  

Заблатявания 

Те се явяват най-същественото физико-геоложко явление и с най-голямо 

разпространение в прибрежната част на езерата. Развити са по протежение на целия северен 

бряг на Варненското езеро, Канал 1 и Канал 2.  Най-широко разпространени са в района на 

Белославското езеро, особено в неговите най- западни части. 

Абразия и литодинамика 

Вълновият режим в езерата е твърде слаб и непродължителен за да предизвика 

заслужаващи внимание абразионни и литодинамични процеси. Няма зони с неблагоприятна 

еволюция на бреговата линия. Няма данни за скоростта на абразионните процеси, но по 

принцип вълновата абразия е незначителна. Пренебрежимо е и въздействието на вълните, 

генерирани при преминаване на кораби и на теченията. Няма данни за изградени брегови 

съоръжения с неблагоприятен дестабилизиращ ефект. Скоростта на затлачване на Канал №2 

и на изкуствени подводни котловани (на кейови стени и плаващи докове) по данни от 
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сравнителен анализ на изобатни карти е незначителна. Установено е, че устойчивите 

подводни откоси са от 1:4 до 1:6. 

Ерозия 

Повърхностна ерозия се наблюдава предимно в пясъчния хоризонт. По принцип на 

територията няма значими ерозионни проявления. 

 

Оценка на вероятността от възникване на неблагоприятни физико-геоложки процеси 

ИП не предвижда дълбоко навлизане и нарушаване на геоложката основа. 

Фундаментите ще бъдат в приповърхностната геоложка основа и няма да доведат до 

негативни въздействия върху геоложката среда, поради ограниченото въздействие върху нея.   

Тези въздействия могат да се идентифицират като:  

 - временни статични и динамични натоварвания през строителния период; 

 - незначителни промени в геоложкия строеж в резултат от изкопни работи; 

 - постоянни статични натоварвания при фундаментите. 

Тези въздействия, поради местоположението на обекта и характера на земната основа, 

се определят като незначителни и пренебрежимо малки. Същите не могат да предизвикат 

активиране на свлачищни, ерозионни и други неблагоприятни физико-геоложки процеси и не 

могат да променят съществено физико-механичните показатели на строителните почви, 

респективно тяхната носеща способност.  

Въздействието върху геоложката основа като цяло е незначително и обхваща зоната 

на описаните по-горе дейности. Не се блокират запаси на подземни богатства.  

Разположението на обекта изключва протичането на неблагоприятни физикогеоложки 

процеси и явления и не е свързано с повишен геоложки риск, освен сеизмичността. 

Основните неблагоприятни процеси и явления като свлачища, срутища, абразия, техногенна 

натовареност и др. за разглежданата площадка отсъстват. Теренът на обекта е разположен в 

участък, отдалечен е от оврази, суходолия. Тези въздействия, поради местоположението на 

обекта и характера на земната основа, не могат да предизвикат активизиране на свлачищни, 

ерозионни и други неблагоприятни физико-геоложки процеси. 

Обобщено може да се прогнозира, че реализацията на ИП не е свързана със рискове за 

геоложката среда и няма да провокира неблагоприятни свлачищни, ерозионни и други 

неблагоприятни физико-геоложки процеси. 
 

 
1.4 ПОЧВИ 

Почвата представлява сложна природна система изградена от минерални частици, 

органични вещества, вода, газове, макро- и микроорганизми. Минералните частици 

образуват основната маса на почвата, а органичните вещества съставляват 10-20% от 

химичния състав на почвата. Те са резултат от жизнената дейност на растителните и 

животински видове. В почвата са разпространени във вид на торф /растителни остатъци/ и 

хумус /разложено органично вещество/. Хумусът заедно със съдържанието на вода и газове 

определя нейното плодородие. Съдържанието на хумус в някои почви може да достигне до 

90% от общото съдържание на органичните вещества. Характерно е неговото бавно 

разлагане от микроорганизмите, което позволява натрупването му в значителни количества в 

почвата. Той е източник на хранителни вещества за растенията, тъй като при разлагането му 

се освобождава въглероден двуокис, нитрати, фосфати. Тези съединения са лесно усвоими от 

растенията. Хумусът, образуван в горния почвен слой се отнася от инфилтриращата в 

почвата вода в по-долните хоризонти. Чрез обработка на почвата, той заедно с разтворените 
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химични вещества се изнася отново на повърхността. Почвената покривка е особено важен 

компонент на природната среда. Образувана в продължение на милиони години, тя се явява 

огледало за състоянието на ландшафтите и в нея се отразяват и пречупват взаимовръзките 

между останалите компоненти на природната среда /скали, води, климат, растителност, 

дейност на човека/. 

Без почвена покривка е невъзможно съществуването и вегетацията на естествената и 

културна растителност и природата ни би представлявала една голяма пустош. Почвената 

покривка е междинно спояващо звено между геолого-геморфоложката основа, климатичните 

условия, динамиката на водата и вегетацията на растенията. Благодарение на своето 

плодородие почвената покривка се явява и много важен природен ресурс. Тя се явява 

средство и предмет на труда в селското стопанство. В резултат на дейността на човека 

плодородието на почвата може да променя /увеличава или намалява/ или да се запазва. 

Различават се три вида плодородие - естествено, потенциално и икономическо. Първото е 

свързано с наличието на хумус и други хранителни вещества, образували се през дългия 

период на естествено развитие на почвите. Потенциалното плодородие се свързва с 

възможностите за изкуствено увеличаване на хранителните вещества в почвата чрез 

добавяне на торове с естествен или изкуствен произход. Икономическото плодородие се 

изразява чрез стойността на произведените земеделски продукти от единица площ върху 

даден вид почва. 

1.4.1. Фактори за образуването на почвите 

  Абиотични фактори 

Абиотичните почвообразуващи фактори са скалната основа, релефа, климата, водите, 

растителността. 

Почвообразуващата скала е материалът от който се образува почвата. Механичният, 

минералният и химичният състав на основната скала определят водните, физичните и 

химични свойства,както и хода на химичните процеси в почвата. 

Климатът определя хоризонталното и вертикално разпространение на почвите. Той 

оказва влияние чрез климатичните елементи - температура на въздуха и валежите. Те от своя 

страна определят количеството на влага в почвата. Температурата на въздуха определя 

посоката и скоростта на физичните, химичните и физикохимични процеси в почвата. При по-

висока температура процесите протичат с по-висока скорост и се увеличава дейността на 

почвените микроорганизми. Разлагането на органичните вещества и изветрянето на 

минералните частици протича при наличие на влага в почвата. Преовлажняването й води до 

забавяне на тези процеси. 

Релефът, като климатообразуващ фактор определя вертикалното разпределение на 

почвите, а чрез надморската си височина, наклона на склоновете, експозицията, определя 

разпространението на плитките и дълбоки почви. При по-големите наклони, валежните води 

отнасят изветрителната кора. Поради това по склоновете почвената покривка е тънка или 

почти липсва. Обратно - дълбоките почви се образуват в равнините, низините и котловините. 

Водите са важен фактор за протичане на всички почвообразуващи процеси - изветряне 

и ерозия. Наличието им обуславя образуването на някои от почвените типове. 

  Биотични фактори 
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Биотичните фактори са растенията, микро- и макроорганизмите в почвата. 

Растителността се явява главен източник на органични остатъци в почвата. В 

зависимост от характера и в почвата се натрупват различни по количество и химичен състав 

растителни остатъци. Те определят нейното плодородие. Горската растителност в България е 

повлияла за образуването на сивите горски почви, канелените горски почви и др. Тревистата 

растителност в сравнение с горската внася в почвата по-голямо количество органични 

вещества. Под нейно влияние са образувани едни от най-плодородните почви - 

черноземните, канелените, алувиално-ливадните и др., а блатната растителност определя 

образуването на смолниците. Растителността определя водния и топлинния режим на 

почвата, определя нейната структура и я предпазва от ерозия. 

Микро- и макро организмите участват в минерализацията на органичното вещество в 

почвата и я обогатяват с хранителни вещества, необходими за развитие на растенията. 

 

 Антропогенни фактори 

 

Стопанската дейност води до промяна на състава и свойствата на почвите, като 

подобрява, запазва или намалява тяхното плодородие. Освен това стопанската дейност води 

до замърсяване на почвите с тежки метали, деградирането им или намаляване на техните 

площи. 

 

1.4.2. Почвено-географско райониране 

 

Територията на България се характеризира с голямо разнообразие на почвената 

покривка, поради влиянието в България на четири големи почвени провинции - Степна и 

лесостепна източноевропейска, Средиземноморска южноевропейска, Горско атлантическа 

западноевропейска и Влажна субтропична черноморска. Представена е от 15 почвени типа, в 

които се поделят 42 подтипа. 

На територията на България се отделят три почвени зони: 

Севернобългарска лесостепна почвена зона - обхваща Дунавската равнина и 

Предбалкана /до 600-700 м н.в/. В посока от север на юг промяната напочвообразуващите 

скали, климата и растителната покривка обуславя и промяна на почвените типове и техните 

съчетания. 

Южнобългарска ксеротермална почвена зона - обхваща територията на Южна 

България /до 700-800 м.н.в./. Поради по-разнообразния и по-топъл преходно-континентален 

климат и ксерофитна растителност са се формирали специфични почвени типове. 

Планинска почвена зона - обхваща планинските районите /над 700-800 м.н.в./, 

покрити с широколистни и иглолистни гори, както и обширни пасища и ливади с различни 

вариации на планинския климат. 

 

1.4.3. Характеристика и териториално разположение на главните почвени типове. 

Пространствените съчетания на релеф, климат и растителност имат първостепенно 

значение за хоризонталното и вертикално разположение на главните почвени типове и за 

формирането на почвените зони. 

Зонални почвени типове 

Почвената покривка е представена от 15 почвени типа, в които се поделят 42 подтипа. 
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В обсега на Севернобългарската лесостепна почвена зона са разпространени 

зоналните почвени типове – черноземи /54% от площта на зоната/ и сиви горски 

почви /39% от площта на зоната/. 

Черноземните почви са разпространени в Дунавската равнина /западна и средна част/, 

Южнодобружанското плато и Лудогорието. Привързани са към равнино-хълмистия релеф на 

равнината и льосовата покривка, и сухия умерено-континентален климат и сухолюбива 

растителност. Характеризират се с повишена мощност на хумусния хоризонт /60-80 см/, но с 

ниско хумусно съдържание /2-4% /. Поделят се на: карбонатни, типични, излужени и 

деградирали. 

Карбонатните черноземи са разпространени непосредствено на юг от р.Дунав в обсега 

на непрекъсната льосова ивица. Характеризират се с различна мощност и хумусен хоризонт 

/40-60см/. Съдържат специфични образования - карбонатни мицели, разположени на 

дълбочина 20-150 см. 

Типичните черноземи са разпространени на юг от карбонатните черноземи в обсега на 

високата част на Дунавската равнина. Формирани са върху разкъсана льосова основа, при по-

хълмист и по-дълбоко разчленен релеф. В морфологично отношение не се различават 

съществено от карбонатните черноземи, с тази разлика, че карбонатите при тях се 

наблюдават във височинния интервал 25-60 см. Мощността на хумусния хоризонт е 50-70 см. 

Поради идентичните свойства на типичните черноземи с тези на карбонатните те се 

обединяват в една обща агро-производствена група. 

Излужените черноземи са разпространени в Лудогорието и Добруджа. Формирани са 

върху льосовиден и песъчливо-глинест субстрат, умерено-континентален климат, дъбови 

гори и ливадно-степна растителност. В сравнение с карбонатните и типичните черноземи, 

тези почви са с по-добри агро-производствени свойства. Това се дължи на тежкия механичен 

състав и по-висока водозадържаща способност. Тези почви са едни от най-плодородните 

почви. 

Деградираните черноземи заемат отделни площи в най-високите райони на 

Дунавската равнина и Лудогорието. Образувани са върху песъчливо-глинести льосовидни 

наслаги, при лесостепни условия и доминиращото участие на горска растителност. 

Характеризират се с мощността на хумусния хоризонт /40-50 см/ и значително участие на 

глинести фракции /40-50% /. 

Сивите горски почви са разпространени в Предбалкана и най-високите части на 

Източната част на Дунавската равнина. Развити са върху хълмист и нископланински релеф, 

дълбоко разчленен и изграден от кредни и терциерни седименти - мергели, варовити 

пясъчници, мергелни варовици. Формирани са при по-влажен умерено-континентален 

климат и широколистна растителност. Отличават се с глинесто съдържане във вертикалния 

почвен профил, по-високо хумусно съдържание /2-5% /, и по-малка дебелина на хумусния 

хоризонт от черноземните почви. Сивите горски почви се поделят на тъмносиви и сиви и 

светлосиви горски почви. 

Тъмносивите горски почви се срещат в съчетание с деградираните черноземи и сивите 

горски почви. Образувани са върху льосовиден субстрат и редки смесени широколистни 

гори, при преобладаващото участие на ливадно-степна растителност. Те са с най-мощен 

хумусен хоризонт /до 45 см/ и мощен алувиален хоризонт /до 110 см/. Характеризират се с 

тежък механичен състав. 

Сивите горски почви са свързани с по-активното почвообразуващо участие на 

горската растителност и по-малка мощност на хумосно-елувиалния хоризонт на 

почвообразуващия субстрат. 
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Светлосивите /псевдоподзолисти/ горски почви са образувани върху безкарбонатен 

скелетен субстрат и при участие на широколистни дъбови гори. Отличават се с ниско 

съдържание на органично вещество, слаба водопропускливост и повърхностно 

преувлажнение. 

Зонални почвени типове в Южнобългарската ксеротермална почвена зона са 

канелените почви, смолниците и жълтоземните почви. 

Канелените горски почви са разпространени по южните склонове на Стара планина и 

основните склонови ивици на останалите планини на юг от нея и свързаните с тях 

котловинни полета, хълмистите земи на Средногорието, Крайщето, Тунджанската област, 

Странджа, Източни Родопи, Осогово, Рила, Пирин, Родопите /до 800 м.н.в./. Формирането им 

протича при преходно-континентален и преходно-средиземноморски климат и при участието 

на топлолюбива широколистна, горска растителност, разнообразен почвен субстрат /силно 

натрошени и изветрели гранити, гранитогнайси, гнайси, слюдени шисти и др./ Канелените 

горски почви се поделят на типични, излужени и оподзолени канелени горски почви. 

Типичните горски канелени почви имат ограничено разпространение в хълмистите и 

дълбоко разчленени райони. Развити са върху карбонатна основа и се характеризират с 

плитък профил, малка мощност, плътен строеж. По механичен състав са леко до тежко 

глинести с хумусно съдържание /3-5% /. 

Излужените канелени почви са най-широко разпространения почвен тип в България. 

Разпространени са в основните селскостопански райони. Характеризират се с мощност на 

почвения профил 75-120 см, мощност на хумусния хоризонт /до 35 см/. По механичен състав 

са по-глинести от типичните канелени почви, но са с по-малко съдържание на хумус /2-3%/. 

Смолниците се отличават с твърде своеобразен произход и са разпространени на юг 

от Стара планина в котловинните полета, Горнотракийската и Бургаската низини. 

Образувани са върху водонепропускливи плиоценски езерни седименти и андезитни туфи и 

туфити, средиземноморско климатично влияние, незначителен наклон. Отличават се с тежък 

механичен състав /съдържание на глина 50-75%/, специфични физико-механични водни 

свойства. При навлажняване на почвата, тя набъбва, увеличава обема си, придобива голяма 

пластичност и лепливост. Обратно - при изсъхване тя се свива, втвърдява и образува широки 

пукнатини. Смолниците се отличават и с малка водопроницаемост и голяма водозадържаща 

способност. Поделят се на карбонатни, типични, излужени и деградирани. 

Карбонатните и типичните смолници са разпространени в Горнотракийската низина. 

Характеризират се по-маломощен почвен хоризонт /45-60 см/, по-слабо уплътнен хумусен 

хоризонт и с по-високо хумусно съдържание /3,5 - 4%/ в сравнение с излужените смолници 

/45-60 см/. 

Излужените смолници се характеризират с мощен хумусен хоризонт, който заедно с 

преходния достига до 50-80 см, с тежък механичен състав, уплътнен строеж и висока 

влагоемкост. 

Деградираните смолници се характеризират с липса на карбонати, с лек механичен 

състав, малко количество хумус. 

Жълтоземно-подзолистите почви са разпространени главно по лявото поречие на 

р.Велека. Формирани са при влажни преходно-средиземноморски климатични условия и при 

широкото участие на широколистна растителност от колхидско-понтийски тип. 

Почвообразуващите скали са силно натрошени и дълбоко изветрели шисти, пясъчници и 

лиски с юрска и кредна възраст. Отличават се с характерен жълт цвят /поради присъствие на 

лимонити/, голяма мощност на почвения хоризонт /80-100 см/, незначителен хумусен 

хоризонт /15 см/ и голямо разнообразие по механичен състав. 
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В обсега на Планинската почвена зона се установява ясно изразено височинно 

зониране на почвената покривка. 

Кафяви горски почви са разпространени в пояса 1000-2000м. Образувани са върху 

леко-песъчливо глинест елувий, делувий или пролувий, при влажен климат и широкото 

участие на широколистни /букови /, иглолистни и смесени гори. Отличават се с малка 

мощност на почвения хоризонт /40-80 см/, незначителен хумусен хоризонт и незначително 

съдържание на хумус /3-9%/. Поделят се на светлокафяви /разпространени в по-ниския пояс 

на буковите гори/ и тъмнокафяви /разпространени по северните склонове и 

високопланинския пояс иглолистни гори/. 

Тъмноцветните планинско-горски почви са разпространени в Рила, Пирин, Витоша, 

Стара планина и Родопите /на височина 1600-1700 - 2100-2200 м/. Образувани са върху 

безкарбонатни скали, планински климат и растителност от клек, хвойна, бяла мура, смърч, 

както и тревиста и храстова растителност. Отличават се дебел торфенисто-хумусен 

хоризонт /40-60 см/, мощен профил /85-120 см/ и съдържание на хумус от 4 до 26%. 

Планинско- ливадни почви заемат пояса над 1700 м.н.в. Образувани са при планински 

климат и тревна растителност. Отличават се с високо съдържание на хумус /10-30%/, с 

плитък профил /40-60 см/, каменист механичен състав и значително количество неразложено 

органично вещество. 

Плитките и неразвити почви са разпространени върху наклонени и разчленени терени. 

Бедни са на органично вещество и са с ниско естествено плодородие. 

 

           Азонални почвени типове 

 

Това са почвени типове които не се подчиняват на хоризонтално и вертикално 

разпределение. 

Хумусно-карбонатните почви съпътстват всички зонални почвени типове. Образувани 

са върху карбонатна скална основа. Характеризират се с добре оформен хумусен хоризонт и 

съдържание на хумус от 3 до 7%. 

Алувиално-ливадните почви са широко разпространени в заливните речни тераси. 

Образувани са върху порьозни алувиални наслаги и при постоянно и достатъчно овлажнение 

и ливадна растителност. Характеризират се с дебел хумусен хоризонт, като ежегодно се 

натрупват минерални вещества в почвените хоризонти. 

Блатните и торфенисти почви са разпространени върху заравнените акумулативни 

повърхнини на по-големите реки и ниските мочурливо-блатисти райони на Черноморското 

крайбрежие. Образувани са в условията на преувлажняване и буйна ливадно-блатна 

растителност. Съдържанието на хумус варира от 4 до 16%. 

Засолените почви заемат малки площ в районите на разпространение на смолниците и 

ливадните почви. Образуването им е свързано с отлагането на соли в резултат на голямата 

минерализация на подземните води. Срещат се два подтипа на засолените почви - солончаци 

и солонци. Характеризират се с ниско съдържание на хумус /1-2%/. 

 

1.4.4. Почвени ресурси 

 

Разнообразните условия на почвообразуване в България са обусловили формирането 

на почви с различно плодородие и агротехнически качества. 

От почвените типове най-широко разпространени са канелените горски почви /29% от 

територията на страната/, следвани от черноземните почви /23% от площта на страната /. 
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Сивите горски почви заемат около 17%, кафявите горски - 15%, алувиално-ливадните почви - 

7%, смолниците - 6% от площта на страната. 

Общо за страната годните за обработване почви възлиза на 52% от територията на 

страната. Това са така наречените дълбоки почви. Те се характеризират със значително 

плодородие и високи агротехнически качества. Заемат равнинно-хълмистите и котловинни 

земи, където е възможно прилагането на пълна механизация и модерно изкуствено напояване 

и наторяване. 

От дълбоките почви най-широко разпространение имат черноземните почви. 

Обхващат 36% от дълбоките почви и 21% от територията на страната. Около 10 хил.дка от 

тях се падат на най-плодородните почви - излужените черноземи. 

Черноземните почви са благоприятни за отглеждането на зърнени култури и захарно 

цвекло /излужените черноземи/ и лозови насаждения /карбонатните черноземи/. 

На второ място по площ се нареждат дълбоките тъмносиви и сиви горски почви 

/18,9%от общата площ на дълбоките почви или 10,6% от територията на страната/. В 

сравнение с черноземните почви те са по-слабо плодородни. Подходящ са за отглеждането 

на зърнени култури, захарно цвекло, лозови и овощни насаждения. 

Канелените горски почви заемат 9,9% от площта на дълбоките почви /2,15% от 

територията на страната/, а смолнците - 9,12% от площта на дълбоките почви /5,34%/ от 

територията на страната/. Те са основният обработваем фонд на юг от Стара планина. 

Подходящи са за отглеждането на зърнени култури, лозя, овощни насаждения, зеленчуци, 

някои топлолюбиви маслодайни култури, памук. 

Значително разпространение имат дълбоките алувиално-ливадни почви /14,6% от 

площта на дълбоките почви и 8,51% от територията/. Те благоприятствуват отглеждането на 

зеленчуци и овощни насаждения. 

Засолените почви /0,32 % от дълбоките почви и 0,19% от територията/ са 

разпространени в районите, където се развива с интензивно поливно земеделие. Поради това 

те трябва да бъдат подложени на мелиоративни мероприятия с оглед подобряване на 

качествата им и прибавени към обработваемия поземлен фонд. 

Обработваемата територия в България представлява 43% спрямо годната за 

обработване площ. Останалите 9% са все още неусвоени земи, които следва да се включат в 

поземления фонд на страната. 

Обхватът на плитките неразвити почви представлява 48% от територията на страната. 

Към тях принадлежат една част от сивите и канелените горски почви, заедно с жълтоземно-

подзолистите и кафявите и планинско-ливадни почви. Трябва да се отбележи, че кафявите 

горски почви са свързани предимно с разпространението на буковите и иглолистни гори. 

Само 2% от тях се използуват за отглеждането на картофи и студоустойчиви зърнени 

култури. 

1.4.5.  Състояние на почвите в района на плана 

 

Съгласно почвено – географското райониране на страната (Нинов, Н., География на 

България, 1997 г.) разглежданата площадка попада в Балканско - Средиземноморска почвена 

област, Източнородопско-Сакарска провинция унавската хълмиста равнина, на прехода й 

към Източния Предбалкан.  

Земеделската земя в България е разпределена в 10 категории, според качеството и 

продуктивността на почвите и съответните агрометеорологични характеристики: 
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Фигура IV 1.4    Карта на почвите в България 

 

1. I и II категория 

2. III и IV категория 

3. V и VI категория 

4. VII и VIII категория 

5. IX и X категория 

6. необработваема земя 

 

Фиг. IV 1.5   



Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ 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. 62 

 

 

I - Чернозем  

 

I1   Златенрогсконовоселски 

I2   Ломскосвищовски  

I3   Новопазарски  

I4   Кардамскодуранкулашки 

I5   Видинскобелослатински 

I6   Плевенскопавликенски 

I7   Русенскосилистренски 

I8   Тервелски    

I9   Добрички  

I10 Балчишки  

I11 Провадийски  

 

II – Сиво кафяви горски 

почви  

 

II1 Кулскобелоградчишки 

II2 Монтансколуковитски  

II3 Ловешки  

II4 Поповксоразградски  

II5 Исперихски  

II6 Мездренскосевлиевски  

II7 Великотърновски, 

Преславски 

II8 Авренски 

 

 

 

III – Горски почви  

 

III1 Берковски  

III2 Ботевградскогабровски 

III3 Еленскосмядовски 

 

IV – Смолници и канелени 

горски почви  

 

IV1   Софийскопернишки  

IV2   Кюстендилски  

IV3   Карловскоказанлъшкиi  

IV4   Сунгурларски  

IV5   Средногорски и 

родопски подножия  

IV6   Новозагорски  

IV7   Сливенскостралджански  

IV8   Пазарджишкопловдивски 

IV9   Чирпанскоямболски  

IV10 Хасковски  

IV11 Карнобатскобургаски  

IV12 Грудовскосозополски 

 

V – Канелени горски почви 
 

V1 Петричкосандански  

V2 Гоцеделчевски  

V3 Разложки  

V4 Кърджалийски 

V5 Тополовградскофакийски 

V6 Малкотърновски  

 

VI – Кафяви горски почви 
 

VI1 Петрохански  

VI2 Средностаропланински  

VI3 Трънскоосоговски 

VI4 Огражденски  

VI5 Самоковскосредногорски 

VI6 Рилопирински  

VI7 Родопски  

 

VII – Алувиални почви  

 

VII1 Високопланински  

VII2 Високорилопирински  

VII3 Високоосоговски 

 

 
 Фиг. IV 1.6    Състояние на почвите в района на ИП 
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Във Варненска област най - разпространени са карбонатните, типичните и излужените 

черноземи, отличаващи се с голямо естествено плодородие. По долините на реките са 

разпространени алувиалните и делувиални почви. По северните склонове на хълмовете и 

Източна Стара планина са разпространени сивите горски почви и сивокафяви горски почви-

лесивирани. Големи площи в общините - Долни чифлик, Бяла, Аврен и Дългопол са 

потенциално застрашени от ерозионни процеси. През последните 13-15 години не е 

провеждан мониторинг на почвите по отношение на ерозия, засоляване и вкисляване.  

При нормални години, зимните валежи осигуряват на почвения профил запаси, които 

достигат почти до пределната полска влагоемност. От тях продуктивните водни запаси в 

излужен и карбонатен чернозем са 1727 m3/ h a, за алувиално - ливадните са 1694 m3/ h a и 

най-ниски са за типичните черноземи 1506 m3/ h a . За всички почвени типове това са 

възможности, да се акумулира една поливка от есенно пролетните валежи, като се създават 

условия за отглеждане на житните култури без напояване.  

Почвите срещани в рамките на площадката и контактни зони могат да се отнесат към 

ерозирани черноземи. Излужените черноземи /LEACHED CHERNOZEMS - FAO-UNESCO/ 

са развити в райони, обраснали с малки горски масиви разположени в западна, източна и 

югоизточно посока от разглежданата територия.. В стръмните участъци съществуващото 

почвено разнообразие на излужените черноземи е обусловено от склоновите процеси – 

проявена в различна степен ерозия. Ерозиралите терени са със скъсен почвен профил, по-

ниско съдържание на хумус, по-високо съдържание на карбонати и по високо рН. Почвите 

имат сравнително по-мощен почвен профил, състоящ се от хумусно-акумулативен хоризонт 

/50-60 cm/ и безкарбонатен преходен хоризонт /40-50 cm/. Почвите са тежко-песъчливо-

глинести, с плътно сложение, средно до силно излужени. Хумусният хоризонт е много 

тъмно-кафяв, с троховидно зърнеста структура, като карбонатите са измити над 90 cm. 

Преходният хоризонт е светлокафяв, уплътнен, тежко-песъчливо-глинест. 

Водопропускливостта им е добра и варира от 0,6 до 1,3 м/час. Почвите са добре запасени с 

хумус (3-5%), отличават се с добри общи физични свойства – добра водопропускливост (0,6 

до 1,35м/24h, в зависимост от дълбочината) и добър въздушен режим. Водният капацитет е 

добър - ППВ при рF=2,5, варира от 24-26,5%. Излужените черноземи са подложени на 

ветрова ерозия и склонова ерозия.  

Пясъчни почви (ARENOSOLS). Тези почви са слабо разпространени в България. 

Отличителната им черта е пясъчния състав, който предопределя качествата и свойствата им. 

По дълбочина на профила (1 m) те имат 4 основни характеристики: фракцията на едрия 

пясък е над 65%; имат рохкав строеж; нямат оформени почвени хоризонти и не се 

преовлажняват, поради което при тях липсва оглеяване. 

6. Антропогенни почви (ANTHROSOLS). Тези почви са образувани при решаващото 

въздействие на човека в резултат на производствената му дейност и в зависимост от 

отношението му измененията са положителни или отрицателни. Разнообразните дейности на 

човека върху естествените почви се обединяват в три главни посоки: 

 изменения във връзка със земеделското ползване; 

 изменения под влияние на строителството и промишлеността; 

 изменения във връзка с бита на населението 

Антропогенният фактор може косвено да причини изменения без външно нарушаване 

на почвения профил (утъпкване от машини, неправилно поливане и др.). Преките 

антропогенни влияние придобиват все по-голямо значение. В зависимост от естеството на 

човешката дейност и различията в състава, строежа и свойствата антропогенните почви е нас 
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се разделят на четири подтипа: агрогенни (Aric), убраногенни (Urbic), древнополивни 

(Cumulic) и рекултивирани (Man-made). 

Антропогенните почви в района могат да бъдат представени като “насипни антросоли “ 

и ” деградирали антросоли”. 

Почвите са от най–добре запасените с азот и хумус, но поради неравномерното 

разпределение на валежите в района, нитрификационните процеси не протичат равномерно и 

снабдяването на растенията с азот през летните месеци е затруднено.  

Почвите са добре запасени с микроелементи с изключение на бор и молибден. 

По устойчивост на химическо замърсяване /съгласно Инструкция № РД-00-11/1994г 

на МЗ/ излужените черноземи са от трети клас.   
Дейността на обекта няма да е свързано с отделянето на каквито и да е било емисии 

на замърсители в почвите. Не са налице и предпоставки за протичане или активизиране на 
ерозионни процеси. 
 

Въздействие върху почви 

Застрояването ще допринесе до промяна/нарушаване на почвения профил в границите 

на строителния обект. Няма да бъдат засегнати съседни земи и съответно няма да бъде 

повлияно върху тяхното плодородие. Изграждането на сградите и реновирането на други в 

предвидените очертания, съгласно представения ИП не би довело до замърсяване на почвата 

и оттам до промяна в химичния състав и химичните свойства на почвата. 

ИП не предполага наличие на течове от канализацията, за отвеждане на отпадъчните 

води. Изграждането на фундаментите на сградите ще доведе до физическото унищожаване 

на почвите, но на минимални площи. Освен това се предвижда почвеният материал от 

изкопите да бъде акумулиран в прилежащите почви, така че той няма да бъде безвъзвратно 

унищожен. 

Очаква се още и частично нарушаването на почвената покривка в прилежащите на 

фундаментите зони във връзка с извършване на строително - монтажните работи. Възможно 

е да настъпи частично вторично уплътняване на почвата в резултат на използване на 

строителна и монтажна техника с голяма маса, особено ако изкопните и строително -

монтажните работи се извършват при неподходяща, висока влажност на почвата (>50 - 60% 

от \Л/ппв - пределната полска влажност). Вторичното уплътняване от своя страна би довело 

до намаляване на общата порьозност и до влошаване на водно - въздушните свойства на 

разпространените тук черноземи и в крайна сметка до понижаване на почвеното им 

плодородие. 

Възможни са локални замърсявания на почвите с нефтопродукти (гориво - смазочни 

материали) при евентуални аварии със строителната и монтажната техника. 

Предполага се, че те ще имат подчертано ограничено разпространение и като се има 

предвид самоочистващата способност на почвата, не се очакват съществени изменения в 

състава и свойствата на почвата. 

През строителния период хумусния слой ще бъде изгребан, а в последствие използван 

при вертикалното планировка на сградата. 

Прогнозната оценка на предполагаемото въздействие върху почвите,  в резултат на 

реализацията на ИП 

Върху нея ще се реализират всички дейности свързани с реализацията на ИП, в т.ч и 

временни дейности по време строителството. Въздействието върху почвите, свързано с 

изпълнението на проекта и функционирането на обекта ще бъде минимално като площ и 

пренебрежимо като степен. 
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1.5 ФЛОРА И ФАУНА  

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;  

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 
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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 

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.  
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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.  

    

 

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 
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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.  

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; 
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- 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”. 

 
 

1.6 ЛАНДШАФТ 
         Ландшафт (от Landschaft) е специфична географска територия представляваща система 

от всички природни компоненти (скали, почва, въздух, вода, растителност и животни), която 

се променя във времето под влиянието на природните фактори и човешката дейност. 

Ландшафтът е неделимо цяло, възникнало в резултат от взаимодействието на природни и 

културни фактори. 

      Според Европейската Конвенция за Ландшафт, той има важна роля сред обществения 

интерес в културната, екологичната и социалната сфера, и представлява благоприятстващ 

икономическата дейност ресурс, чиято защита, управление и планиране могат да допринесат 

за създаването на трудова заетост. 
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     Ландшафтът способства за формирането на местните култури и е основен компонент на 

европейското природно и културно наследство, допринасящ за човешкото благоденствие и 

консолидиране на европейската идентичност. Ландшафтът е значима част от качеството на 

живот на всички хора. Развитието в икономическите сфери на всяка страна, както и най-

общо промените в световната икономика, в много случаи ускоряват трансформацията на 

ландшафта. Ландшафтът е ключов елемент от индивидуалното и обществено благоденствие 

и неговото опазване, управление и планиране налагат права и отговорности на всеки. 

Ландшафтът е ключов елемент в процеса за постигане на устойчиво развитие, основано на 

баланс и хармония между социални нужди, икономическа дейност и околна среда. 

България, поради специфичното си географско положение, разнообразен релеф и богато 

биоразнообразие на природни хабитати, се отличава и с богато ландшафтно разнообразие. 

Ландшафтно-географските дадености на Варненска област могат да се оценят като 

доста благоприятни, поради съчетаването на мащабни крайбрежни територии, море, гори, 

предпланински райони и мрежа от защитени територии.  

Регионът се характеризира с изключително разнообразна "мозайка" от местообитания 

и ландшафтни видове най-важните пет от които са : крайморски ландшафт, низинен 

ландшафт, нискохълмист ландшафт, платановиден ландшафт, нископланински ландшафт и 

степен ландшафт. Тази голяма разлика в ландшафтните структури е причина и за наличието 

на голямо биологично разнообразие. Наличието на големи открити водни площи (море, 

езера, язовири/, значителни по площ гори, местни степни и дюнни райони, осигуряват 

подходящи условия за голяма концентрация на различни биологични видове, както и на 

различни типаве био-еко системи представени на сравнително малка по площ територия. 

Географското разположение Варненска област я определя като част от източната граница на 

степната зона и важна част от понто-медитеранските (балкано-анатолийски) видове.  

Районът включва уникални, специфични по своя характер и в същото време 

многообразни природни ресурси: скалисти и клифови брегове, мащабни дюнни райони, 

живописни заливи, гори по източните части на предбалкана, реликтни степни растителни 

съобщества, ценни лонгозни и редки горски екосистеми. Тук се намира ЗМ “Побити камъни” 

– природен феномен от скални и каменни форми, представляващи пясъчночакълена пустиня, 

ендемична за Европа. Богатството на фауната в защитените територии до голяма степен е 

свързано с Via pontica – вторият по големина Европейски миграционен път на водолюбиви, 

грабливи и пойни видове птици. Тук се намират 2 влажни зони с международен 

природозащитен статус “Корине” – “Комплекс Варненско – Белославско езеро” и резерват 

“Камчия”.Скалните венци на Провадийското и Рояжко плата са не само с красив ландшафт, 

но и са убежище за значителни популации от грабливи птици (с международен 

природозащитен статус).  

 

Съгласно ландшафтното райониране на България на М.Данева и К.Мишев  терените 

на община Варна попадат в: 

клас : “Северно Черноморско крайбрежие” 

подклас : “Крайeзерен”, “Долинен”, “ Хълмисто - долинен” 

тип : ” Аквален комплекс”, ”Аграрен ландшафт”, “Горски ландшафт”,  “Крайбрежен 

ландшафт”,  ” Антропогенен”  

подтипове :   

 според характеристиките на урбанизираната територия -  “Крайпътен 

ландшафт”, “Промишлен ландшафт”, “Селищен ландшафт”, “Комуникационен ландшафт”, 

“Пристанищен ландшафт”, “Ландшафт на нарушените територии”;  
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 според степента на нарушеност – “ненарушен” и “нарушен” с аспекти на - 

“слабо нарушен”, “средно нарушен”, “силно нарушен” 

 според характеристиките на нарушената среда - “антропогенен - депа за 

отпадъци”, “Антропогенен - крайпътен ландшафт”, “Промишлен ландшафт”, “Пристанищен 

ландшафт”, “Антропогенен – депа за промишлени отпадъци”; “Ландшафт на силно 

ерозиралите земи”, “Ландшафт на кариери и места за добив на подземни богатства, “ 

Техногенно - аквален ландшафт” 

 според характеристиките на ненарушената среда - “Ландшафт на естествените  

горски екосистеми”; Ландшафт на защитените територии”; “Ландшафт на естествените 

брегови зони”, “Ландшафт на ливадите и пасищата”,  

 според характеристиките на слабонарушените територии - “Ландшафт на 

горските култури”, “Ландшафт на парковите и залесени територии”,  “Ландшафт на слабо и 

средно ерозиралите терени”, “Аграрен ландшафт” с подхарактеристики - “Аграрен ландшафт 

на житните посеви”, “Аграрен ландшафт на трайните култури”, “Аграрен ландшафт на 

пустеещите земи”; 

 според геоморфоложките условия - “Терасен комплекс”, “Хълмисто - долинен 

ландшафт”, “Ландшафт на стръмни склонове”, “Ландшафт на акумулационния бряг”; 

 според характеристиките на горската среда - “Горски ландшафт на 

монокултури”, Горски ландшафт на смесени гори”, “Горски ландшафт на естествените 

екосистеми”, “Ландшафт на горските пасища”, “Скален ландшафт”. 

 Изброените типове и подтипове ландшафти имат следните по важни 

характеристики и местни особености: 

 Аквалният  комплекс  е представен от естествени водни басейни – Варненско и 

Белославско езера, изкуствено прокопан канал между тях и естествени и 

антропогенни аквални територии по поречие на  р. Провадийска.    

 

 Въздействие  върху Ландшафт 

Ландшафтът в района на площадката на инвестиционното предложение е значително 

засегнат от антропогенни изменения в резултат на антропогенната дейност. Реализацията 

на ИП ще се впише в съществуващия ландшафт.  

Гледката от пътя към обекта ще бъде с по-висока степен на антропогенизация, но без 

особени промени в ландшафтно-естетическата стойност след изпълнението на 

инвестиционната идея, защото площните промени на ландшафта са незначителни, а освен 

това липсва голяма обемност на новите елементи на ландшафта. 

През строителния период възможните изменения на условията, влияещи формирането 

на елементите на ландшафта в контактните природни зони, са сравнително нищожни. Те са 

свързани с привлечената механизация за изпълнение на проекта и са с временен характер. 

В процеса на експлоатация не се очакват никакви изменения на условията, влияещи 

формирането на елементите на ландшафта в контактните природни зони.  

ИП не предвижда изграждането на източници, емитиращи вредни вещества в 

атмосферата, водите и крайбрежните зони, поради което по експертна оценка мероприятията 

изобщо няма да повлияят възможностите за самоочистване и самовъзстановяване на 

типовите и подтипове ландшафти, контактуващи с обекта.  

 Общите параметри на ИП и ограничителните условия са гаранция, че въздействията 

му върху релефа и ландшафта ще бъдат допустими, с ограничен териториален обхват, със 

слаби изменения в типологията ландшафти и площното им разпределение и с допустими 

промени в пространствените структури и изгледните пространства. 



Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ 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. 72 

Територията, на която се предвижда да бъде реализиран ИП, представлява в 

настоящия момент урбанизирана територия. Поради това територията на разглежданата 

площадка следва да се причисли към ландшафтите, върху които вече е оказвано 

антропогенно въздействие. 

ИП не съдържа обекти или 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 ИП, няма да доведа до 

значими негативни изменения в състоянието на ландшафта. Измененията в елементите на 

ландшафта ще бъдат основно по отношение на акустичната и на визуалната среда. 

Очакваното визуално въздействие ще доведе до изменение в облика на средата, но няма да 

окаже влияние върху продуктивността и емкостта на ландшафта, а също и на възможностите 

му за развитие. 

 

1.7 КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО (КИН) 
                  Градът има древна история, като според ранни писмени сведения Одесос /днешна 

Варна/ е основан от изселници от малоазийския град Милет през втората четвърт на 6-ти век 

преди новата ера. Името на града / Odessos - селище, разположено на вода, “Воден”/ не е 

гръцко, а е от един по-ранен езиков пласт, което дава основание да се предполага, че тук 

навярно има и по-древно селище. Той се развива като селище от класически полисен тип 

град-държава, със самостоятелно управление. За кратко време Одесос става един от най-

значимите пристанищни и търговски центрове по Черноморието. Вносната керамика, 

намирана на територията на античния град, подсказва и основните насоки на търговските 

връзки. За няколко десетилетия градът е в границите на Македонската империя на 

Александър Велики , но след смъртта на неговия намесник в Тракия, Одесос възстановява 

независимостта си и става най-големия търговски център по Западното Черноморие. 

Свидетелство за неговото икономическо въздигане е сеченето на собствени монети - 

отначало от сребро и бронз, а през втората половина на 3-ти век пр.н.ера - и статери от злато. 

Той се превръща в един от важните центрове за производство на теракотови статуетки. В 15 

г. от н.ера със създаването на Мизия Одесос окончателно е включен в пределите на Римската 

империя. Той не загубва предишното си значение на пристанищен, търговски, производствен 

и културен център. За широките мащаби на търговската дейност са показателни бронзовите 

везни, теглилки и други. Културният живот и спортът са засвидетелствани от лампи - 

театрални маски, сребърна статуетка на актьор и спортни принадлежности. В края на II век 

са построени на площ 7000 кв. м. терми - най-големите на Балканите. Те стават център на 

обществения живот в града. След края на IV век, Одесос изживява нов икономически подем, 

получава нова планировка, изграждат се нови терми и крепостна стена, която огражда 

увеличената му територия. Търговията се оживява и Одесос става притегателен център за 

преселници от Мала Азия, Сирия и Егейските острови. През 681 г. прабългарите начело с 

Хан Аспарух достигнали до “Варна”, близо до “Одесос”. Това е и първото споменаване на 

новото название на Варна, което по-късно става и име на града, възникнал на мястото на 

стария Одесос. През първата половина на XI век, на мястото на античния Одесос, възникнал 

град с крепост, добил старобългарското название Варна. През периода на Византийското 

владичество, Варна се превръща във важен пристанищен и търговски център. Това се доказва 

от златните вносни амфори, трапезни съдове със сграфито и рисувана украса, донасяни от 

Константинопол. Значителен подем в икономическия живот настъпва през последните 

десетилетия на XIII век. Той се свързва с налагането на Венеция и Генуа в търговията в 



Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ 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. 73 

Черно море. След 1366 г., Варна е преотстъпен от българския цар Иван Александър на 

добруджанския владетел Добротица, който го превръща в своя столица. Варна е бил 

митрополитски център. Построени са църкви с характерната керамопластична украса. 

Открити са останките на три от тях - “Св. Атанас”, “Св. Георги” и “Св. Тодор”. Варна е 

завладяна от османските завоеватели през 1389 г. Градът не загубва предишното си 

пристанищно и търговско значение за земите на север от Стара планина. През XVIII век 

започва българското Възраждане и през XIX век във Варна възниква богат културен живот в 

българското читалище - изнасят се сказки, пиеси, провеждат се различни религиозни и 

народни тържества. След освобождението на България през 1878 г., Варна става един от 

културните центрове на България – тук е основано Медицинско дружество, създадена е 

музейна сбирка, отварят врати редица книжарници и издателства, идват на гастроли чужди 

артисти. 

 

От гореописаното става ясно,  че изграждането на ИП не засяга археологически 

обекти и културно историческо наследство. 

При направеният оглед на място в района и на територията на имота, включена в ИП 

няма обекти на културно историческото наследство. На площадката, определена за 

изграждане на ИП, не са установени видими останки от археологични паметници. 

            В заключение може да се каже, че територията на ИП не засяга регистрирани 

археологически структури и обекти на застрашени  културни ценности. За опазване на 

евентуални културни ценности по време на строителството ще бъдат заложени съответните 

мерки съобразени с действащото законодателство 
 
1.8. МИНЕРАЛНО РАЗНООБРАЗИЕ 

 
          За района не е характерно минерално разнообразие. Реализацията и експлоатацията на 

инвестиционното предложение не са свързани с въздействие върху този аспект на околната 

среда.  

         Минералното разнообразие има определящо значение за устойчивото развитие на 

биосферата, като субстрат за съществуването на разнообразни форми на живот. От друга 

страна минералите, рудите и скалите са основата на нашата развита технологична 

цивилизация. Важно е и обстоятелството, че за разлика от живото вещество, минералите не 

могат да се възпроизвеждат, и веднъж унищожени, те се унищожават завинаги. Под 

минерално разнообразие на даден обект се разбира съвкупността от всички форми на 

минералното вещество, които се описват на няколко равнища – минерални индивиди и 

агрегати, минерални видове и минерални асоциации. Под съхранено минерално 

разнообразие, следвайки доктрината за устойчиво развитие се разбира тази съвкупност от 

минерали от даден обект, която следва да се съхрани in-situ uex-situ в такова количество и 

качество, което да може да задоволи научните и естетични потребности на днешното и 

идните поколения. Минералното разнообразие се унищожава както от естествените 

геологически процеси, така и от мащабната миннодобивна и инженерно-техническа дейност 

на човека. В сравнение с биологичното разнообразие, което заема повърхностния слой на 

земната кора и може да бъде пълно характеризирано, минералното разнообразие е обемно и 

може да бъде идентифицирано и документирано в процеса на неговото унищожаване при 

миннодобивната дейност. 

           Инвестиционното предложение не е свързано със значителни и дълготрайни 

въздействия върху минералното разнообразие.  



Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ 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. 74 

 

 

1.9. ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 

 

           Генетично модифициран организъм (на англ. genetically modified organism) е 

организъм, чиито гени са умишлено променени от човека. Като синоним се използва също 

така понятието трансгенен организъм. Според Директива 2001/18/CE на ЕО генетично 

модифицираният организъм е организъм (като се изключи човешкия) с изменен генетичен 

материал, който не е извършен посредством естествено размножаване и/или комбиниране на 

индивидите. Според същата директива начините за създаване на генетично изменен 

организъм са: 

           Ново комбиниране на дезоксирибонуклеиновата киселина и създаването на нови 

комбинации на генетичния материал чрез инкорпориране на молекули нуклеинова киселина, 

образувани в друг организъм; 

          Пряко инкорпорине на наследствен генетичен материал чрез микро-, 

макроинжектиране, или микрокапсулиране; 

          Протоплазмено или хибридно клетъчно сливане. Генетично модифицирани организми 

най-често се използват при: 

модификация на микроорганизми за производство на желани модификация на 

микроорганизми за производство на желани химични субстанции (например 

инсулин); 

модификация при земеделски култури с цел придобиване на повишена 

продуктивност, желано качество или устойчивост към болести, неприятели, 

пестициди и пр.   

          Инвестиционното предложение не е свързано с генериране или използване на 

генетично модифицирани организми. 

          Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с 

въздействието или генериране на геннетично модифицирани организми.  

 
 

1.10  ШУМ 

 

Вредните физични фактори, разгледани като възможности за въздействие, са шума, 

вибрациите и лъченията.  

Механичните трептения с честота от 16 до 20 000 Hz, които се разпространяват в 

еластична материална среда (най-често въздух) и предизвикват слухови усещания, се 

наричат звук. Шум е всеки неприятен или нежелан звук, който нарушава тишината и отдиха 

или е опасен за здравето, като предизвиква разнообразни функционални и структурни 

увреждания, намалена работоспособност, затруднява речевото общуване и възприемането на 

звуковите сигнали от околната среда. От хигиенна и психо-физиологична гледна точка към 

шумовете се причисляват и тоновете (звуци с определена честота), когато те оказват вредно 

въздействие върху човешкия организъм. 

По-важните физични параметри, характеризиращи звуковите колебания са: 

 Честота – брой трептения за 1 s, изразява се в Hz; 
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 Звуково налягане - разликата между моментната стойност на налягането в 

средата, в която се разпространяват звуковите вълни, и налягането в същата 

среда при липса на звукови вълни; 

 Интензитет на звука - звуковата енергия, която преминава през единица площ 

(1 m2) за единица време (1 s); 

 Ниво на звуково налягане (ниво на интензитета на звука); 

Lp = 20.lg(p/po);     ( LJ = 10.lg(J/Jo)), 

където 

Lp (LJ) е ниво на звуково налягане (интензитет на звука); 

P (J) - ефективна стойност на звуковото налягане (стойност на интензитета на 

звука; 

po (Jo) - прагово значение; po = 2.10-5 Pa 

Jo = 10-12 W/m2) при честота 1000 Hz; 

 Ниво на звука по XY-ниво на звука, определено с шумомер при честотни 

корекции x =A, B, C или D и при време на осредняване Y = F, S или I; 

 Еквивалентно ниво на звука - определя се с използване на зависимостта 

Leq = q/0.3.lg(1/T).Σ10 (0.3.Li)/q.ti , 

където 

T - интервал от време, за който се определя еквивалентното ниво на звука; 

Li - стойност на нивото на звука в интервала ti; 

q - коефициент (обикновено се приема q = 3 dB); 

 Сила на чуване - субективна оценка на интензитета на звука. 

 

Вредните въздействия на вибрациите и шума върху човека за различните честотни 

диапазони (инфразвук f < 16 Hz; звуков диапазон 16 < f < 18 000 Hz; ултразвук f > 18 kHz) са 

систематизирани в таблица 7. 

 

 

Таблица IV 1.26 

Ш
у
м
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Въздействие на шума и вибрациите върху човека

1.E-01 1.E+00 1.E+01 1.E+02 1.E+03 1.E+04 1.E+05 1.E+06 1.E+07

Виене на свят

В л о ш е н о  в ъ з п р и е м а н е

н а  и н ф о р м а ц и я т а

У в р е ж д а н е  н а  с л у х а

У с е щ а т  с е

В и е н е  н а  с в я т

П р и л о ш а в а н е  п р и

к л а т е н е

З а т р у д н е н о  д и ш а н е ,

б о л к и  в  т у л о в и щ е т о

Н а р у ш а в а н е  н а

з р е н и е т о

Т о п л и н н о  д е й с т в и е  и

р а з р у ш а в а н е  н а  к л е т к и Честота, 
H z

  

Експериментално е установено, че резонансните честоти на частите на човешкото 

тяло са: на гръдния кош 2-12 Hz, на краката 2-8 Hz, на стомаха 4-12 Hz, на главата 20-30 Hz, 

на очите 60-90 Hz. Тогава, когато вибрациите в тези честотни ленти са значителни, човек има 

болезнено усещане и дискомфорт в резултат от резонансни явления. Всичко това води до 

нарушения във вестибуларния апарат, прилошаване, нарушаване на дишането и сърдечната 

дейност, нарушаване на зрението. Повишените вибрации и шум в жилищата среда водят до 

нарушаване на условията за отдих и сън и последваща неефективна работа. 

По-долу е разгледано влиянието на вибрациите и шума върху човешкия организъм.  

Вибрациите и шумът са мощен биологичен фактор, който чрез сложни 

нервнорефлекторни процеси повлиява неблагоприятно почти всички функции, органи и 

системи на човешкия организъм. Характерът и степента на шумовите увреждания, 

настъпващи при експонирани на шумово въздействие работници, се обуславят от редица 

фактори: интензитет, спектър и характер на шума; времетраене на шумовото въздействие; 

индивидуална чувствителност на човека и др. Въздействието на шума може да бъде 

неспецифично (върху целия организъм) и специфично (върху слуховия анализатор). 

 Неспецифичното действие на шума върху организма отразява ефектите му на 

хроничен стресогенен фактор, предимно върху нервната система. Нарушава се балансът 

между възбудните и задръжните процеси. Преобладават състоянията на астено-невротичен 

синдром или циркулаторна дистония. Субективните оплаквания са неспецифични: 

главоболие, потиснатост или раздразнителност, емоционална лабилност, безсъние. 

Неврологично най-често се установяват понижени рефлекси, тремор, нистагъм, удължено 

време на зрително-двигателна реакция. При продължително въздействие се нарушава 

възприятието, вниманието отслабва, нарушава се умственото съсредоточаване, появява се 

В
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лабилност на настроението, апатия или раздразнителност, разсеяност и спадане на темпа на 

работа, а при хронично действие – и преумора с развитието на неврози от неврастенен тип. 

Качеството на работата се влошава, увеличават се грешките при работа и производственият 

брак, спадат работоспособността и производителността на труда.  

 Особено уязвима на шумово въздействие е вегетативната нервна система. Доказано е, 

че промените настъпват при сравнително ниски нива на шума (50-70 dBA). Най-често се 

установяват периферна съдова дистония, дистална хипотермия и асиметрия в кожната 

температура, хиперхидроза, дермографизъм. Чести са оплакванията от болки в сърдечната 

област, от тахикардия и главоболие. Промените от страна на вегетативната нервната система 

настъпват най-често през първите години на шумова експозиция и са по-изразени при млади 

хора. 

 От съществено значение са промените в сърдечно-съдовата система при шумово 

въздействие. Могат да настъпят както хипертонични, така и хипотонични реакции от страна 

на съдовата система, за което значение имат не само шумовите параметри, но и 

индивидуалните особености на организма и характерът на извършваната от човека дейност. 

Промените в артериалното налягане се срещат по-често при влияние на високочестотни 

шумове сред млади хора. 

 Засягат се и другите органи и системи. Установяват се изменения в моторната и 

секреторната функция на стомашно-чревния тракт, изразяващи се в хипацидитет и понижен 

тонус на стомаха. Сред пребиваващи в условия на интензивен шум се регистрират по-често 

стомашно-чревни заболявания (гастрити, язва). Промените в ендокринната система при 

шумово въздействие не са достатъчно изяснени. Най-чести са нарушенията във функцията на 

щитовидната жлеза с данни за хипертиреоза. Смята се, че шумът засяга също надбъбреците, 

хипофизата и хипоталамуса. Промените в нивата на адреналина и норадреналина са в 

подкрепа на ролята на шума като един от основните стресогенни фактори на околната (в т.ч. 

работната) среда. Промени се установяват и по отношение на двигателния апарат – 

понижаване на мускулната сила и издръжливостта до 25 %, понижени двигателни реакции, 

удължено латентно време, особено при влияние на високочестотни шумове. Тези промени се 

свързват с нарушения в динамиката на коровите процеси и със задръжното състояние на 

двигателния анализатор. 

 От особено значение е влиянието на шума върху анализаторите. Промените във 

вестибуларния апарат се наблюдават главно при интензивно шумово въздействие и се 

характеризират със световъртеж, залитане, главоболие. Вестибуларните промени нарастват 

прогресивно с експозицията на шум. 

 Данните за промени в зрителната функция са противоречиви, което се обяснява с 

различията в параметрите и експозицията на шумовото натоварване. Съобщава се за 

кратковременни промени в зрителната острота под въздействие на интензивно шумово 

въздействие (над 100 dB), а при по-ниски нива (75 до 90 dB) – промени в устойчивостта на 

ясно виждане и критичната честота на сливане на трептенията. 

 Екстраауралните (извън слуховия анализатор) промени, особено тези, касаещи 

нервната и сърдечно-съдовата системи, настъпват значително по-рано от развитието на 

слуховите увреждания.  

 Шумът предизвиква три специфични форми на увреждане на слуховия анализатор: 

– Временно (преходно) понижение на слуха – остра умора на слуховия анализатор; 

– Трайно увреждане на слуха – загуба на слуха; 

– Остра звукова травма. 
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Трайното увреждане на слуха възниква при продължителна експозиция на интензивни 

шумови нива, при което времето на появата и развитието им, както и процентът на 

засегнатите хора зависят от посочените вече основни фактори.  

 

Физична същност на инфразвука.  

Инфразвуците са трептения и/или вълни, разпространяващи се във въздуха или 

еластичните среди с честота по-ниска от границата на възприеманите от човешкото ухо 

трептения 20 Hz, т. е. това са трептения в честотния диапазон от 0,1 Hz до 20 Hz.  

            По характера на честотния си спектър инфразвукът се класифицира на:  

           - широколентов инфразвук с непрекъснат спектър с ширина по-голяма от една октава; 

          - тонален инфразвук, в честотния спектър на който има дискретни съставящи.  

 Хармоничният характер на инфразвука се установява при превишаване на нивото на 

една октавна честотна лента на съседните октавни ленти с повече от 10 dB.  

По времевите си характеристики инфразвукът се класифицира на: 

          - постоянен инфразвук, нивото на звуково налягане, на който за времето на 

наблюдение се променя с по-малко от 6 dB;  

         - непостоянен инфразвук, нивото на звуково налягане на който за времето на 

наблюдение се променя с повече от 6 dB. Измерването на инфразвука се извършва по скала 

„линейно” на шумомера и времева характеристика „бавно”.  

Физическата природа на инфразвука и акустичния шум е една и съща, поради което 

основните определения и единици на измерване са едни и същи.  

Нормиращите характеристики на постоянния инфразвук са:  

- нива на звуково налягане (Lp) в октавните честотни ленти със средногеометрични честоти 

2, 4, 8 и 16 Hz, определяни по формулата:  

 
където  

Р е средноквадратично значение на налягането на въздуха, Ра;  

Ро – прагово значение на звуково налягане на въздуха, равно на 2,0.10-5 Pa.  

- еквивалентно ниво на звуково налягане в октавните честотни ленти 2, 4, 8 и 16 Hz и 

еквивалентно общо ниво на звуково налягане, определено по формулата:  

 
където Т е времето на наблюдение, h;  

ti – време на действие на инфразвук с ниво Li;  

n – общо число на интервалите с различно ниво на инфразвук;  

Li – ниво на инфразвук в i-тия интервал на време, dB.  

Като допълнителни характеристики на инфразвука могат да се използват нивата на 

звуково налягане в терцоктавните честотни ленти със средноагеометрични честоти 1.6, 2, 2.5, 

3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16 и 20 Hz, както и нивата на звуково налягане в теснолентови 

честотни ленти. Те могат да се използват за преизчисляване на нивата на инфразвук в 

октавните честотни ленти.  

Съществуват и някои отличия между свойствата на инфразвука и акустичния шум 

като:  
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- инфразвуковите вълни се излъчват само като сферични вълни;  

- разпространението на инфразвуковите вълни в атмосферата, вследствие нейната 

нееднородност, обуславя наличието звукопроводни канали;  

- абсорбацията на инфразвука в атмосферата е нищожна;  

- при инфразвука силно е изразено явлението дифракция, поради което те лесно заобикалят 

акустичните екрани и прегради и проникват в помещенията;  

- инфразвуковите трептения могат да предизвикат вибрации на големи обекти вследствие на 

възникване на стоящи вълни и възбуждане на резонансни явления;  

- ударните (взривните) вълни са преходни явления, при които по-голяма част от звуковата 

енергия е концентрирана в инфразвуковия обхват.  

 

            Въздействие на инфразвука върху организма на човека 

Изследванията на биологичното действие на инфразвука върху организма на човека са 

показали, че човешкият организъм е свръхчувствителен към инфразвука. Въздействието му 

се възприема от човека както чрез слуховия анализатор, така и чрез механорецепторите на 

кожата. Възбужданите от инфразвука нервни импулси нарушават съгласуваната работа на 

различните части на нервната система и могат да предизвикат главозамайване, болки в 

корема, повдигане, затруднено дишане, страх, а при интензивно и продължително 

въздействие – кашлица, задушаване, психически отклонения. Инфразвук със средна 

интензивност може да предизвика разстройство на храносмилането, сърдечносъдовата 

система, дихателната система, както и да предизвика психически отклонения с неочаквани 

последствия.  

Инфразвук с висока интензивност може да предизвика развитие в организма на човека 

на резонансни явления поради съвпадение на честотата на свободните трептения на 

вътрешните органи на човека с честотата на инфразвука.  

Собствените честоти на свободните трептения на вътрешните органи на човека са:  

- 20÷30 Hz – на главата;  

- 40÷100 Hz – на очите;  

- 0,5÷13 Hz – на вестибуларния апарат;  

- 2÷3 Hz – на стомаха;  

- 2÷4 Hz – на червата;  

- 6÷8 Hz – на бъбреците;  

- 4÷6 Hz – на сърцето;  

- 2÷5 Hz – на ръцете;  

- 5÷7 Hz – на гръбначния стълб. 

Възникването на резонансни явления на вътрешните органи на човека при висока 

интензивност на инфразвука може да доведе до нарушаване нормалната работа на всички 

органи и дори е възможен смъртен изход поради спиране на сърцето или разкъсване на 

кръвоносните съдове. 

На фиг. IV 1.7     са показани зоните на опасност от инфразвуково въздействие съгласно 

изследванията на A. Stan и Е. Н. Малишев. 
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             Фиг. IV 1.7. Зони на опасност на инфразвуково въздействие 

 
               Хигиенни норми на инфразвук  

Съгласно СН2.2.4/2.1.8.583-96 на Госкомсанепид надзора на Руската федерация 

„Инфразвук на работните места, в жилищните и обществени помещения и на територията на 

ИП  пределно-допустимите нива на инфразвука са показани в таблица IV 1.27.  

В Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите на шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите на шум в околната среда, методът за оценка на стойностите на 

показателите за шум и на вредни ефекти от шума върху здравето на човека не се нормират 

граничните стойности на показателите на инфразвук в околната среда. В са представени 

норми на инфразвук на работните места и в производствени помещения, които превишават 

показаните в таблица IV 1.28 санитарни норми от 2 до 10 dB. 

 

 

 

 

 

 

Таблица IV 1.27 
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Съгласно цитираната в отраслова нормала на Транспортния медицински институт 

„Инфразвук в транспортни средства. Допустими нива и методи за измерване на работните 

места”, се регламентират следните нива на инфразвук в кабините на транспортните средства: 

 

Таблица IV 1.28 

 
 

Съгласно граничните нива на възприемане на инфразвук от човека са показани на фиг. IV 

1.8 и за 10 Hz са 100 dB. На фигурата с прекъсната линия са показани граничните нива на 

възприемане на инфразвук и низкочестотен шум съгласно Watanabe и Meller, а с непрекъсната 

линия – линията на субективно възприемане на шума, съответстваща на 0,0 phon, съгласно ISO 

226-2003. 
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Фиг. IV 1.8  Гранични нива на възприемане на инфразвук от човека  

 

В цитираните определени от Watanabe и Meller нива на възприемане на инфразвук от 

човека, показани на фиг. IV 1.8. На същата фигура са показани и граничните нива на 

възприемане на нискочестотен шум в честотния диапазон 20 Hz до 200 Hz съгласно ISO-389-

7, 1996. 
 

 
                Фиг. IV 1.9 Гранични нива на възприемане на инфразвук от човека 
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На фиг. IV 1.10 са представени кривите на субективно възприемане на шума и 

инфразвука в честотния диапазон 2 Hz÷1000 Hz съгласно Meller и Andersen. 

 
           

Фиг. IV 1.10  Криви на субективно възприемане на инфразвук и шум съгласно Meller и 

Andersen  

 

           Шумовото натоварване в околната среда при реализацията на ИП е свързано с три 

етапа – строителство, експлоатация и закриване. 

 

Съществуващи източници на шум в района на площадката 

В настоящия момент в и около  разглежданата територия няма сериозни генератори и 

емитери на вредни физични фактори. Шум и вибрации с ниска честота и повторяемост 

периодично се генерират от преминаващи по пътищата автомобили и от съществуващите 

наоколо обекти. 

По принцип акустичната обстановка е с изключително добри показатели. На този етап 

районът, предмет на ИП, не е утежнен по отношение на шумовото натоварване и притежава 

отличен потенциал. В района не са провеждани систематични измервания на шум в 

съответствие с изискванията на Наредба № 2/2006 г. за дейността на националната система за 

мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на информация от 

промишлените източници на шум в околната среда. 

В близост - приблизително на отстояние от 20-50 м от територията на площадката не 

преминават надземни електропроводи от 20 kV.  

Радиационният фон би трябвало да е в допустимите граници. Регистрираният - фон е 

около 0,06-0,10 Sv/h, като той не се отличава съществено от естествения. 
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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. 
 

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 МЗ 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(А) и ppeak = 

140 Ра, съответстващо на 137 dB(С). 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 както през строителния период така и 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 

прилежащите до нея транспортни артерии. На строителната площадка, в близост до 

работещата техника, кумулативно с извършване на дейносттите може да се създаде 

еквивалентно ниво на шум около  60-65 dВА. Въздействието ще се ограничава само в 

периода на строителството през дневния период. Обслужващият строителството транспорт 

ще се движи по пътната мрежа в района. 
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         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. 

Възможно е по време на строителството да се получават вибрации от отделни 

строителни машини. 

Мерките за ограничаване на шума по време на строителството при шумни и много 

шумни СМР са в зависимост от: 

- разстоянието между строителната площадка и съседните сгради и помещения; 

- 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); 

- продължителността на шумните и много шумните СМР (приета е продължителност на 

шумните работи от 3 седмици, а на много шумните – до 1 седмица); 

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. 

II.8); 

- ръчни къртачи и трошачи по приложение № 1, т. 10 (измерване съгласно приложение 

№ 2, част Б, т. II.10); 

- строителни лебедки, задвижвани с двигатели с вътрешно горене, по приложение № 1, т. 12 

(измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.12); 

- булдозери (<500 kW) по приложение № 1, т. 16 (измерване съгласно приложение № 2, част 

Б, т. II.16); 

- багери-товарачи (<500 kW) по приложение № 1, т. 21 (измерване съгласно приложение № 2, 

част Б, т. II.21); 

- товарачи (<500 kW) по приложение № 1, т. 37 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, 

т. II.37); 

- 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. II.41); 

- генератори (<400 kW) по приложение № 1, т. 45 (измерване съгласно приложение № 2, 

част Б, т. II.45); 

- генератори за заваряване по приложение № 1, т. 57 (измерване съгласно приложение 

№ 2, част Б, т. II.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 
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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, агрегат и автомобилния 

транспорт. 

Очакваните еквивалентни нива на шум, излъчен от техническото оборудване, са в 

диапазона от 55 dBA до 60 dBA. Данните се базират на измервания на шума в околната 

среда, на разстояние по-малко от 10 m от източниците. 

Шумът, излъчван в околната среда от транспортните средства (евентуално автобуси и 

леки коли) е епизодичен с ниво около 50 dBA. В определени моменти (форсиране на 

двигателя, звукови сигнали, затваряне на врати и др.) шумът е импулсен и може да достигне 

сравнително високи нива.  

Граничните стойности на показателите за шум в околната среда Lден, Lвечер и Lнощ 

са посочени в приложение № 2 от Наредба № 6/ 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 МЗ и МОСВ (Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г.) и са както следва: 

  

  Табл. IV 1.29 
 

Територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън 

тях 

 

Еквивалентно ниво на 

шума в dB(A) 

 
 

ден 

 

  вечер 

 

   нощ 

 

1. 

 

Жилищни зони и територии 

 

55 

 

50 

 

45 

 

2. 

 

Централни градски части 

 

60 

 

55 

 

50 

3 

 

Производствено-складови територии и  

зони 

 

70 

 

70 

 

70 

 

Изчисленията на еквивалентните нива на шума са проведени по методите определени 

в Приложение № 3 на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. на МЗ и МОСВ 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. 
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В близост няма обекти  подлежащи на здравна защита съгласно параграф 1, т. 3 от 

Наредбата за ОВОС. Най-близкото училище и жилищни сгради са на 1.5 км по права линия, а 

болница на 2 км по права линия. В близост до територията на имота няма СОЗ. 

Очакваните еквивалентни нива на шум са в нормите за територията, която се намира 

ИП . 

1.11. ОТПАДЪЦИ 
           Понастоящем, на територията върху която ще се реализира ИП не се генерират 

отпадъци. Липсват стари замърсявания и наличие на нерегламентирани сметища, както и 

подлежащи на събаряне постройки. Разглежданата територия не е обременена от стари 

замърсявания с отпадъци. 

По време на строителството 

Основните дейности, които ще бъдат извършвани на територията на обекта са 

свързани с изграждането на: 

 сградите; 

 реновиране на съществуващите; 

 Техническа инфраструктура; 

В тази връзка, се очаква да бъдат формирани следните отпадъци с код и наименование 

съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците: 

Табл. IV 1.30 

Код на отпадъка Наименование на отпадъка 

17 01 01 Бетон 

17 01 02 Тухли 

17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 

17 02 01 Дървесен материал 

17 02 02 Стъкло 

17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 

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

17 06 04 Остатъци от изолационни материали, различни от упоменатите в кодове 17 06 01 и 17 06 

03 

17 08 01 Строителни материали на основата на гипс  

17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне  

20 01 28 Остатъци от бои, мастила, лепила, различни от упоменатите в код 20 01 27 

20 03 01 Смесени битови отпадъци 

 

            На този етап няма точна информация за очакваното количество строителни отпадъци, 

които ще се образуват от строежа на ИП. Точна представа за този компонент ще дадат 

работните проекти и плановете за организация и изпълнение на строителството към тях. 

Основната част от отпадъците, код 17 05 06 – изкопани земни маси, ще се формират при 

подготовката на изкопите за фундиране на системата и прокарване на инженерната 

инфраструктура. След извършване на вертикалната планировка остава около 30-40% от 

изкопаната земна маса. По експертна оценка, общото количество на изкопаните земни маси, 

вкл. почва и камъни през строителния период, няма да надвиши 250 м3.  За останалите 

строителни отпадъци, прогнозните количества (общо) се очаква да бъдат 40 м3.   

 Изкопаните земни маси, включително почва и камъни ще бъдат предавани 

приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане. Ще бъдат търсени възможности, тези 

отпадъци да бъдат използвани при рекултивацията на предвидените за закриване 

депа/нерегламентирани сметища или за ландшафтно оформяне на нарушени терени. Също 

така, земните маси могат да бъдат използвани за периодичното запръстяване на ежедневните 
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работни участъци на регионалното депо за неопасни отпадъци, в съответствие с оперативния 

план на сградата.  

 Строителните отпадъци, за които не може да бъде изпълнено условието за 

оползотворяване, ще бъдат обезвреждани в съответното общинско/регионално съоръжение, 

съгласно нормативните изисквания, но това ще бъде подробно анализирано в Плана за 

строителни отпадъци. 

 Битовите отпадъци ще бъдат събирани в специализирани съдове и извозвани от 

сметопочистваща фирма, с която ще бъде сключен договор, в съответствие с общинската 

система за управление на отпадъците. 

 Необходимо е да се подчертае, че през строителния период управлението на 

отпадъците ще бъде организирано по начин не допускащ смесването на различните по вид 

отпадъци, вкл. оползотворими с неоползотворими. 

Предполагаемият брой заети по време на строителството на обектите в имота ще бъде 

средно около 30 души на ден. При норма на натрупване 120гр/човек/ден, за целия период на 

строителство се очаква да се генерират общо около 2 т битови отпадъци.  

Ремонт и поддръжка на строителната техника няма да се извършват в района на 

строителството (това се прави от специализирани фирми в тяхни бази). Поради това на 

обекта няма да се образуват характерните опасни отпадъци – отпадъчни масла, смазочни 

течности, стари акумулатори и др. 

 

Генерирани отпадъци по време на експлоатация 

           През експлоатационният период ще се очаква да бъдат формирани следните видове 

отпадъци: 

Табл. IV 1.31 

№  Код на 

отпадъка 

Наименование на отпадъка 

 

 

1. 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

2. 20 01 35* Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти 

3. 20 03 01 Смесени  битови отпадъци 

4 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 

5 15 01 02  Пластмасови опаковки 

6 19 08 05 Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места 

 

         

Оценка за очакваните изменения в състоянието на околната среда по отношение 

управление на отпадъците през етапите на строителство и експлоатация 

 От направения анализ и характеристика на околната среда  по фактор отпадъци, може 

да се обобщи, че реализацията на ИП няма да окаже неблагоприятно влияние върху 

екологичния статус на района, както по време на строителството, така и през 

експлоатационния период.  

 При правилно подбрана в технологично отношение система за управление на 

специфичните отпадъчни потоци, въздействието ще бъде краткотрайно през фазата на 

изграждане и дълготрайно през периода на експлоатация, без значими изменения в 

характеристиките на средата. Липсата на значими количества на формираните отпадъци през 

различните етапи на реализация и експлоатация на обекта, предоставя възможност за 
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използване на съществуващите и предвидените за реализиране общински и регионални 

системи за управление на отпадъците, без да бъдат лимитирани или съществено натоварени.  

1.12. НАСЕЛЕНИЕ - ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА. ЗДРАВНО-

ХИГИЕННИ АСПЕКТИ 

Закона за здравето регламентира изискванията към дейностите по отстраняване и 

обезвреждане на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, 

предприятия, инсталации или кораби. Отпадъците от разрушаване на сгради и съдържащи 

азбест се обезвреждат по реда на чл. 7 на Наредба № 5 за предотвратяване и намаляване на 

замърсяването на околната среда с азбест и част I, раздел 2, т. 2.3.3 от Приложение № 1 на 

Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Минималните 

отстояния от различните видове съоръжения или инсталации за третиране на отпадъците до 

жилищната зона на населените места, курортните и излетните комплекси, както и 

предприятията и складовите бази от хранителната промишленост се определят с Наредба № 

7 от 25.05.1992г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда на 

Министерство на здравеопазването. Разположението на обектите в жилищни зони се 

съгласува с регионалните хигиенно-епидемиологични инспекции след решение на 

експертния съвет по предварителния санитарен контрол на РЗИ. 

Добрите традиции и капацитет в областта на здравеопазването са предпоставка за 

изграждане на Варна като втори лечебен център в страната, развитие на Медицинския 

университет с всички медицински специалности, активно участие в международни проекти и 

здравни мрежи. Това създава и възможност за развитие на Варна като център за 

международен здравен туризъм.  

В град Варна са изградени и функционират 13 болнични лечебни заведения, в т.ч. 4 

многопрофилни болници, 7 – специализирани и 2 диспансера. 

Съгласно Закона за лечебните заведения е създадена Областна здравна карта (ОЗК) на 

Варненска област, базираща се на оценка на географската, инфраструктурната, 

демографската, социалната и здравната характеристика на областта и на оценка на наличните 

лечебни заведения, и техните възможности за оказване на медицинска помощ, потребностите 

от спешна, първична и специализирана извънболнични и болнична помощ:  

 МБАЛ “Св.Марина” (бивша университетска) ще се развива като пилотна в условията 

на здравно осигурителната система, обслужваща пациенти от Североизточна 

България. Тя е с големи възможности за разширение на легловата база. Болнична 

политика е насочена към оценка на научно-приложните постижения и внедряването 

им в практиката, в интерес на пациенти, болничен персонал, обучавани студенти и 

специализанти.  

 МБАЛ “Св.Анна” (бивша районна болница) ще запази междуобластното си значение 

предвид материалната си база и квалифицирани кадри, тъй като няма големи 

възможности за разширение на легловата база.  

 Специализираната болница за рехабилитация има големи възможности за разширение 

на легловата база.  

 Специализираната очна болница, която е първата високоспециализирана 

офталмологична болница в България ще се развива като междуобластна 

специализирана болница, легловата й база е близко до нормативните изисквания.  
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 Акушеро-гинекологичната болница като единствената извънстолична специализирана 

болница, която е с междуобластно значение ще продължи да функционира, но 

легловата й база не отговаря на нормативите.  

 От частните болнични заведения само Специализирана хирургическа болница 

“Валем” ЕООД има големи възможности за разширение на легловата база.  

 Диспансерите изпълняват лечебно-диагностични, профилактични и методични 

функции на междуобластно ниво. Ще продължат да функционират като такива: 

 Предвижда се според ОЗК да бъдат разкрити: център за долекуване, продължително 

лечение и рехабилитация и един хоспис.  

 Първичната медицинска помощ (според ОЗК, която е част от НЗК) е осигурена 

териториално изцяло, като няма практики непокрити с медицински кадри.  

 Специализираната извънболнична помощ е осигурена с разнообразие от 

специализирани лечебни заведения. Териториалното им разпределение може да 

осигури достъпност до квалифицирана специализирана медицинска помощ, когато 

това е необходимо.  

През 2005 г. на 1000 жители в община Варна са осигурени 6,3 легла (при стандарт за 8 

легла/1000 жители).  

Насоки и прогнози за развитие на здравеопазването 

         В основата на прогнозата за развитието на здравеопазването са отчетени очакваните 

тенденции както в развитието на заболеваемостта на населението през прогнозния период, 

така и стратегическите насоки в развитието на лечебната медицинска помощ. 

         В сферата на извън болничната медицинска помощ стратегическите насоки са 

ориентирани към създаване на условия и предпоставки за по-ефективно използване на 

възможностите на изградената система на първичната извънболничната медицинска помощ 

(общопрактикуващи лични лекари и специализирана извънболнична медицинска помощ. 

         В сферата на болничната помощ стратегическите насоки отчитат както процесите на 

оптимизиране на болничната инфраструктура, така и обслужващите функции на град Варна, 

които в тази сфера са с регионални измерения и надхвърлят границите на областта. 

        Прогностичните нормативно обосновани проучвания за развитието на здравеопазването 

в град Варна и общината Варна за периода на действие на ОУП (2030 г.) включват: 

 Прогноза за потребността от лекари и стоматолози в т.ч. за извънболничната и 

болничната помощ  

 Прогноза за потребността от здравна инфраструктура. 

Възприетият норматив за обслужване на населението с лекари е 6,5 – 7,0 д. на 1000 

човека от населението.  

Брой на лекарите в системата на здравеопазването 

Тенденциален вариант - 2870 

Оптимистичен вариант - 3430 

Брой на стоматолозите 

Тенденциален вариант - 640 

Оптимистичен вариант - 750 
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Прогнозните разчети за потребността от болнични легла, отчитат нормите за 

заболеваемост и за среден престой на 1 болен (около 3-5 дни) в болничното заведение (при 

очаквана обръщаемост на 1 болнично легло в течение на 1 година между 40 и 45 цикъла 

годишно). 

Тенденциален вариант – необходимост от около 500 нови легла  

Оптимистичен вариант – необходимост от нови около 1000 легла 

          Обща смъртност 

Обект на наблюдението са всички смъртни случаи в страната, класифицирани според 

Международната класификация на болестите на Световната здравна организация. 

         Структура на общата смъртност по причини 

Област Варна е на трето място сред областите с най-ниска смъртност.През последните три 

години се наблюдава намаление в общата смъртност сред населението на област Варна. 

Коефициентът на обща смъртност /брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой 

на населението/ е 12,2%о при 12,5%о за 2008 г. Смъртността е по-висока сред мъжете 

(13,5%о) отколкото сред жените (11,0%о) и е по-висока в селата (19,4%о) отколкото в 

градовете (10,6%о). В структурата на причините за смъртност са: болести на органите на 

кръвообращението, новообразувания, болести на дихателната система; външни причини за 

заболеваемост и смъртност; болести на храносмилателната система, симптоми, признаци и 

отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания и други. На тези 

шест класа болести през 2009г. се дължат около 95% от всички смъртни случаи в 

страната. 

        Детска смъртност 

       През 2009 г. коефициентът на детската смъртност в област 

       Варна е 6.3 ‰ и бележи спад в сравнение с 2008 г. и 2007т., когато е бил 7.5 ‰, 

респективно 8.1 ‰. Наблюдават се съществени различия в стойностите на показателя детска 

смъртност по отношение на териториалния признак „градове-села”, като в селата детската 

смъртност е по-висока: през 2009 г.- 11.1 ‰; 

                            през 2008 г.- 10.0 ‰; 

                                        през 2007 г.- 15.00 ‰. 

       В градовете коефициентът детската смъртност се движи в следния порядък- 2007г. - 6.6 

‰, 2008г. – 7.0‰, а през 2009 г. коефициентът е най-нисък - 5.3 ‰ . Най-висока смъртност 

при децата се наблюдава в перинаталния период. В същото време показателите за 

неонаталната и постнеонаталната детска смъртност през 2009 г. са по-ниски от предходните 

години. Различията в показателите за детска смъртност се дължат основно на причини извън 

системата на здравеопазване - социални и икономически условия, етнокултурни особености 

на населението и пр. Починалите през 2009 г. деца от 0 до 1-годишна възраст са 37, от тях 

най-голям е броят на тези с болести на дихателната система - 37.84 % от всички починали 

деца. На второ място са някои състояния, възникващи през перинаталния период - 35.14 % от 

всички починали деца и на трето място, с 8.11 %, се подреждат вродените аномалии и 

травми, отравяния и други последици от въздействието на външни причини. Причините за 

тези стойности на структурата на показателя детска смъртност са наличието на следните 

проблемни области: 

 висок процент на ранните бременности; 

 висок процент на недоносените и децата с вродени малформации; 

 недостатъчно наблюдение и грижи за децата до 1 година. 

           Заболеваемост 
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           През периода 2007-2009г. се наблюдава увеличение на регистрираните заболявания 

/болестност/ сред населението. Темпът на нарастване за периода 2008-2009г. е по-висок в 

сравнение с предходния период 2007-2008г. Честотата на новите случаи на заболявания от 

злокачествени новообразувания се увеличава. Болестността от активна туберкулоза от 2002 

до 2009г. постепенно спада. 

           Хоспитализирана заболеваемост 

           Трябва да се отбележи, че с въвеждане на клиничните пътеки като форма на 

финансиране на болничната помощ от НЗОК, значително се промени структурата на 

хоспитализираната заболеваемост, особено по определени класове и отделни диагнози. Това 

води до изкривяване на статистическата информация и затруднява качествения анализ на 

заболеваемостта по причини, както и прогнозирането на трайни тенденции в развитието на 

здравните потребности от болнична помощ. 

           Състояние на системата на здравно обслужване и мрежата от лечебни заведения в 

област Варна 

           Първична извънболнична медицинска помощ 

           Към 31.05.2010 г. в РЦЗ са регистрирани 424 индивидуални и 29 групови практики за 

първична медицинска помощ и 428 индивидуални и 40 групови практики за първична 

медицинска помощ по дентална медицина. По договор с РЗОК за 2010г. извънболничната 

първична медицинска помощ се оказва от 324 лекари в 277 индивидуални и 21 групови 

практики за първична медицинска помощ и от 316 лекари по дентална медицина в 266 

индивидуални и 50 групови практики за първична медицинска помощ по 

дентална медицина. 

            В осем от общините на Варненска област съществуват 20 незаети лекарски практики 

за първична медицинска помощ, а в 12 от общините съществуват 35 незаети лекарски 

практики за първична медицинска помощ по дентална медицина. Разработената Областна 

здравна карта на област Варна, която предстои да се одобри до края на 2010г. регламентира 

базисните медицински грижи за населението да се осъществяват от минимум 315 лекари по 

обща медицина и 315 лекари по дентална медицина, работещи в лекарски практики 

и разположени равномерно на територията на областта. 

             Разработената карта гарантира равенство при достъпа на населението до първична 

извънболнична помощ, в това число и в най-отдалечените и труднодостъпни райони. 

             Специализирана извънболнична медицинска помощ 

            По договор с РЗОК за 2010г. извънболничната специализирана медицинска помощ се 

оказва от 1102 лекари работещи в 124 индивидуални, 17 групови практики, 29 МЦ, 9 ДКЦ и 

15 СМДЛ. Специализираната медицинска помощ е неравномерно разпределена в отделните 

общини в региона. Проблем е неравномерното разпределение на територията на областта и 

концентрацията на специалисти в областния център. Област Варна включва следните 

здравни райони, съвпадащи с географските граници на общините: Аврен, Аксаково, 

Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Долни чифлик, Девня, Дългопол, Провадия, 

Суворово. 

           Болнична медицинска помощ 

           Структурата на лечебните заведения за болнична помощ през 2009 год. е следната: 1 

бр. Университетска многопрофилна болница за активно лечение, 6 бр. МБАЛ, 7 бр. 

специализирани болници, 2 бр. Областни диспансера, 1 бр. МБАЛ към ВМА и 1 бр. 

специализирана болница за рехабилитация. 

         Спешна медицинска помощ 
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         ЦСМП - Варна обслужва населението на област Варна. Има разкрити девет филиала за 

СМП в градовете Варна, Девня, Вълчи дол, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Аксаково, 

Бяла и Белослав. В общините Аврен, Ветрино и Суворово няма разкрити филиали. 

Населението там се обслужва от най-близко разположените филиали, но съществуват 

проблеми, свързани с отдалеченост, труднодостъпност, недобри транспортни комуникации и 

трудности в обслужването през зимния период. Основните слабости и недостатъци на 

системата за извънболнична помощ могат да бъдат систематизирани по следния начин: 

 неравномерно териториално разпределение на лечебните заведения за извънболнична 

помощ, водещо до неравнопоставеност на населението по отношение на достъпа до 

здравни услуги; предимно индивидуална организация на дейността на 

общопрактикуващите лекари и малък относителен дял на регистрираните групови 

практики; 

 липса на добре организирана 24-часова неотложна помощ в лечебните заведения за 

първична и специализирана извънболнична помощ и зачестяващи проблеми и 

пропуски при оказването й; 

  недостатъчна и често формално осъществявана дейност по промоция на здравето, 

профилактика и скрининг на заболяванията, диспансеризация; 

 недостатъчен брой специалисти по определени медицински специалности; 

 обособяване на голям брой индивидуални специализирани практики за сметка на ДКЦ 

и МЦ, водещо до лоша координация и нарушаване на интегритета на 

лечебнодиагностичния процес; 

 деквалификация и липса на ефективна система за продължаващо обучение и контрол 

върху качеството на специализираната медицинска дейност. 

Работните операции се характеризират с разнородност и разнообразие по отношение 

на съдържанието на трудовите задачи, локализацията и методите на изпълнението им. Затова 

и работните места са  мобилни и динамични, като практически всяко работно място обхваща 

зоната на строителния обект. 

При строителната дейност се идентифицират следните опасни за здравето условия: 

- опасност от спъване, подхлъзване и падане от височина и при движение по стълби;  

- опасност от удар от падащи  и летящи предмети; 

- опасност от контузии, убождане и порязване при работа с ръчни инструменти, 

гвоздеи, диск на ъглошлайф и др.; 

- опасност от пропадане в необезопасени технологични отвори; 

- опасност от въздействие на електрически ток при неправилно полагане на кабели, 

нарушена изолация на проводниците, необезопасени ел. табло и ръчни електрически 

инструменти; 

- опасност от въздействие на шум – по-често импулсен, при удар с или върху 

метали, променлив при работа с ръчна техника, постоянен при работа на помпи и агрегати;  

- опасност от неблагоприятно въздействие на атмосферните условия – ниска и 

висока температура, висока влажност, въздушни течения – работа на открито; 

- опасност при професионален контакт със стандартни строителни материали, 

съдържащи фиброгенни, сенсибилизиращи и алергизиращи субстанции; 

- тежък физически труд – над 80 % от обема на СМР са ръчни операции. 

Движение по стълби: при неравна повърхност на стъпалата, наличие на вода и влага, 

непочистени отпадъци, наличие на кабели, въжета и др., липсващо или недостатъчно 

осветление или все още немонтирани парапети, съществува риск от подхлъзване и падане. 

Движението трябва да се извършва с повишено внимание, да не се пренасят предмети с 
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дължина над ширината на стълбището, да не се носят едновременно от двама работещи и 

при движение да се спазва дистанция от не по-малко от 2 m. 

Падащи и летящи предмети: в случай, че работната площадка и проходите не се 

почистват редовно от строителни и технологични отпадъци, при силен вятър, неволно 

събаряне или изпускане на инструменти или материали, е възможно да бъдат ударени 

работещи на по-ниско ниво на същия етаж или преминаващи под прозоречните отвори или 

подемника работници или случайни външни лица. Необходимо е регулярно и своевременно 

депониране на строителните отпадъци на определеното за целта место и повишено внимание 

при работа в зона с малка площ на повече от едно лице. 

Работа на височина: При работа на скеле, покривна конструкция, при монтаж на 

прозоречни дограми и при изпълнение на изолационни работи по външна фасада съществува 

опасност от падане от височина. Това е и най-честата причина за множествени травми с 

тежки последици, включително инвалидизиране и внезапна смърт поради трудова злополука, 

в строителния бранш. Необходимо е спазване на всички мерки за безопасност – спазване на 

част ПБЗ от инвестиционния проект, прилагане на средствата за колективна и лична защита, 

оперативен контрол при рискови дейности.   

Токсични агенти и неорганичен прах: В дихателната зона на строителните работници 

биха могли да бъдат идентифицирани органични разтворители на латексови и алкидни бои и 

аерозоли от летливата фракция на полимерни субстации като полиуретановата пяна, но не 

могат да се очакват емисии, постъпващи по аерогенен път, в концентрации над 

лимитираните, тъй като кубатурата на помещенията е голяма и съществува непрекъснат 

приток на чист свеж въздух от околната среда поради въздушните течения. С по-висока 

вероятност е настъпването на локално дразнещо действие при директен контакт с кожата, 

лигавиците и конюнктивите. При определени условия – сухи процеси, за кратки времеви 

периоди – не повече от 1 час на смяна, е възможно праховите концентрации, най-вече от по-

трудно седиментиращите респирабилна и торакална фракция, да превишат хигиенно-

допустимите нива, което налага употребата на защитни средства – дихателни маски, очила 

при опасност от проникващи частици и ръкавици, при работни операции със сухи материали 

- товаро-разтоварни дейности, сухо смесване на строителни материали, пробиване на отвори 

в стени, рязане на керамични материали др.  

Динамичното физическо натоварване е обусловено от характера и съдържанието на 

трудовата дейност, която изисква физически усилия при всички строително-монтажни 

операции и при ръчно вдигане и пренасяне на товари – тухли, опаковки цимент от по 25 kg, 

теракотни и фаянсови плочки в кашони, лепила и фугиращи смеси, стъклопакети, врати, 

каси, санитарно обзавеждане и т.н.  

За облекчаване на тежкия физически труд се прилага механизация – тежките 

материали се пренасят с електрически товарен строителен подемник. Съоръжението следва 

да е фундаментирано, добре укрепено, с обозначена максимална товароносимост, да се 

използва само за повдигане на материали, металното въже да е здраво и без снаждания. 

Забранено е качването на хора. Трябва да се осигурят електро-обезопасяване и 

мълниезащита на пулта за управление и електрическия двигател. Материалите да се повдигат 

стабилно укрепени, за да не изпадат от платформата. Въжето да е оградено от метална рамка, 

за да не се наранят случайно работници, когато е в  движение. 

Тъй като пусковият срок е договорен в оптимален и изпълним срок, няма наложен 

бърз темп на работа с регламентиран ритъм, пренасяните товари са с постоянна форма и 

удобни, използва се механизация и броят на работещите е достатъчен, не би могло да се 



Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ 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. 95 

очаква превишаване на допустимите сумарни дневни норми, определени от Наредба № 16 за 

физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести - ДВ, бр.54/1999г.  

Работната поза в над 95 % от заетото време е принудителна правостояща, неудобна, 

клекнал, на стълба, с повдигане на горните крайници над нивото на раменните стави, с 

наклон на тялото над 30 градуса от вертикалната ос на гръбначния стълб. Статичното 

мускулно усилие за поддържането й в пространството е значително.  

Работните движения са от І до V клас, като в тях са ангажирани всички флексорни и 

екстензорни мускулни групи на ръката, китката, предмишницата,  лакетната става, 

мишницата, раменната става, раменния пояс, гърдите и гърба. Освен мускулите, натоварени 

са и костите, ставите, сухожилията,  ставните връзки и инсерциите. При поддържане на 

товари е натоварен статично опорно-двигателния апарат на торса, в лумбалната област и 

долните крайници. 

Нервно-сензорното напрежение при работа може да бъде оценено като ниско-

степенно, тъй като обектите за наблюдение са с размери над 5 mm, неподвижни, с добър 

контраст спрямо фона, не изискват концентрация на вниманието. Слухов контрол не се 

изисква. За да не се нарушава говорната комуникация при слухова защита, се препоръчват 

филтриращи антифони, редуциращи звуковите вълни с честота над 1000 Hz. 

Нервно-психичното напрежение е от средна степен при работни операции и 

манипулации по електрическата инсталация. Обусловено е от високата и пряка отговорност 

за безопасността, експлоатационната сигурност и недопускането на електротравми на самия 

работещ, колегите му и бъдещите ползватели на съоръженията. По аналогичен начин може 

да се оцени нервно-психичното напрежение на техническия ръководител на обекта, който 

носи пряка отговорност за живота и безопасността на хората от фирмата – изпълнител на 

строежа, на случайно преминаващи лица, както и за материални ценности. 

 

Идентификация, хигиенно-токсикологична характеристика и оценка на използваните 

суровини и материали 

В строителната дейност се използват редица материали с трудово-хигиенно значение, 

формиращи опасност от въздействие на: 

- прахови аерозоли, които постъпват в организма през органите на дишането и биха 

могли да имат локален дразнещ, възпалителен и алергичен ефект върху кожата, лигавицата 

на назофаринкса и конюнктивата. Към тях се отнасят материалите в прахообразно агрегатно 

състояние и праховете, получени при дезинтеграцията на гипсосъдържащите плоскости и 

керамичните изделия; 

- токсични агенти със задушливо и системно при вдишване и директен контакт и 

локално дразнещо или корозивно действие при хронична експозиция. Работните практики и 

условия в строителството практически изключват вероятността от настъпване на остро 

отравяне при спазване на правилата за съхранение, маркировка и прилагане на токсичните 

вещества и препарати; 

- пожаро-опасни материали, течности и летливи съединения. 

Медико-биологични ефекти на циментовия прах: Работниците, заети с масовата употреба 

на цимент, са били обект на многобройни изследвания във всички индустриални страни. По-

голямата част от изследователите отнасят портланд-цимента към групата на инертните 

прахове с нисък рентгенов контраст. Български клинични и флуорографски проучвания 

доказват, че циментът би могъл да доведе до формиране на прахови грануломи без фиброза. 

По правило не се развиват пневмокониози, което се обяснява както с ниското съдържание на 
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свободен кристален силициев диоксид в повечето от изходните суровини, клинкера и 

цимента, така и с високата им водоразтворимост.  

По-чести от пневмокониозите са праховите бронхити. Вероятна причина за това е 

бързо настъпващата флокулация на частиците вследствие хигроскопичността им, поради 

което те се отлагат предимно в устната кухина и горните дихателни пътища. Бързото 

агломериране и втвърдяване на циментовите частици води до нередки случаи на ринолитиаза 

(камъчета в носа), която безпокои работниците, но няма клинични последствия. 

Съдържанието на 3-валентен хром в цимента е причина за появата на патологични 

кожни и белодробни промени. Кожните изменения се манифестират с развитие на язви, тип 

“птичи очи”, алергични контактни дерматити с характерна локализация по кожата на 

пръстите на ръцете и упорити екземи. Белодробният синдром се проявява с атрофични 

ринофарингити, трахеобронхити перибронхити, периваскулити, пневмосклероза, емфизем 

или първична бронхиална астма. Съгласно българското и европейско законодателство, в 

цимента е забранено влагането на 6-валентен хром, който е дефиниран като „Доказан 

канцероген за хора” от Международната асоциация за изследване на рака в Лион. 

Кварцовият пясък е минерална инертна добавка, която в сухо състояние е особено 

агресивна към дихателната система на човека поради високото съдържание на свободен 

кристален силициев диоксид. При продължителен професионален контакт – обикновено над 

10 години – и при висока инхалационна прахова доза  може да се развие едно от най-тежките 

заболявания на дихателната система  с професионална генеза – силикоза.  При строителни 

дейности работниците не са застрашени, тъй като пясъкът обикновено бързо се влага в 

разтвор, така че не прониква за време с хигиенно-значима продължителност в дихателната 

зона. Независимо от това, с превантивна цел,  е препоръчително при сухи работни операции 

– товаро-разтоварни работи, почистване и др. работещите да прилагат лични предпазни 

средства за защита на дихателната система – индивидуални противопрахови маски. 

Медико-биологични ефекти на гасената хидратна вар (калциев хидроксид):  поради 

силно изразената си алкална реакция варта има корозивно действие и може да предизвика 

при директен контакт изгаряне, особено опасно за очите и лигавиците. Варта на прах е 

опасна и при вдишване, тъй като предизвиква обширни и дълбоки разязвявания на епитела в 

устната кухина, назо-фаринкса и бронхите. Дългогодишното въздействие на варовия прах 

води до развитие на хроничен бронхит, емфизем и дихателна недостатъчност. 

Продължителният професионален контакт с вар и материали на варова основа може да 

доведе до кожни изменения – дерматити и екземи. 

Строителният гипс (калциев сулфат) е бързосвързващо и бързовтвърдяващо вещество,  

неустойчиво на влага и вода. В химичните си отнасяния проявява слабо кисела реакция. 

Чистият гипс е практически безвреден за здравето. При вдишване във високи  концентрации 

съдържащите се в него примеси - метални оксиди, водят до токсо-иритативни промени на 

горните дихателни пътища. У индивиди с атопична имуно-алергична нагласа може да се 

проявят алергичен хроничен синузит, фарингит, спастичен бронхит и бронхиална астма. Тъй 

като гипс-съдържащите смеси се подготвят бързо и в малки количества, не би могло да се 

очаква високо прахово натоварване. При прашните дейности подходящо превантивно 

средство са противо-праховите лицеви маски, като най-удачни са тези за еднократна 

употреба. 

Тухлите представляват изпечена при висока температура глина. Химичният им състав 

включва главно двуалуминиев триоксид, силициев диоксид и вода, свързани под формата на 

хидро-алумо-силикати. По състав тухлите не представляват токсикологична опасност за 
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човешкия организъм. В случаи на запрашаване се предприемат обичайните превантивни 

мерки. 

 Бетонът и бетоновите блокчета включват в състава си  материали, съдържащи 

свободен кристален силициев диоксид, циментов прах и химични добавки с модифициращо 

предназначение – пластификатори, ускорители, уплътнители, противо-замръзващи, въздухо-

увличащи, пено- и газообразуващи, забавящи и инхибиращи вещества, някои от които в 

достатъчни  концентрации могат да предизвикат вреден, дразнещ и алергизиращ ефект върху 

кожата, лигавиците и дихателните органи. За предотвратяването му се прилага специално 

работно облекло, включително ръкавици, както и дихателни маски. 

При подготовката на терена и на строително-монтажната площадка в зоната се 

допускат само лица без относителни и абсолютни медицински противопоказания за 

изпълнение на строително-монтажни работи.  

С оглед избягване на вторични замърсявания в района и с цел минимизиране на 

здравния риск е необходимо по време на строителството и преди началото на експлоатацията 

на обекта да се предвидят мерки за гарантирано ефективно извозване на твърдите битови и 

строителни отпадъци на предвиденото регионално депо.  

Необходимо е да се има предвид, че преди започване на строежа на обекта следва да 

се определят (вкл. на карта) оптималните маршрути за транспорт на строителни материали и 

елементи, с оглед минимално нарушаване на околните терени и снижаване генерирането на 

прахови емисии в района на Варна.  

Активната работа на строителни машини и автотранспорта е възможно да причинят в 

ограничени периоди от време замърсяване на атмосферния въздух със стойности над 

средните за района. Това епизодично замърсяване ще е концентрирано в района на 

строителните дейности, с бързо разсейване и без значим здравен ефект.  

 

Преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено 

действие на установените фактори.  

Продължителното комбинирано въздействие на прах и работа в условия на 

неблагоприятен микроклимат създава възможности за хронично дразнене на лигавиците и 

съответно развитие на заболявания на дихателната система при работещите по строежа на 

жилищния комплекс – хронични възпаления на горните дихателни пътища (ринити, 

бронхити) и заболявания на белите дробове (пневмонии, пневмосклерози, бронхиектазии).  

Няма условия за осъществяване на комбинирано, комплексно, кумулативно и 

отдалечено действие на токсични вещества по време на експлоатацията на ИП.  

 

Характеристика на експозицията.  

При работниците по изграждането на обекта експозицията на вредности е директна, 

но има временен характер с нисък интензитет.  

Източниците на неорганизирани емисии са:  

- изгорели газове от ДВГ на машините свързани със строежа и транспорта;  

- прах при строителните дейности;  

- шумово замърсяване от използваното техническо оборудване.  

Описаните емисии са краткосрочни, с малък териториален обхват, предимно засягат 

трудова среда и зависят от мерките за тяхното ограничаване.  

На този етап е трудно да се даде точна хигиенна количествена оценка на 

замърсяването с прах от строителната дейност. В случая ще се засегнат строго прилежащите 

територии в обекта, които не са населени. Праховата експозиция (при ПДК 10 mg/m3 за общ 
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прах) ще е под ПДК и не се очаква да доведе до професионално обусловени увреждания във 

времето за извършване на строително-монтажните работи.  

При експлоатацията, не съществуват реални възможности за експозиция на 

населението в град Варна с токсични или физични въздействия.  

 

Оценка на здравния риск, мерки за здравна защита и управление на риска 

 Оценката на здравния риск се базира на вероятността от настъпване на негативни 

здравни последици, времето на излагане и въздействие на вредния фактор/ дозата на 

експозицията и тежестта на последиците, които могат да се прогнозират.  

Всички идентифицирани в ИП елементи, ситуации и фактори биха могли да формират 

допустим, приемлив и контролируем риск, който следва да се проследява през всички етапи 

в реалния строителен процес. 

           

Профилактични мерки по отношение опазване здравето на работещите при строежа  

 

 планиране на необходимите действия за спазване  на Наредба № 2 за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи; 

 пространствена изолация по хоризонтала и вертикала – особено за тежката 

механизация, крана и повдигателните съоръжения,  

 движение на транспортните средства с повишено внимание,   

 обезопасяване на изкопи и отвори, 

 обезопасяване на електрическата уредба, въздушно полагане на кабелните 

проводници, заключване на ел.таблата, изолация на тоководещите части под напрежение, 

 правилно складиране и стифиране на строителните материали, изолационните 

плоскости и стъкла, 

 съблюдаване на технологичната последователност и сроковете в строителния процес, 

 приемане на скелевите конструкции с акт за устойчивост, товароносимост, стабилност 

и надеждност, 

 обезопасяване при работа на височина, особено на покривни конструкции, 

 обезопасяване от падащи предмети и тела, 

 пожарно обезопасяване при огневи работи, 

 обозначаване и маркировка на опасните зони и конкретните източници на риск, 

 работа само с пълен комплект работно облекло и лични предпазни средства за защита 

на главата, слуха, очите от летящи частици, ръкавици, обувки, противопрашна маска, 

 осигуреност на строителния обект с аптечка за първа медицинска помощ, 

комплектована с дезинфекциращи разтвори, превързочни материали и медикаменти, 

 достатъчни и хигиенични битови помещения за строителните работници, обзаведени с 

подходащи мебели за провеждане на микропаузи, хранене и прием на топли тонизиращи 

напитки;  

 да се провеждат редовни профилактични прегледи насочени към разкриване на 

свързаните с труда заболявания.  

 

Профилактични мерки по отношение опазване здравето на населението 

  

От изложеното в материала по здравно-хитиенни аспекти може да се направи извода, 

че за жителите на гр. Варна не съществува риск за здравето. Независимо от това, с оглед на 
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по-висока степен на сигурност и безопасност, е необходимо изпълнението на следните 

мерки: 

 Движението на транспортните средства да става само по картираните трасета, с 

подходяща и съобразена с пътните условия скорост, с повишено внимание за възрастни 

трудноподвижни хора и играещи деца ; 

 Строителната площадка да бъде оградена с метални предпазни елементи без отвори, 

обозначена с информационна табела и знаци за безопасност и по възможност – с осигурена 

физическа охрана; 

 Забранява се достъпа на неоторизирани, неинструктирани и без каска за защита на 

главата лица, особено деца, на строителната площадка; 

 Полагането на захранващи кабели да става по въздушен способ, без опасност от 

електротравматизъм; 

 Зоната, в която ще се изпълнява Плана за застрояване, да бъде добре осветена през 

тъмната част от денонощието; 

 Да се спазва стриктно работното време, като се спират шумните работни операции 

през периода 14-16.00 часа и 22.00 – 06.00 часа. 

 

Заключение за въздействието върху населението и човешкото здраве 

Следователно, изпълнението на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху 

здравето на населението и при настоящето, и при бъдещите поколения. Напротив, то ще 

подобри възможностите и качеството на живота в региона и ще допринесе за развитието на 

съвременна инфраструктура. Около територията, която ще се реализира ИП на отстояние от 

1.500 км няма обекти подлежащи на здравна защита  -  детски градини, училища, болници и 

др. съгласно §1, т. 3 от ДР на Наредбата за ОВОС. В радиус от 1 км няма исторически места, 

културни паметници и не попадат водоизточници и  съоръжения подлежащи на СОЗ. Най-

близкото училище и жилищни сгради са на 1.5 км по права линия, а болница на 2 км по права 

линия. 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 
включително и разположените в близост до обекта на инвестиционното 
предложение. 

            Реализацията на ИП няма да доведе до промяна в миграционните трасета на птиците, 

поради ниската височина на застрояване. Не се предвижда изграждане на надземни 

електропреносни мрежи, които да увеличат риска от гибел за мигриращите видове, особено 

на белите щъркели.  

        Имотът е отдалечен от крайречните и заливни лонгозни гори, както и свързаните с тях 

местообитания на видове птици (кълвачи, полубеловрата мухоловка, земеродно рибарче 

идр.), поради което не се очаква отрицателно въздействие върху тези видове или нарушение 

на водния режим. 

       Предвид това че имота се  намира в урбанизирана територия, не се очакват концентрации 

от мигриращи грабливи птици.  

       Площадката е вече антропогенно повлияна, няма да доведе до отрицателно въздействие 

върху предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитената зона.  

      Реализацията на ИП не предвижда изграждане на надземни електропреносни мрежи, 

които да увеличат риска от гибел за мигриращите видове, особено на белите щъркели.      

      Разглежданата площадка е отдалечена от крайречните и заливни гори, както и свързаните 

с тях местообитания на видове птици, поради което не се очаква отрицателно въздействие 

върху тези видове.   
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      Предвид наличието на постоянно човешко присъствие и фактора безпокойство, птиците 

използват територии, които не са с променено качество и функции, без ежедневно 

присъствие и движение на хора.   

      При изграждане на ИП няма да се наложи отсичане на трайна дървесна растителност. 

В заключение може да се отбележи, че реализацията на инвестиционното 

предложение няма да засегне местообитанията на защитените и мигриращи видове птици.  

 3. Вид на въздействието /пряко, непряко, вторично, кумулативно, 
краткотрайно, средни и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 
отрицателно/ 

Краткотрайно отрицателно въздействие по отношение на компонентите на 
околната среда по време на строителния период. 

 4. Обхват на въздействието - географски район, засегнато население, 
населени места /наименование, вид -град, село, курортно селище, брой жители и др./ 

Обхвата на въздействието е локален и ще бъде в рамките на имота. 

    5.    Вероятност от поява на въздействието 
По време на строително-монтажните дейности. 

 6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието 
          Краткотрайно, рядко, обратимо въздействие. 

 7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предлжение, 
свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните 
отрицателни въздействия 

Табл.18 
 

№ 

 

МЕРКИ 

Период/фаза 

на изпълнение 

РЕЗУЛТАТ 

1 Строителните  и  транспортните  

машини  да  се     поддържат в 

изправност 

   

строителство Опазване   на   въздуха,   

водите   и почвите от 

замърсяване 

2 Да не се допуска извънгабаритно 

товарене на          транспортни средства 

с насипни материали ______________________________________________ прилежащите терени от замърсяване 
 

строителство Опазване  на  района  на  

парка  и прилежащите 

терени от замърсяване 

3 Тежкотоварните    автомобили,    

използвани    за         доставка на 

материали и съоръжения да се движат       

по   определения    транспортен    

машрут   в населените места само през 

светлата част на деня  

строителство           Опазване  здравето  на  

хората  по отношение на 

шума и намаляване на                                

емисиите в атмосферния 

въздух 

 
8. Трансграничен характер на въздействията 

   Не се очаква такъв. 

 
21 .12.2015 год. 

 гр. Варна 

                               


