
 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС 

НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
„Изграждане на шоуруми предимно за строителни изделия, складови помещения,  офиси и 

паркинги за автомобили‖  в ПИ 10135.4510.453, с площ 2 672 кв.м., урбанизирана територия, с 

НТП ―нива―, ЗПЗ, район „Владислав Варненчик― гр. Варна 

 

 
І.    Информация за контакт с инвеститора: 

 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище: 
Д. ЮДОВ гр. Варна. 

2. Пълен пощенски адрес: гр. Варна. 

3. Телефон  . 

4. Лице за контакти: М. Юдова – пълномощник, с постоянен адрес: гр. Варна.  

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост 
             

Реализиране на проекта с цел „Изграждане на шоуруми предимно за строителни изделия, 

складови помещения,  офиси и паркинги за автомобили‖  в ПИ 10135.4510.453, с площ 2 672 

кв.м., урбанизирана територия, с НТП ―нива―, ЗПЗ, район „Владислав Варненчик― гр. Варна. 

Имотът е с трайно предназначение на територията: урбанизирана с влязъл в сила ПУП-

ПРЗ за „Производствено складова дейност―.  С решение № 196-13 към  Протокол № 8/28.01.2004 

г. на ОС на Община Варна е одобрен ПУП-ПРЗ в обхвата на  кв. 30, на Западна промишлена зона. 

За  ПИ 10135.4510.453, с площ 2 672 кв.м. е отредено  УПИ VІ-453 за „Производствено складова 

дейност―. Предвид което намерението на възложителя е да изгради шоурум за строителни 

изделия, складово помещение и офис.   

 Строителството ще се извърши, съгласно допустимите  с ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.4510.453, 

ЗПЗ, район „Владислав Варненчик― гр. Варна параметри на застрояване:  

Начин на застрояване – свободно; 

• Плътност на застрояване – 60%; 

• Интензивност на застрояването /Кинт. макс./ – 1.8; 

• Озеленяване - 25%. 

Планът ще се реализира при плътност, интензивност и озеленяване съгласно 

изискванията на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и норми за устройството на отделни 

видове територии и устройствени зони на МРРБ.  

С настоящото инвестиционно намерения се предвижда  изграждане на шоуруми за 

предимно за строителни изделия, складови помещения, офиси и паркинги за автомобили. 

Съгласно писмо на РИОСВ-Варна намерението е отнесено към т. 10 Б, като сградата се  

предвижда ще се ползва за обществено обслужване, със застроена площ приблизително 1 

000 кв.м. 



Водоснабдяването и електроснабдяването на ПИ 10135.4510.453, ЗПЗ, район 

„Владислав Варненчик― гр. Варна  ще бъде осъществено чрез присъединяване към 

електропреносна мрежа  и ВиК мрежи в района. 

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения; 

 

Имотът е с трайно предназначение на територията: урбанизирана (Влязъл в сила ПУП-

ПРЗ за кв. 30, на Западна промишлена зона за „Производствено складова дейност―) и с начин на 

трайно ползване: нива.  

Инвестиционното предложение няма връзка с други инвестиционни предложения и не 

противоречи на действащите планове за района.  

Не се очаква отрицателен кумулативен ефект с други съществуващи в района подобни 

инвестиционни предложения.  

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

 

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с 

използването на значителни количества природни ресурси.  

При строителството и експлоатацията ще бъдат използвани следните видове ресурси: почва, вода 

за строителни и експлоатационни нужди, пясък, горива, ел. енергия за строителни и 

експлоатационни нужди.  

 Основните строителни материали, които ще се използват при изграждането на обекта ще 

се доставят от фирмата изпълнител. 

 По време на извършване на строително-монтажните работи, инвестиционното 

предложение не включва използване, съхранение, транспорт и  производство на материали, които 

могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. 

 

г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни 

води; 

 

Строителни отпадъци ще се генерират основно през строителния период и ограничено 

количество при евентуални ремонтни работи. Те са предимно излишни земни маси и строителни 

остатъци от ремонта на сградата. 

Отпадъци генерирани през строителния период: бетон, смесени строителни отпадъци – 

бетон, тухли и др., остатъчен дървен материал и др.  

Образуваните по време на строителство зем. маси по възможност ще се вложат за обратен 

насип и озеленяване. 

По време на експлоатацията ще се формират различни отпадъци, свързани с характера на 

извършваните дейности, предимно  битови отпадъци – хартия, картон, биоразградими отпадъци 

от персонала и др.; 

Образуваните по време на строителство и  експлоатацията отпадъци ще се третират 

съгласно изискванията на ЗУО. На обекта не се очаква формиране на производствени отпадъци.  

 

 д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

 

В следствие от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване 

на околната среда.  



В процеса на строителството е възможно само временно замърсяване чрез запрашване на 

въздуха през периода на работа на товарните машини. По отношение на мерките за опазване на 

околната среда инвеститорът предвижда следното: при   строителството   да   се   използват   най-

кратките  разрешени  маршрути   за   придвижване   на техниката; използване на съществуващата 

инфраструктура; депониране и  съхраняване  на хумусния  слой в имота и  използването  му при 

озеленителните мероприятия; 

При вземане на необходимите мерки за стриктно спазване изискванията, заложени в 

техническите проекти, замърсяването ще бъде минимално, локализирано само в рамките на 

ограничен район и няма да предизвика въздействие върху хората, растителния и животински свят.  

По време на строителството и експлоатацията не се очаква генериране на вредни 

вещества, които да се отделят в почвата, въздуха.  

Не се предвижда надвишаване на нормите за шум.  

Няма да се допуска замърсяване на водите и нерегламентираното изхвърляне на 

строителни и каквито и да е било отпадъци. 

С реализацията на инвестиционното намерение ще се предвиди подходящо озеленяване.  

 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 

 

- Към момента на изготвяне на процедурата нямаме ясното от кого ще се извършват 

дейностите по почистване вкл. дезинфекция, възможно е да се извършват от специализирана 

фирма или от нас като ще се съхраняват минимални количества препарати колкото за две 

домакинства. Обекта не следва да се класифицира като обект с  нисък или висок рисков 

потенциал. 

- Не са констатирани рискове от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с 

инвестиционното предложение. 

При реализацията на предвиденото жилищно застрояване няма да бъдат налични опасни 

химични вещества от приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и 

ограничаване на последствията от тях. В близост до територията, предмет на инвестиционното 

намерение няма разположени предприятия/съоръжения класифицирани с висок или нисък рисков 

потенциал. 

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на 

Закона за здравето. 

 

- Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще 

съществува само в периода на строителството и ще касае само работещите на отделните обекти. 

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 ауспухови газове от бензинови и дизелови двигатели; физическо 

натоварване и опасност от трудови злополуки, свързани с използването на машини 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 

възложителите фирми, в т.ч. и изпълняващи специфични 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. 



 

 

             2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

 

Имотът, върху който ще се реализира инвестиционното предложение се намира на територията 

на град Варна и представлява ПИ 10135.4510.453, с площ 2 672 кв.м., урбанизирана територия, с 

НТП ―нива―, ЗПЗ, район „Владислав Варненчик― гр. Варна Всички дейности ще се 

осъществяват единствено и само в границите на отредената площадка. Не се налага ползването 

на допълнителни площи. 

 Приложена е скица, показващи местоположението на площадката. 

     Имотът не е разположен в защитени зони или територии. 

 Всички дейности ще се осъществяват единствено и само в границите на отредената 

площадка. Не се налага ползването на допълнителни площи. 

 

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

на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 

към ЗООС. 

 

Всички сгради и съпътстващи съоръжения ще бъде разположени в границите на имота, 

собственост на инвеститора и в съответствие на одобрен ПУП. 

Възложителят възнамерява да изгради  Шоурум за строителни изделия в това число - 

дограми - врати, прозорци, и др., складови помещения и офиси‖  в ПИ 10135.4510.453, в 

съответствие с разработения ПУП-ПРЗ. Сградата се предвижда да се ползва за обществено 

обслужване съдържаща магазини, складове офиси със застроена площ приблизително 1 000 кв.м. 

и паркинги за леки автомобили. 

Сградата ще се разположи свободно в имота. Сградата ще се състои от поне  два етажа, с 

плосък покрив, като на първият етаж се предвижда да са ситуирани магазина и складовете, а на 

вторият етаж офисите и битовите помещения за персонала. 

Подходът за имота е ориентиран на север, като пред фронта на фасадата, по цялата 

дължина на сградата е предвиден паркинг за клиенти с 10 броя паркоместа.  

В складовата зона е предвидена рампа за товаро-разтоварна дейност за обслужване на 

превозните средства. 

Около имота е предвидено изграждането на ограда. Частично по дължината на оградата се 

планира  вертикално озеленяване.  

Общия брой на едновременно пребиваващи служители и посетители/клиенти в обекта – 

20-25 човека. 

Прогнозираните нива на шума в района налагат извода, че реализирането на 

инвестиционното предложение няма да доведе до влошаване параметрите на акустичната среда, 

тъй като нивата на шум са по-ниски от санитарните норми. 

Няма източници на електромагнитни полета.  

Оптичните ефекти се разделят на ефекти на засенване и на отражение на светлина. На 

практика нито едно от двете явления само по себе си не води до замърсяване на околната среда. 

Неприятни миризми – не се очакват.  

 Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен социален ефект.  

 На обектите няма да бъдат налични опасни химични вещества от приложение № 3 на 

ЗООС. В близост до обекта, предмет на инвестиционното намерение няма разположени 

предприятия/съоръжения класифицирани с висок или нисък рисков потенциал. 



 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.  

С ИП не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура. До имота ще се достига по съществуващ път.  

  

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване.  

 

Строителството ще се извърши на база одобрен план за безопасност и здраве, включващ и 

мерки за опазване на околната среда. Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск 

за състоянието на околната среда не се предвиждат. 

Експлоатационният процес е свързан с предоставяне на обслужващи дейности, 

поддържане на чистотата в обекта, поддържане на озеленените площи, охрана и др.  

Очертава се експлоатационен период от над 50 години. При сегашните условия може да се 

предположи, че извеждането от експлоатация на сградите ще се наложи след около 70 години. В 

бъдеще няма идеи да бъде прекратена експлоатацията на обекта. 

6. Предлагани методи за строителство. 

Строителството ще се осъществи от специализирани за целта фирми. По време на 

строителството площта на имота ще бъде достатъчна. 

При извършване на строителните дейности ще бъдат използвани конвенционални методи.  

При строителството ще се влагат материалите, които ще са предвидени в проектната 

документация. Организацията и изпълнението на строителството, последователността на 

извършване на строително монтажните работи, включително организацията и местата за 

разполагане на строителната техника ще бъдат отразени и одобрени с Плановете за безопасност и 

здраве. Същият е задължителен за издаване на разрешение за строеж и е част от строителните 

книжа. 

 

  7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.  

Ефективно използване на територията. Развитието на инфраструктурата и природно 

съобразно ползване на даденостите на територията. Местоположението на терена,  дейностите,  

способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда са били в основата на 

новото инвестиционно предложение се вписва в поставените цели пред общината. 

  

Реализирането на ИП ще има положително въздействие от гледна точка на социално-

икономическите условия за развитие на общината. 

 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както 

и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко 

разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.  

 

Имотът, върху който ще се реализира инвестиционното предложение се намира на 

територията на град Варна и представлява ПИ 10135.4510.453, с площ 2 672 кв.м., урбанизирана 

територия, с НТП ―нива―, ЗПЗ, район „Владислав Варненчик― гр. Варна. Всички дейности ще се 



осъществяват единствено и само в границите на отредената площадка. Не се налага ползването 

на допълнителни площи. 

Приложена е скица, показващи местоположението на площадката. 

Приблизителното отстояние до обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на §1, т. 

3 от ДР на НУРИОВОС са както следва (по права линия): 

Жилищни сгради – около 1 500 м. 

Лечебни заведения – около 2 700 м. 

Училища – около  2 000 м. 

Отдих и развлечение – около 1 500 м. 

 Територията не попада в защитени зони и защитени територии от Националната 

екологична мрежа. 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение.  

 

Инвестиционното предложение ще се изгради реално върху урбанизирана територия с 

НТП нива. Съседните имоти са с обществено производствено- складово предназначение, поради 

което се съвместяват с планираната дейност.  

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.  

Територията не попада в защитени зони и защитени територии от Националната 

екологична мрежа. Най- близко разположена е ЗЗ BG0000191 „Варненско - Белославско езеро” за 

опазване на дивите птици, определен със Заповед № РД-128/ 10.02.2012 г. на министъра на околната 

среда и водите. 

Защитената зона  е създадена с цел опазване и поддържане на местообитанията на застрашени и 

мигриращи видове птици, по време на гнездене, миграция и зимуване за постигане на техния 

благоприятен природозащитен статус. Като приоритетни се определят осигуряване на безопасни 

въздушни коридори и места за пренощуване за безпрепятствено придвижване на мигриращи грабливи 

птици, щъркели, пеликани и жерави по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети, за постигане 

на техния благоприятен природозащитен статус, наред с опазването и поддържането на биологичното 

разнообразие в района, като предпоставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния 

природозащитен статус и жизненоспособността на популациите на видовете - обект на опазване. 

В защитената зона BG0000191 „Варненско - Белославско езеро‖ обект на защита се явяват 59 

вида птици, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие (Приложение І на 

Директива 79/409/ЕЕС) и 53 вида редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в 

Приложение 2 на ЗБР. 

Гнездящите птици, предмет на опазване в защитената зона, като земеродно рибарче, средна 

пъструшка, малък воден бик, няма да бъдат лишени от подходящи места, включително и за отглеждане 

на малките си, тъй като няма да се засегнат териториите им. 

Не се очакват значителни преки и косвени въздействия върху зоната и нейните ключови 

елементи, както и върху структурата, функцията и целостта. Като се има предвид, че инвестиционното 

предложение е извън границите на ЗЗ "Варненско - Белославско езеро" и граничи с главен път Варна – 

Разделна – Повеляново - Девня, може да се обобщи, че строителството и експлоатацията на 

инвестиционното предложение - като самостоятелен обект, а и във взаимодействие с други планове и 



проекти, няма да окаже значително въздействие върху видовете, включени в Приложение № 2 на ЗБР и 

няма да засегне природните местообитания, описани в Приложение № 1 на ЗБР. 

  

Цели на обявяване на защитената зона:  

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на ЗЗ;  

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на 

видове, предмет на опазване в рамките на ЗЗ, включително и на естествения за тези 

местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;  

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни 

природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, 

предмет на опазване в рамките на ЗЗ.  

 

Режим на дейности:  

 Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения;  

 Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;  

 Забранява се косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август;  

 Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;  

 Забранява се изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия с 

изключение на тези, за които към датата на обнародване на Заповедта в Държавен вестник 

има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 

от ЗБР. Режимът не се прилага за вятърни генератори, използвани като собствени 

източници на електрическа енергия.  

 

Състояние на местообитанията  

Цялостното състояние на местообитанията на видовете, предмет на опазване в ЗЗ може да 

бъде определено като добро, с изключения на посочените заплахи:   

Територията на имота не попада в санитарно-охранителни зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване. На инвеститора не са известни забрани за 

имота спрямо защитени зони свързани с водоизточници. Същевременно местоположението на 

територията, предмет на ИП е изключително благоприятна за търговска и обслужваща дейност 

предвид факта, че граничи с главен път Варна – Разделна – Повеляново - Девня, около имота има 

множество други обекти с подобни дейности.  

 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

Обектът ще се водоснабди от водопроводна система на общината. 

Отпадъчните води  ще бъдат в минимални количества и същите ще се отвеждат в 

канализационната мрежа за района.  

              

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

 



Всички изискуеми документи съгласно Закона за устройство на териториите, Закона за 

управление на отпадъците, Закона за водите и др. 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските 

райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-

конкретно:  

 

1. Съществуващо и одобрено земеползване — Имота представлява  земеделска земя, 

разположен е изцяло в градска среда урбанизирана територия. 

2. Мочурища, крайречни области, речни устия - С инвестиционното намерение няма да 

бъдат засегнати мочурища, крайречни области, речни устия, тъй като няма такива в близост до 

него. 

3. Крайбрежни зони и морска околна среда - В близост до инвестиционното предложение 

има крайбрежни зони и морска околна среда. Имота е  разположен  на около 1 200 м. по права 

линия от Черно море. 

4. Планински и горски райони - Територията предмет на инвестиционното предложение не 

попада в планински или горски район.  

5. Защитени със закон територии - С инвестиционното предложение не се засягат 

защитени със закон територии. Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа - Имотите за реализация на ИП 

не попада в обхвата на защитени зони от екологична мрежа Натура 2 000. Най-близките защитена 

зона е ―Батова‖ определена съгласно изискванията на Директивата 79/409/ЕЕС за опазване на 

дивите птици от екологична мрежа Натура 2 000 и отстои на около 2 км. северозападно от терена 

предмет на разработване на ПУП-ПРЗ. 

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност - 

Територията не попада в райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или 

международен статут на защита и обекти с историческа, културна или археологическа стойност. 

Територията, на която се предвижда да бъде реализирано инвестиционното предложение, 

представлява антропогенно повлияна територия, поради което площадката следва да се причисли 

към ландшафтите, върху които вече е оказвано антропогенно въздействие.  

8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 

здравна защита – не се засягат.  

 

С ИП не предвижда мероприятия, които да доведат до поява на нови, значими по 

количество замърсители в разглежданата територия. Имайки предвид настоящото състояние на 

ландшафта в разглеждания район може да се твърди, че ИН, няма да доведе до негативни 

изменения в състоянието на ландшафта. 

 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като 

се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на 

реализацията на инвестиционното предложение:  



1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, 

биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.  

По време на реализирането на застрояването, предвидено с плана, се очакват минимални 

количества от емисии на вредни вещества, които ще се отделят главно от превозните средства 

доставящи строителни материали-емисии от прах. При експлоатацията на обекта не се очаква 

отделяне на вредни вещества, поради характера на застрояването. 

По време на строителството ще се генерират строителни отпадъци. По време на 

експлоатацията на обектите ще се генерират смесени битови отпадъци. Управлението на 

генерираните отпадъци ще се извършва съгласно изискванията на Закона за управление на 

отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него. 

 

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху почвите,  в резултат на 

реализацията на инвестиционното предложение: 

Вредно въздействие върху хората и тяхното здраве не се очаква т.к. инвестиционното 

предложение не е свързано с процеси отделящи вредни вещества и замърсяващи околната среда с 

последващо влияние върху хората. 

Разглежданият район е с умерено континентален климат, омекотен от непосредствената 

близост на Черно море. 

Преобладават ветровете от изток. Ветровете със скорост между 2 и 5 m/s. обхващат около 

80% от случаите. Характерни за района са умерените и силните ветрове- средногодишната 

скорост на вятъра е около 3.5 m/s. Средногодишната честота на дните с по-силен вятър- над 5m/s, 

който предизвиква високо ниво на турболенция и ефективно разсейва замърсителите с 20.3 %. 

Случаите на тихо време са малко - под 25%, което е благоприятно за разсейване на 

замърсителите. Характерно за района явление е наличието на бризови циркулации (около 90 дни 

годишно)- най-често през юли - август със скорост от 3 до 5 m/s. 

Средната годишна температура е 12.1 С°. Годишния ход на температурата има минимум 

през януари и максимум през юли. Най-ниска е средната температура на въздуха през януари 

+1.2 С, а най-високата е за юли +22.6. Средномногогодишното количество на валежите е около 

500mm. Средногодишната стойност на относителната влажност на въздуха е 77 %, максималната 

стойност (82 %) е през зимата, а минималната (70 %)- през лятото. Средногодишния общ брой на 

дните с мъгла в района е сравнително голям - 35. Те оказват неблагоприятно влияние при 

разпространяването на замърсителите по въздуха, т.е. възпрепятстват ефективното разсейване. 

От гореизложеното може да се направи общата оценка, че климатичните и метеорологичните 

условия в района и свързаната с тях динамика на атмосферата са много благоприятни за 

разсейване на атмосферните замърсители и за самопречистване на атмосферата. 

Разглежданата територия не е с промишлените предприятия емитиращи емисии в околната 

среда. Това оказва положително влияние върху качеството на въздуха. 

Площадката, на която се предвижда да се реализира инвестиционното  

- влияние върху почвите от  транспортното замърсяване – газове и аерозоли от горивните 

процеси на автомобилите и прах по време на строителния период. 

- възможни са локални замърсявания със строителни отпадъци и нефтопродукти, 

съсредоточени в рамките на площадката. Замърсяванията са отстраними и не могат да засегнат 

съседни земеделски земи ако своевременно се предприемат мерки за почистване. 

- утъпкване и уплътняване на почви в терени, предвидени за изграждане на сгради в 

рамките на имота и линейно по захранващите инфраструктурни трасетата. Уплътняването е 

отстранимо с агротехнически мероприятия – оран, фрезоване. 



През експлоатационния период не се очаква въздействие от реализацията на ИП върху 

почвите. Въздействието върху почвите, свързано с изпълнението на проекта и функционирането 

на обекта ще бъде минимално като площ и пренебрежимо като степен.  

Ландшафт 

 Инвестиционното предложение не съдържа обекти или мероприятия, които да доведат до 

поява на нови, значими изменения в ландшафта на разглежданата територия.  

 Повърхностните води на сушата се отнасят към Черноморската водосборна област. В 

хидроложко отношение районът се отнася към подобласт с преобладаващо дъждовно 

подхранване и район с преобладаващо влияние на подпочвеното подхранване. Хидрографската 

мрежа е слабо изразена и се характеризира с временния отток по деретата и другите овражни 

форми при проливни валежи. Повърхностният отток се отвежда към морето или се изпарява. 

Районът е беден на повърхностни водни ресурси на сушата - най-близкото езеро е ―Варнеско - 

Белославско езеро‖. Повърхностните води по принцип не са замърсени от производствени 

дейности. В района повърхностните води се формират само от валежите. Районът се отличава с 

недостатъчни по количество валежи, по-слаби от средните за страната, разпределени 

сравнително равномерно през годината. През лятото и есента падат около 52 % от годишните 

валежи, а през зимата и пролетта - около 48%. Дните за снежна покривка са около 15дни - 

задържане на снега, благодарение на по-високите температури през зимата в следствие на 

близостта до морето. Подземни води - Характерно за тази зона е етажното разположение на 

водоносните хоризонти, вертикалната хидрохимична зоналност на подземните води, наличието 

на хидравлична връзка между водоносните хоризонти по линия на тектонските разседи и 

разломи, макар водоносните хоризонти да са добре изолирани един от друг и значително площно 

разпространение на докватернерните водоносни хоризонти. 

Разглежданият район е беден на повърхностни водни ресурси. В близко бъдеще няма 

опасност от изтощаване на водите от подземните водоносни хоризонти, а подземните водни 

ресурси са уязвими за повърхностно замърсяване и по принцип вече са замърсени в определена 

степен. Предвижданото на ПУП-ПРЗ не предвижда използването на технологии, които да 

причиняват замърсяване на повърхностните и питейните води на площадката. Поради което 

реализацията на ИП не променя състоянието на повърхностните води и не оказва никакво 

въздействие върху тях. 

 Биологично разнообразие  

- няма да бъдат унищожени природни местообитания, не се очаква отрицателно въздействие, тъй 

като засегната територия е с малка площ и е антропогенно повлияна; 

- няма да се засегнат площи с естествена растителност; 

 При спазване на предвидените мерки по време на строителството не би трябвало да се 

очакват негативни въздействия върху компонента на околната среда. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.  

Територията предмет на ИП не засяга защитени територии, Реализацията на 

инвестиционното предложение няма да предизвиква въздействие върху елементите на 

Националната екологична мрежа. 

Въздействието върху защитената зона по ―Натура 2 000‖ ще е следното: 

Прогноза за въздействието върху съществуващата растителност: 

При реализацията на проекта не се очаква отрицателно въздействие върху растителността 

в района. Строителството на сградите ще бъде съобразено с естествена дълготрайна 



растителност. Унищожаване на рудералната растителност няма да се реализира. Няма да бъдат 

унищожени типове природни местообитания, включени в Приложение № 1 на ЗБР. 

Прогноза за въздействието върху животинския свят: 

Върху представителите на херпетофауната няма да бъде оказано значително негативно 

влияние. Размножаването им няма да се подтисне, тъй като се очаква само известен прогонващ 

ефект, който няма да повлияе и върху числеността и плътността на популациите, предвид 

сходния характер на прилежащите територии. От видовете с природозащитен статус на 

територията за реализация не са установени екземпляри. 

На територията, където ще се реализира инвестиционното предложение няма условия за 

гнездене и укриване на птици, тъй като в близост до площадката няма влажни биотопи и няма 

подходящи условия за изхранването на прелетните и зимуващите птици. 

Не се очаква негативно въздействие върху представителите на бозайната фауна, тъй като 

числеността на популациите им е ниска и е свързана главно с антропогенната дейност, предвид 

разположението върху антропогенно повлиян терен. 

Предвид обстоятелството, че повечето от характерните за района видове са с различна 

степен на синантропизация се очаква възстановяване и увеличение на числеността на 

популациите.  

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.  

            При експлоатацията на сградите, не се отделят вредности, както в работната, така и в 

околната среда. При определени обстоятелства (човешки грешки или аварийни ситуации), е 

възможно замърсяване на почвите или отпадъчните води.  

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. 

Най-общо, въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени предварително 

като локално, с ограничен характер, без кумулативно действие. Не се засягат населени места или 

обекти, подлежащи на здравна защита. Реализацията на намерението няма да предизвика 

съществена и негативна промяна. 

По време на строителството въздействието върху околната среда ще е следното: 

• пряко като въздействие; 

• незначително като характер за обслужващите строителната техника; 

• краткотрайно по време; 

• временно като продължителност; 

• локално като обхват за околната среда. 

 

По време на експлоатацията въздействието върху околната среда ще е следното: 

• пряко като въздействие; 

• незначително като ефект; 

• дълготрайно по време; 

• постоянно като продължителност. 

 



5. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой на 

населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).  

Обхвата на въздействието е локален. С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати 

населени места, няма да бъде засегнато населението, обхвата на въздействие ще бъде в рамките на имота. 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.  

 

Продължителността на въздействията се ограничава основно по време на строителните 

дейности, а при експлоатацията е сведена до минимум, по отношение на атмосферния въздух, 

водите, отпадъците, вредните физични фактори, биоразнообразието, въздействието е минимално 

и обратимо. По отношение на почвите и ландшафта е необратимо (при съществуване на 

сградите) и възстановимо след ликвидирането им. 

Малка вероятност от поява на отрицателно въздействие. 

Възможни вредни въздействия могат да бъдат реализирани при форсмажорни 

обстоятелства, свързани с природни бедствия и катастрофи, както и от действия предизвикани от 

субективни фактори 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

 Обхватът на въздействие ще е ограничен изключително на територията на обекта и 

минимален за съседните територии. Няма да има засегнато население от съседни населени места, 

а от там и продължителност и обратимост на въздействието. Възникналите, макар и минимални 

въздействия ще са с непряк характер, постоянни, с очакван минимален отрицателен ефект. 

Краткотрайно, рядко, обратимо отрицателно въздействие. 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения.   

Не се очаква. В близост до инвестиционното предложение няма съществуващи 

производствени обекти, от които да се получи комбинирано въздействие. 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.  

Необходимо е при извършване на строителните дейности и експлоатацията на обектите 

отрицателните въздействия върху околната среда да се сведат до минимум.  

 

10. Трансграничен характер на въздействието.  

Не се очаква. 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите 

значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 

 
По отношение на мерките за опазване на околната среда инвеститорът предвижда следното: 

 

• Атмосферен въздух 



 

- да не се допуска да работят строителни машини и МПС с неизправни двигатели с вътрешно 

горене; 

- 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; 

- да се използват гъвкави преместваеми улеи за сваляне на строителни отпадъци до ниво терен; 

- да се използват зебла по фасадите за ограничаване на емитирания прах; 

 
• Шум 
 

- транспортът 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; 

 Отпадъци 

- Образуваните отпадъци да се събират разделно и съхраняват на временни площадки до: 

-  извозване на строителните отпадъци на депо 

- събиране на твърдите битови отпадъци в метален контейнер и извозването им на организирано 

депо за ТБО, съгласно утвърдена схема от общината; 

Необходимо е изпълнителят да изготви точни указания за мястото за временен престой на 

техника и местата за временно складиране на строителните материали, образуваните отпадъци в 

границите на строителната площадка 

 Почви 

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; 

 Води 

Да не се допуска попадане на строителни материали в отпадъчните води; 

 Природа 

Използване за отопление на енергоспестяващи уреди и приоритетно използване на възстановими 

източници на енергия. 

Превозните средства, които ще се използват по време на строителството да се движат с ограничена 



скорост за да не са заплаха за представителите на животинския свят. 

Заключение 

По отношение на растителния свят, при реализацията на инвестиционното предложение 
не се очаква отрицателно въздействие, тъй като не се засяга обработваема земеделска земя, 

където не се срещат местообитания на видове с природозащитен статус. 

По отношение на животинския свят, при реализацията на инвестиционното предложение 

не се очаква отрицателно въздействие. Загубата на хабитати на гнездещи видове птици с 
природозащитен статус няма да има, тъй като повечето от характерните за района видове са се 

приспособили към градската среда. 

Не се очаква кумулативно въздействие. 

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже 

недопустимо негативно въздействие върху защитена зона ―Батова‖ с код BG0002082, определена 

съгласно изискванията на Директивата 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици от екологична 
мрежа НАТУРА 2 000, поради слабото представяне в района на реализация на защитени 

биологични видове (животински и растителни) и техните хабитати и местообитания, както и 

липсата на производствени процеси при експлоатацията, емитиращи вредни вещества в 

компонентите на околната среда (въздух, води или почви). 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.  

В изпълнение на чл. 4 от Наредбата по ОВОС, възложителят е информирал засегнатото 

население чрез обществен достъп до информацията на интернет страница. До настоящия момент 

няма проявен обществен интерес. 

 

 

 

 

 

Дата:……………………… 2019 г.    Възложител:............................... 


