
ДО  

ОБЩИНА БЯЛА 

 

 

Във връзка с:  Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за 

регулация и план за застрояване /ПУП-ПРЗ/ за обединяване на УПИ XI – 13 и 

УПИ XIV – 12,17 в един УПИ ХVI – 12,13,17, в кв. 8 /последният идентичен с ПИ № 

07598.115.145 по КК на гр. Бяла, област Варна/ по ПУП на зона за отдих „Луна“, гр. 

Бяла, община Бяла, област Варна, с цел изграждане на „Хотелски комплекс, 

състоящ се от две самостоятелни сгради, два басейна и два паркинга“, с 

Възложител : „САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ“ ЕООД, ЕИК 131065627. Пълен пощенски 

адрес: гр. София, община Столична, област София, ул. „Хенрик Ибсен“ № 15, ет. 8 за 

което бяхте информирани с писмо, изх. № 26-00-8329/А1/ от 11.01.2019 г. на 

Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Варна, приложено Ви изпращам 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за горното 

инвестиционно предложение, съгласно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата 

за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. 

За изясняване на обществения интерес, моля на основание чл. 6, ал. 9 от 

Наредбата за ОВОС да поставите съобщение на своята интернет страница (ако 

има такава) и на обществено достъпно място, като определите срок (най-малко 14 

дни), ред за достъп до информацията и за изразяване на становища от 

заинтересувани лица. 

Съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е необходимо в срок до 3 дни след 

изтичане на определения срок да изпратите служебно резултатите от обществения 

достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му, на Регионална инспекция по околната 

среда и водите (РИОСВ), гр. Варна, на адрес:  ул. “Ян Палах” № 4 

 

Прилагам: Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по 

Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за горното инвестиционно предложение (на 

хартиен и на електронен носител). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:                                                                                  С уважение: 
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До 

Директора на 

РИОСВ-Варна 

 

И С К А Н Е 

за преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействие 

върху околната среда (ОВОС) 

 

 

 

 

 



 3 

 

ДО       

Г-ЖА ХРИСТИНА ГЕНОВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ВАРНА 
 

 

 Относно: Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС) от „САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ“ ЕООД, 

ЕИК 131065627 за Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за 

регулация и план за застрояване /ПУП-ПРЗ/ за обединяване на УПИ XI – 13 и УПИ XIV 

– 12,17 в един УПИ ХVI – 12,13,17, в кв. 8 /последният идентичен с ПИ  

№ 07598.115.145 по КК на гр. Бяла, област Варна/ по ПУП на зона за отдих „Луна“,  

гр. Бяла, община Бяла, област Варна, с цел изграждане на „Хотелски комплекс, състоящ 

се от две самостоятелни сгради, два басейна и два паркинга“.  

 

Уважаема госпожо Генова, 

  

           На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ 

91/2002 г. с изм. и доп.) и Ваше писмо, Ви представям искане за преценяване 

необходимостта от ОВОС. 

 

   Моля, за решение по преценяване необходимостта от извършване на 

ОВОС на инвестиционното предложение.  

 

Прилагам: 

 

1. Информация за преценяване необходимостта от ОВОС – на хартиен и 

електронен носител. 

2. Писма за информиране на кмета на община Бяла, област Варна, съгласно 

чл. 4 на Наредбата за ОВОС. 

3. Обява за уведомяване на населението и поставяне на таблото за 

обществен достъп на община Бяла, област Варна.  

4. Документ за платена такса. 

 

 Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на 

посочения адрес на електронна поща. 

      Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с 

предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

 

 

 

 

дата:.........................                          

Възложител:..................................... 

/подпис, длъжност/ 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС   

НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Проект за изменение на Подробен 

устройствен план – план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПРЗ/ за 

обединяване на УПИ XI – 13 и УПИ XIV – 12,17 в един УПИ ХVI – 12,13,17, в кв. 8 

/последният идентичен с ПИ № 07598.115.145 по КК на гр. Бяла, област Варна/ по ПУП 

на зона за отдих „Луна“, гр. Бяла, община Бяла, област Варна, с цел изграждане на 

„Хотелски комплекс, състоящ се от две самостоятелни сгради, два басейна и два 

паркинга“.  

 
І.    Информация за контакт с инвеститора: 

 

  „САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ“ ЕООД, ЕИК 131065627, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, община Столична, област София, ул. „Хенрик Ибсен“ № 15, 

ет. 8 

Лице за контакти : гр. Бяла, ул.“Брегова“ № 25, община Бяла, област Варна  

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): GSM 0887 665 730, zdravvka_68@abv.bg 

Лице за контакти: Здравка Кирова  

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 

Настоящата разработка е свързана със съгласуване на Проект за изменение на 

Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПРЗ/ 

за обединяване на УПИ XI – 13 и УПИ XIV – 12,17 в един УПИ ХVI – 12,13,17, в  

кв. 8 /последният идентичен с ПИ № 07598.115.145 по КК на гр. Бяла, област Варна/ по 

ПУП на зона за отдих „Луна“, гр. Бяла, община Бяла, област Варна, с цел 

изграждане на „Хотелски комплекс, състоящ се от две самостоятелни сгради, в 

едната, от които ще са обособени хотелски стаи, обслужващи помещения и общи 

части, а във втората освен хотелски стаи ще се помещават и ресторант, рецепция, 

лоби бар, помещения за спорт и развлечения и складове“. Инвестиционното 

предложение обхваща и реализация на два басейна и два паркинга (за посетители и 

служебен), в УПИ ХVI – 12,13,17, в кв. 8 по ПУП на зона за отдих „Луна“, гр. Бяла, 

община Бяла, област Варна.    

Възложителят възнамерява да изгради „Хотелски комплекс, състоящ се от около 

90 хотелски стаи, обслужващи помещения, общи части, обособени в две самостоятелни 

сгради, като във втората се обособяват и ресторант, рецепция, лоби бар, помещения за 

спорт и развлечения и складове“ за 200 обитатели и 2 басейна и два паркинга, съгласно 

допустимите с ПУП-ПЗ за УПИ XVI-12,13,17, в кв. 8 по плана на ЗО „Луна“, параметри 

на застрояване: макс. плътност –  30 %, макс.; К инт. – 1 макс.; височина к.к. до 10 м /3 

ет./; мин. озеленяване – 50 %, от които 25 % дървесна растителност. 

Застроена площ – 1 760 кв.м. < 30 %; разгъната застроена площ 5 870 кв.м. < 1; 

озеленяване 3 000 кв.м. > 50%. 

 

Парцелът е ориентиран по посока север - юг, с минимална денивелация на терена. 

Имотът граничи с улица от три страни – север, изток и юг.  Основният подход за 

посетители се предвижда от север, а този за стопански нужди от изток.  Двата подхода 
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ще бъдат отделени чрез част от застрояването. Към подхода за посетители ще има 

обособен паркинг с 26 паркоместа и обръщало за автомобили. 

Комплексът ще се състои от две отделни сгради, условно наречени блок А и блок Б, и 

два броя външни басейни, единия от които - детски. В двора на комплекса ще бъдат 

оформени алеи и подходи, както и подходящо озеленяване. Двете сгради се предвижда 

да бъдат без сутерен, с три надземни етажа и един терасовиден/подпокривен етаж.  

В блок А на партера и първия етаж ще бъде разположено цялото обществено 

обслужване за комплекса: рецепция, лоби, лоби-бар, ресторант, кухня, складове, 

търговски помещения, спортен и рекреационен блок. Ресторантът ще разполага с 

приблизително 192 вътрешни места и 318 външни. На част от първи етаж и останалите 

над него ще има хотелски стаи – общо 23 броя. Част от тях ще бъдат предназначени за 

ползване от хора с намалена подвижност. Ще бъдат предвидени всички необходими 

обслужващи и технически помещения. 

Блок Б ще е предназначен изцяло само за хотелски стаи и съответните обслужващи и 

технически помещения. Общият брой на стаите ще е 58, като част от тях ще бъдат 

семейни с допълнителни фиксирани легла. Общият брой на фиксираните легла в 

комплекса ще бъде 177. 

Басейните ще имат водна площ общо от около 365 м2 и 108 места за шезлонги на 

открито. Планираната ЗП е около 1753 м2, РЗП е около 5840 м2, отговарящи на 

предвидените в Подробния устройствен план градоустройствени показатели. 

Конструкцията на сградата ще бъде стоманобетонна. Фасадите ще бъдат оформени с 

материали с натурален цвят и финиш – камък, дърво, метал. Остъкляването на сградите 

се предвижда с алуминиева дограма и на места окачена алуминиева фасада. Покривът 

ще бъде от ламарина с PVC покритие. Ще бъдат проектирани и изпълнени всички 

необходими инсталации за функционирането на сградата. Новата сграда ще бъде 

захранена с електроенергия, водопровод и канал чрез нови външни връзки от 

съществуващите улични мрежи. 

Достъпът до имота ще се осъществи от съществуващата пътна мрежа. 

Водоснабдяването на имота ще се осъществява от водоснабдителната мрежа в 

района, чрез водопроводно отклонение. Формираните битово-отпадъчни води ще 

постъпват чрез новопроектирана външна канализация към намиращата се в близост 

КПС, която отвежда водите за пречистване към ПСОВ Обзор-Бяла. 

Електроснабдяването ще се осъществи от съществуващата електропреносна 

система. 

При строителството се предвиждат земни изкопни работи за полагане на 

фундаментите,  както и изкопни работи за полагане на водопроводна и канализационна 

система, ел. инсталации, бетонови, зидаро– кофражни и довършителни дейности. 

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

инвестиционни предложения; 

Органът по одобряване на инвестиционното предложение е Община Бяла, област 

Варна. Инвестиционното предложение не противоречи на действащите планове за 

района. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не е 

свързано с оказване на отрицателно въздействие на други дейности. Конкретното 

предназначение на поземления имот е определен с подробния устройствен план – план 

за застрояване. Проекто - предложението на ПУП-ПРЗ е съобразен с предвижданията 

на устройствените схеми и план от по-горна степен и представлява по отношение на 

тях по-пълна и конкретна разработка. При разработването на проекта на ПУП-ПРЗ са 

взети предвид изискванията на Закона за устройство на територията и свързаните с 

него поднормативни актове.  
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На този етап няма други инвестиционни предложения в процес на разработване 

и одобряване, в непосредствена близост до посочената територия. Възможно 

кумулативно въздействие може да се прояви при едновременно изпълнение на няколко 

близкостоящи проекти и настоящото ИП, което е с много ниска степен на вероятност. В 

този случай се очаква възможно краткотрайно увеличаване на нивата на шум, основно в 

района на площадката на УПИ при изграждането на хотелски коплекс.  

в) използване на природни ресурси по време на строителството и 

експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното 

разнообразие; 

По време на строителството ще се използват следните видове природни  

ресурси: земя (почвените материали за вертикалната планировка, добити при изкопните 

работи), вода (условно чиста за строителни нужди), баластра (доставена от пресевна 

инсталация), пясък, горива за техниката, ел. енергия. Земята като природен ресурс ще 

претърпи изменения по време на изкопните работи за изграждането на обекта, но ще 

има ограничен обхват. Излишните земни маси ще се извозват на депо, определено от 

Общината. Баластра и пясък ще се използват при изграждането на обекта.  

Основните строителни материали, които ще се използват при изграждането на 

обекта са: бетонови (стоманобетонови) дренажни и канализационни тръби, 

полиетиленови тръби, стоманени профили, арматурно желязо, дървен материал, тухли, 

керемиди, бетони, ускоряващи добавки, фаянсови плочки, варови разтвори, бои и 

лакове. Те ще се доставят от фирмата изпълнител.  

По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение 

не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с  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; 

Отпадъците, които се очаква да се генерират са класифицирани, като 

наименование и код, съгласно приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 на Наредба № 2 от 23. 

07. 2014 г. за класификация на отпадъците. 

При осъществяване на изкопните и строителните дейности за изграждане на 

обекта се очаква да се формират временно смесени строителни отпадъци от: 

17 01 01 – бетон;  

17 01 02 – тухли;  

17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;  

17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 

изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;  

17 02 01 – дървесен материал;  

17 02 02 – стъкло. 

Строителните отпадъци, които ще се формират, изискват специален контрол по 

тяхното събиране и извозване. Съгласно изискванията чл. 11, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците следва да бъде изготвен План за управление на строителните 

отпадъци, който ще бъде включен в обхвата на инвестиционния проект по глава осма 

от Закона за устройство на територията.  

Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 4 от Закона за управление на отпадъците, изкопните 

земни маси по време на строителството не се считат за отпадъци, и последните ще се  

използват за обратна засипка на площадката на имота и извършване на необходимата 

вертикална планировка. 
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При експлоатацията на обекта ще отпадат битови отпадъци от група № 20 - 

смесени битови отпадъци с код № 20.03.01, отпадащи от функционирането на обекта. 

Те представляват предимно смет и др. и се събират в контейнери на определена за 

целта площадка. При работното проектиране ще се предвидят броя и ситуирането на 

площадката за контейнерите. Ще се предвиди и подхода за сметосъбирачната машина 

до съответната площадка. Задължение на Възложителя е да уведоми Общината, 

обслужваща района, за включване на инвестиционното предложение в системата за 

сметосъбиране и транспортиране отпадъците на Община Бяла, за доставка на 

необходимия брой и вид контейнери, който ще се конкретизира в зависимост от обекта 

и броя на пребиваващите в тях.  

Излязлото от употреба електрическо/ електронно оборудване (ИУЕЕО) и 

флуоресцентни тръби и други отпадъци трябва да се третират съгласно Наредбата за 

изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и 

третиране и транспортиране на електрическо и електронно оборудване. ИУЕЕО се 

третира аналогично на излезлите от употреба живачни лампи, по указания ред в т. IV. 1. 

от настоящата информация, след което се предават на лицензирана фирма за 

обезвреждането им или в пунктове, които е необходимо да се открият на територията 

на Общината. 

Не се очаква да се формират производствени отпадъци.  

Събирането и извозването на отпадъците ще се извършва по утвърдената схема 

за Общината. Използваната система за събиране на ТБО е с подходящи съдове, 

съгласно системата за организирано сметосъбиране.  

Битово-фекалните отпадъчни води ще се формират от обитателите на сградите. 

При максимален брой на обитатели от 200 човека, общото количеството на 

отпадъчните води следва да бъде  18 м3/ден.  

Формираните битово-отпадъчни води ще постъпват чрез новопроектирана 

външна канализация към намиращата се в близост КПС, която отвежда водите за 

пречистване към ПСОВ Обзор-Бяла. 

Не се предвиждат други дейности за реализиране на инвестиционното 

намерение. 

 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. Необходимо е да 

се спазват следните условия:  

- при строителството да се използва съществуващата пътна инфраструктура.  

-недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника 

върху почвата.  

- регламентирано управление на генерираните отпадъци.  

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. Елементи на екологосъобразно функциониране и 

недопускане на замърсяване и дискомфорт на околната среда са:  

 

o ПОЧВА - при експлоатацията на обекта не се генерират вредни вещества, 

които да се отделят в почвата.  
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o ЗЕМНИ НЕДРА - реализацията на инвестиционното намерение няма да 

доведе до промяна на геоложката основа с произтичащи от това последици.  

o ВЪЗДУХ - при експлоатацията на обекта не се генерират вредни 

вещества, които да се отделят в атмосферата.  

o ШУМ – не се предвижда надвишаване на нормите, предвидени в 

съответните нормативни документи.  

o ОТПАДЪЦИ - при експлоатацията на обекта битовите отпадъци няма да 

затрудняват съществуващата система за сметосъбиране в района.  

 

              По време на експлоатацията на обекта не се очакват вредни въздействия върху 

околната среда. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до 

съществени неблагоприятни изменения в компонентите на околната среда и в 

условията на живот в района. 

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

инвестиционното предложение; 

Хотелски комплекс, състоящ се от две самостоятелни сгради  не се класифицира с 

нисък или висок рисков потенциал. 

Ще се използват химични средства за почистване. Количеството налично във 

всяка ще е около 5 л или кг. 

Препаратите за дезинсекция и дератизация ще се доставят от специализирана 

фирма. Няма да има свободно налично количество. 

По предназначението си дезинфекцията в предприятието е профилактична и 

принудителна. 

Дезинфекционните средства трябва да отговарят на следните изисквания: 

- да се разтварят лесно във вода  

- да не са токсични 

- да не притежават мирис 

- да действат при висока влажност и различна температура 

- да имат широк спектър на действие 

- да са безвредни за хората, машините и продуктите. 

Профилактична дезинфекция 

Цели да се предпазят от допълнително замърсяване с микроорганизми. Извършва 

се всекидневно или периодично в зависимост от степента на замърсяване на различните 

обекти. 

В района редовно се провежда измиване, а при необходимост и дезинфекция. 

Площадките за отпадъци и оборудването към тях да се поддържат в изправност, да се 

измиват и дезинфекцират. Отпадъците да се извозват ежедневно.  

Принудителна дезинфекция 

Извършва се при хранителни отравяния и санитарно-хигиенни неблагополучия. 

Провежда се под непосредственото ръководство и указания на органите на ОДБХ от 

оторизирана фирма. 

Дезинсекция 

Борба срещу насекомите. Профилактична и изтребителна. Използват се 

автоматични или химични средства. С най-голям успех се използват специални 

ултравиолетови лампи. Ще се провежда от оторизирана фирма 

Дератизация 

Цели унищожаването на гризачите /плъхове и мишки/. Поставят се постоянни 

отровни точки. Дератизацията се провежда от оторизирана фирма. 

 

Политиката на фирмата при избор на изпълнител за реализация на проекта е да 

изисква добра организация и използване на най-съвременни методи в строителния 
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процес, които трябва да гарантират недопускане на инциденти – отрицателно 

въздействие върху околната среда, включително на площадката и прилежащите й 

територии, както и висока степен на контрол на качество на изпълнение на СМР. 

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. 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно 

въздействие върху здравето на населението в района. По време на изграждането на 

обекта, здравният риск на работещите се формира от наличните вредни фактори на 

работната среда /шум, вибрации, прах/. Определените въздействия са ограничени в 

периода на строителството и при работна среда на открито в рамките на работния ден. 

Потенциалният здравен риск е налице при системно неспазване на правилата за 

здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Наредба 

№2/2004г. за минимални изисквания за спазване на здравословните и безопасни 

условия на труд при извършване на СМР. 

В резултат на дейностите, предвиждани при етапите на строителството и 

експлоатацията на обекта, не се очакват значителни отрицателни въздействия върху 

хората и тяхното здраве поради следните мотиви:  

 при прилагане на съвременните методи за строителство при изграждането на 

сградите, не се очакват отрицателни въздействия; 

 експлоатацията на обекта не е свързана с действия, които биха довели до 

съществени промени в района, където ще се реализира инвестиционното 

предложение; 

 не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да промени 

качеството на атмосферния въздух в района; 

 реализацията на инвестиционното предложение не крие рискове от негативно 

въздействие и замърсяване на повърхностни и подземни води. Напротив с 

реализирането на ИП ще се постигне добро състояние (добър потенциал) на 

водните тела в района и по такъв начин ще се гарантира в максимална степен 

защита на околната среда и здравето на хората; 

 за осъществяване на инвестиционното предложение не се налага промяна на 

съществуващата пътна инфраструктура; 

 на територията на инвестиционното предложение и в непосредствена близост до 

нея няма уязвими и чувствителни от екологична гледна точка обекти, както и не 

са налични санитарно-охранителни зони, които евентуално могат да бъдат 

засегнати от инвестиционното предложение; 

 битовите отпадъци, формирани от обитателите на сградите ще се транспортират 

по маршрути, определени от Кмета на Община Бяла;  

 експлоатацията на сградите не е свързана с процеси на отделяне на вредни 

емисии в почвата. Приземният слой ще се замърси с отделените от МПС 

изгорели газове и твърди частици. Но тези емисии ще бъдат краткотрайни и 

незначителни; 

 източници на шум и вибрации ще бъдат товарните автомобили, но нивата на 

емитиране от тях ще бъдат незначителни; 
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 риск от аварийни ситуации ще бъде предотвратен с прилагане на превантивни 

мерки и провеждане на задължителните и периодични инструктажи на 

работещите и при спазване ЗБУТ и пожарна безопасност. 

Реализацията на ИП ще се генерира шум основно през строителния период и 

минимална степен през експлоатационния период. 

            Понастоящем на територията на бъдещия обект няма източници на шум.  

            На строителната площадка, в близост до работещата техника, може да се създаде 

еквивалентно ниво на шум 40-45 dВА, което е в санитарната норма. Обслужващият 

строителството транспорт ще се движи по пътната мрежа в района. 

            Шумовият режим, създаван в околната среда по време на строителството на 

даден обект, се формира от шума, излъчван от строителната механизация и транспорт 

за изпълнение на предвидените по проект строителни работи – земекопни машини, 

товарни машини, транспортна техника, монтажно оборудване и др. Шумовите нива 

могат да варират в широки граници в зависимост от шумовите характеристики на 

отделните машини, коефициента на едновременна работа, моментното техническо 

състояние на машините, различно ниво на експозиция, квалификация на обслужващия 

персонал и др. 

Възможно е по време на строителството да се получават вибрации от отделни 

строителни машини. 

Профилактични мерки по отношение опазване здравето на работещите по време 

на строителството: 

• Всички работещи да бъдат снабдени с антифони – вътрешни или външни; 

• Да се използват антивибрационни ръкавици и постелки; 

• При избора на машини да се предпочетат такива с херметизирана, 

вентилирана и при възможност климатизирана кабина; 

• Работниците да бъдат снабдени с подходящо за сезона работно облекло; 

• По време на ритмичната работа (когато няма дълги периоди на изчакване 

например) препоръчваме две регламентирани 15-минутни почивки освен обедната, 

която е за хранене. Почивките да се ползват едновременно от всички работници, да 

бъдат по характер пасивни, отпускащи и да се провеждат на чисто и тихо място. 

• Да се провеждат редовни профилактични прегледи насочени към разкриване 

на свързаните с труда заболявания.  

 

По време на експлоатацията 

При работниците по изграждането на обекта и при експлоатацията му 

експозицията на вредности е директна, но има временен характер с нисък интензитет.  

Източниците на неорганизирани емисии са: изгорелите газове от ДВГ на 

машините свързани със строежа и транспорта. 

 

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. В 

случая ще се засегнат строго прилежащите територии в обекта, които не са населени. 

Праховата експозиция (при ПДК 10 mg/m3 за общ прах) ще е под ПДК и не се очаква да 

доведе до професионално обусловени увреждания във времето за извършване на 

строително-монтажните работи.  

 

 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.  



 11 

Всички идентифицирани в Плана за застрояване - елементи, ситуации и фактори 

биха могли да формират като допустими, приемливи и с контролируем риск, който 

следва да се проследява през всички етапи в реалния строителен процес. 

За предпазване на населението ще се спазят общоприетите насоки за подобен род 

производствена дейност, а именно: 

• Редовно ще се поддържа чистотата и изправността на пътното трасе, което е 

от особена важност, тъй като значително ще понижи концентрациите на прах, вкл. 

фини прахови частици в атмосферния въздух. 

• Ще  се поддържа в добро физиологическо състояние растителността в 

обхвата на имота.  

 

При спазване на всички законови нормативни актове гореописаното ИП, като 

цяло няма да окаже отрицателно влияние върху здравето и живота на работещите на 

обекта и извън него, съседни обекти, което да създава на дискомфорт върху околната 

среда, както и риск от инциденти.   

Всички дейности ще се осъществяват в рамките на предвидената за реализация 

територия и няма да излизат с влиянието си извън границите на площадката.  

Предвид естеството на работните процеси, въздействията могат да се 

определят като локални, краткотрайни и временни в границите на инвестиционната 

площадка и непосредствено до нея. Продължителността на въздействията е постоянна 

/по време на експлоатацията на обекта/, без кумулативен характер. 

             

  2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 

временни дейности по време на строителството. 

 

За уточняване местоположението на площадката, предназначена за реализиране 

на инвестиционното предложение, спрямо съществуващи обекти и с цел доказване 

необходимата площ за инвестиционното предложение, прилагаме: 

- Актуална Скица № 15-824459/ 08. 11. 2018 г., издадена от Служба по геодезия, 

картография и кадастър - Варна със Списък с координати на точките, 

определящи границите на ПИ с идентификатор № 07598.115.145; 

- Удостоверение за характеристика на ПИ в урбанизирана територия с изх. 

№ 25-191022 - 08. 11. 2018 г.  

Съгласно същите имота, в който ще се осъществи инвестиционното 

предложение е с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на 

трайно ползване: неизползвана нива (угар, орница) и категория на земята при 

неполивни условия – трета.  

- Местоположение на имота спрямо строителните граници на населеното място – 

от 1-3 км; 

- Местоположение на имота спрямо главен път Е - 79  – до 360  м; 

- Местоположение на имота спрямо пътната мрежа трайна настилка – граничи; 

- Местоположение на имота спрямо бреговата ивица на Черно море – 160 м. 

Необходимата площ за временни дейности по време на строителството ще бъде 

осигурена в границите на имота, собственост на Възложителя.  
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Имотът не засяга територии за опазване на обекти на културното наследство, не 

попада в защитени територии по реда на Закона за защитените територии, но попада  в 

защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:  

 ЗЗ „Камчийска планина“ с код BG0002044 за опазване на дивите птици, обявена 

със Заповед № РД-132 от 10. 02 2012 г. ДВ бр. 23/ 20. 03. 2012 г. на Министъра 

на околната среда и водите, изменението ѝ е със заповед РД-77 от 28. 01. 2013 г. 

ДВ бр. 10/ 2013 г. на министъра на околната среда и водите. 

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 

Инвестиционното предложение е за ново строителство. Основните процеси, 

предвиждани в намерението на Възложителя включват: 

 Проектиране на застрояването в УПИ XVI-12,13,17, в кв. 8 по плана на ЗО 

„Луна“, гр. Бяла, Община Бяла, Област Варна; 

 Съгласуване на проекта с Община Бяла; 

 Съгласуване на проекта с „ВиК” ООД Варна; 

 Съгласуване на проекта с „Електроразпределение Север” АД Варна; 

 Окончателният проект на ПУП - ПРЗ, предвид чл. 49 от Наредба № 8 ще се 

изработи въз основа на приетия предварителен проект, Становище на РИОСВ,  

решение на ОбЕСУТ - Община Бяла, съобразени с проектното решение; 

 Реализация на инвестиционното предложение при положително становище на 

Областна Дирекция „Земеделие” – Варна (МЗХГ) и Община Бяла и след 

одобряване /съгласуване/ на проектите. 

  Инвестиционното предложение е свързано с изграждане и експлоатация на 

„Хотелски комплекс, състоящ се от две самостоятелни сгради и не се предвижда 

изграждане на промишлени инсталации, складове за химически препарати, складове за 

растителна защита и други подобни, свързани с използването и съхраняването на 

опасни химични вещества. При експлоатацията на сградите, обитателите ще използват 

стандартните перилни и почистващи препарати, налични в търговската мрежа.    

  Предвид характера и функционалното предназначение на обекта не се очаква да 

бъдат налични опасни химични вещества на площадката. 

Строителството ще се извършва при реализиране на следните процеси: 

- Създаване на плътни ограждения преди започване на строителството около 

имота, с цел запазване състоянието на съседните парцели; 

- Подготвителни работи; 

- Изкопни работи за полагане основите; 

- Извършване на строителни дейности при съблюдаване на всички действащи 

правилници, изисквания и нормативи за екологично строителство; 

- Изграждане на комуникативни и инфраструктурни връзки и подобряване 

връзките със съществуващите пътища (при необходимост); 
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- Озеленяване от мин. 50% от общата площ на имота с растителност,  

съобразена с естествената в района; 

- Създаване тревни площи; 

- Довършителни работи във връзка с благоустрояване на района, почистване и 

превеждане в съответствие на евентуално засегнати съседни площи. 

  Спазването на заложените в проекта показатели и мероприятия ще доведе до 

минимални въздействия върху околната среда и най-вече физическата ерозия на 

почвата ще се сведе до минимум.   

  Електрозахранването на имота е от съществуващата електропреносна мрежа, 

посредством полагане на подземен кабел. Захранването с вода за питейно-битови 

нужди е от съществуващата водоснабдителна мрежа.  

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.  

 

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

Не се предвижда изграждане на нова и промяна на съществуващата пътна 

мрежа. Достъпът до УПИ XVI-12,13,17, в кв. 8 по плана на ЗО „Луна“ ще се осъществи 

от съществуващата пътна мрежа. 

 

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

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.  

Реализирането на обекта е в пряка зависимост от съгласувателните инстанции 

според нормативната уредба на Република България. Само след получаване на всички 

необходими документи ще се пристъпи към реализация на дейностите по реализация на 

инвестиционното предложение. 

Строителството като организация ще се разгърне само вътре в парцела, върху 

територията на собствения имот на възложителя. Не са необходими и не се предвижда 

ползване на допълнителни временни площадки, извън имота, поради което няма да 

бъдат засегнати съседните имоти.  

Възложителят няма програма за закриване, възстановяване и последващо из-

ползване. Разглежданият обект ще се приеме за експлоатация едноетапно. При 

реализацията на инвестиционното предложение се предвиждат земно изкопни работи за 

подравняване, строително монтажните дейности ще са ограничени в рамките на 

строителната площадка. 

Ще се извършат следните видове дейности: 

- Строителство - земни работи/изкопи и насипи; строителство на площадкова 

инфраструктура; 
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- Експлоатация. 

Строителството на обекта ще се осъществи, съгласно разработен комплексен 

план-график. Всички дейности, свързани с реализацията на инвестиционното 

предложение ще са подчинени на действащите към момента нормативни документи. 

Не се предвижда закриване, възстановяване и последващо използване на 

съоръженията. 

Експлоатацията на обекта предвижда използването му по предназначение. 

Срокът, за който ще бъде изграден и въведен в експлоатация обекта, се очаква да 

бъде около 20-28 месеца. Този срок включва три подетапа:   

1) Предварителен етап – 6 месеца, със следните дейности:  

 проектиране; 

 съгласуване, получаване на разрешения;  

 избор на доставчици и изпълнители;  

 сключване на договори за възлагане; 

2) Строителен етап – с продължителност 20 месеца, включващ дейности по:  

 строителство;  

 доставка и монтаж на оборудване;  

 вертикална планировка, довършителни работи;  

 рекултивация и озеленяване.  

3) Заключителен етап – с продължителност 2 месеца и включва:  

 приемателни комисии;   

 получаване на разрешение за въвеждане на обекта в експлоатация.  

  

6. Предлагани методи за строителство. 

Ще се използват класически методи на строителство. Всички строителни 

дейности ще бъдат извършени в границите на имота. Строителните отпадъци ще се 

извозват до депо определено от Общината. Прилаганите методи за строителство трябва 

да гарантират добра организация и висока степен на качество на изпълнението от 

страна на изпълнителя на проекта за недопускане на отрицателно въздействие върху 

площадката и прилежащите територии.  

Не е предвидено разрушаване на стари сгради и взривни работи при изкопните 

дейности. 

При изграждането на обекта ще бъдат спазвани изискванията на Наредба № 2 от 

22. 03. 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд. 

 7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.  

Община Бяла има сериозен потенциал за развитие на както на традиционни, така 

и на алтернативни форми на туризъм и рекламирането й като туристически център, при 

наличие на подходящата инфраструктура може да я превърне в една от предпочитаните 

туристически дестинации в страната. С оглед обвързване на различните видове туризъм 

и разработването на интегриран туристически продукт, от особена полза би било 

обединението на предприемачи в клъстерни структури, което може да увеличи 

добавената стойност за крайните потребители на туристическите услуги.  
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Туризмът е изведен като отделен приоритет с две специфични цели. Туризмът е 

гръбнакът на развитието на община Бяла и тази тенденция ще се запази и в бъдеще. 

Това, което местната власт и заинтересованите страни се опитват да постигнат, е 

диверсифициране на усилията и постигане на по-голям ефект при разумно и 

балансирано използване на ресурсите.  

Сред мерките по тази специфична цел се предвижда създаване на интегриран 

туристически продукт в община Бяла и включването му в туристически пакети и 

предлагане на туристически пакети от „висок клас” с възможност за комбиниране на 

подводна археология и яхтен туризъм, съчетани с посещения за запознаване с културни 

и природни ценности във вътрешността. 

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.  

Към настоящият момент УПИ ХVI – 12,13,17, в кв. 8 по ПУП на зона за отдих 

„Луна“, гр. Бяла, община Бяла, област Варна, формирано от обединяване на УПИ XI – 

13 и УПИ XIV – 12,17 е с трайно предназначение на територията: урбанизирана и с 

начин на трайно ползване: неизползвана нива (угар, орница). 

Съгласно Удостоверение за характеристика на ПИ в урбанизирана територия с 

изх. № 25-191022 - 08. 11. 2018 г., издадено от Служба по геодезия, картография и 

кадастър - Варна: 

- Местоположение на имота спрямо строителните граници на населеното място – 

от 1-3 км; 

- Местоположение на имота спрямо главен път Е - 79  – до 360  м; 

- Местоположение на имота спрямо пътната мрежа трайна настилка – граничи; 

- Местоположение на имота спрямо бреговата ивица на Черно море – 160 м. 
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Фиг. 1: Местоположение на УПИ ХVI – 12,13,17, в кв. 8 по ПУП на зона за отдих 

„Луна“, гр. Бяла, община Бяла, област Варна 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение.  

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ е разработен в границите на УПИ ХVI – 

12,13,17, в кв. 8 по ПУП на зона за отдих „Луна“, гр. Бяла, община Бяла, област Варна и 

не засяга други земеползватели. 

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.  

В границите на УПИ ХVI – 12,13,17, в кв. 8 по ПУП на зона за отдих „Луна“,  

гр. Бяла, община Бяла, област Варна и в близост да него няма учредени санитарно-

охранителни зони на водоизточници за питейни води и водовземни съоръжения. В 

района няма източници на минерални води за лечебни, профилактични и хигиенни 

нужди. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат чувствителни 

територии и уязвими зони.  

Изграждането и експлоатацията на обекта не е свързана с опасност от 

замърсяване на почвата и подземните води с  нефтопродукти, тежки метали, устойчиви 

органични вещества, битови отпадъчни води, строителни и битови отпадъци. 

Съгласно писмо с изх. № 26-00-8329/ А1/ 11. 01. 2019 г. на Директора на 

РИОСВ-Варна, теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не 

попада в границите на защитени територии, обявени по Закона за защитените 

територии, но попада в защитена зона по реда на Закона за биологичното 

разнообразие: 
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- ЗЗ „Камчийска планина” с код BG0002044 за опазване на дивите птици, обявена 

със Заповед № РД-132 от 10.02 2012 г. ДВ бр. 23/ 20.03.2012 г. на Министъра на околната 

среда и водите, изменението ѝ е със Заповед № РД-77 от 28. 01. 2013 г., ДВ бр. 10/  

2013 г. на Министъра на околната среда и водите.  

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 

40, ал. 2 от Наредбата за ОС, компетентния орган по околна среда констатира, че ИП е 

допустимо спрямо режима на ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина” за опазване на 

дивите птици, определен със Заповедта за обявяване и изменение. След извършената 

проверка по наличната към момента в РИОСВ-Варна цифрова информация (КВС/ КК, 

горска карта) и модели за разпространение на дюни природни местообитания по 

Черноморското крайбрежие е установено, че площта няма характеристика на 

пясъчни дюни.  

Съгласно цитираното по-горе писмо на РИОСВ-Варна, ИП попада в обхвата 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 (Наредбата за ОС) и подлежи на 

процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ. 

УПИ ХVI – 12,13,17, в кв. 8 по ПУП на зона за отдих „Луна“, гр. Бяла, община 

Бяла, област Варна не засяга територии за опазване на обекти на културното 

наследство. 

Защитените територии по реда на Закона за защитените територии са на 

значително разстояние от обекта, което от само себе си ги изключва като потенциално 

застрашени от преки въздействия, свързани със строителството и експлоатацията на 

обекта, но тъй като те се явяват като чувствителни от екологична гледна точка зони, ще 

ги посочим. Най-близо разположените ЗТ са: 

 Природна забележителност „Белите скали” 

Площ: 14.2 хектара; 

Местоположение: Област: Варна, Община: Бяла, Населено място: гр. Бяла; 

Документи за обявяване: Заповед № РД 486 от 17. 04. 2003 г., бр. 48/ 2003 г. на 

ДВ. 

Цели на обявяване: 

1. Опазване на уникален непрекъснат скален геоложки профил, представляващ 

геохроноложка граница Креда - Терциер и съпътстваща я иридиево-

редкометална аномалия; 

Режим на дейности: 

1. Забранява се всякакво строителство; 

2. Забранява се разкриване на кариери и геологопроучвателни и добивни работи; 

3. Забранява се алпинизъм; 

4. Забранява се нарушаване целостта на скалните образувания и всякакви други 

дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят 

естетическата им стойност. 

Припокриване (частично или пълно): ЗЗ по Директивата за птиците: Камчийска 

планина. 

 Защитена местност „Горска барака” 

Площ: 94.4 хектара; 
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Местоположение: Област: Варна, Община: Долни чифлик, Населено място: с. 

Юнец; 

Документи за обявяване: Заповед №РД-374 от 05.05.1982 г., бр. 39/1982 на ДВ; 

Документи за промяна: Прекатегоризация със Заповед №РД-820 от 23.08.2002 г., 

бр. 86/2002 на ДВ; 

Цели на обявяване: 

1. Опазване на вековна благуново-горуново-буково-смесена гора; 

Режим на дейности: 

1. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни; 

2. Забранява се паша на домашни животни; 

3. Забранява се строителството; 

4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и 

други дейности, с които се изменя както естествения облик на местността; 

5. Забранява се ловуването; 

6. Разрешава се територията на обекта да бъде използвана като семенна база; 

Припокриване (частично или пълно): 

ЗЗ по Директивата за птиците: Камчийска планина. 

 

УПИ ХVI – 12,13,17, в кв. 8 по ПУП на зона за отдих „Луна“, гр. Бяла, община 

Бяла, област Варна не попада и не граничи със защитени територии, по смисъла на ЗЗТ. 

При реализирането на инвестиционното предложение не се очаква негативно 

въздействие върху посочените по-горе защитени територии, поради отдалечеността им 

(Вж. Фиг. 2).   

 

 



 

Фиг. 2: Местоположение на УПИ ХVI – 12,13,17, в кв. 8 по ПУП на зона за отдих „Луна“, гр. Бяла, община Бяла, област Варна и 

защитените територии: ЗМ „Горска барака” и ПЗ „Белите скали”  
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 ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици  

Камчийска планина формира северната част на крайморския дял на Стара планина. 

На изток граничи с Черно море, на север достига до долината на р. Камчия, на запад и 

северозапад границата й е река Луда Камчия, а на юг достига до река Двойница и 

седловината, отделяща я от Еминската планина. Надморската й височина е от 0 m при 

Черно море, до 627 m в западната част (връх Каменяк). Основните местообитания са 

горските, представени от чисти дъбови и букови гори и смесени широколистни гори с 

преобладаване на цер /Quercus cerris/, благун /Quercus frainetto/, горун /Quercus 

dalechampii/, източен бук /Fagus orientalis/, мизийски бук /Fagus sylvatica/, 

сребролистна липа /Tilia tomentosa/. Около 40% от горите са издънкови. Сред горските 

масиви, главно около селищата са разпръснати обработваеми земи и ливади с 

ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, 

луковична ливадина /Poa bulbosa/ и др. Разпръснато разположени скални масиви се 

намират главно в западната част на планината. По-големите реки в района са Луда 

Камчия, Двойница и Елешница. На р. Луда Камчия е построен язовир Цонево с водна 

площ около 300 ha, а на р. Елешница - едноименен язовир с водна площ около 100 ha.  

Цели на обявяване на защитената зона: 

1.) Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на ЗЗ; 

2.) 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; 

3.) 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: 

1. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането 

им в обработваеми земи и трайни насаждения; 

2. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и 

ливади; 

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

4. Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; 

5. 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. 

На територията на ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина” се срещат следните 

видове, предмет на опазване на защитена зона: 

Птици: 

Видове, включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие  (Прил. I 

на Дир.79/409/EEC) - Ловен сокол (Falco cherrug), Черногърбо каменарче (Oenanthe 

pleschanka), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Черна каня (Milvus migrans), 

Oрел рибар (Pandion haliaetus), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Скален орел (Aquila 

chrysaetos), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Малък креслив орел 

(Aquila pomarina), Орел змияр (Circaetus gallicus), Степен блатар (Circus macrourus), 
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Полски блатар (Circus cyaneus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Белоглав лешояд 

(Gyps fulvus), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Червена каня (Milvus milvus), 

Голям креслив орел (Aquila clanga), Осояд (Pernis apivorus), Малък нирец (Mergus 

albellus), Поен лебед (Cygnus cygnus), Тундров лебед (Cygnus columbianus bewickii), Бял 

щъркел (Ciconia ciconia), Черен щъркел (Ciconia nigra), Голяма бяла чапла (Egretta alba), 

Mалък воден бик (Ixobrychus minutus), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Розов 

пеликан (Pelecanus onocrotalus), Mалък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Белоопашат 

морски орел (Haliaeetus albicilla), Полска бъбрица (Anthus campestris), Сирийски пъстър 

кълвач (Dendrocopos syriacus), Kръстат (царски) орел (Aquila heliaca), Белоопашат 

мишелов (Buteo rufinus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Ръждив aнгъч (Tadorna 

ferruginea), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Черночела сврачка (Lanius minor), 

Ливаден блатар (Circus pygargus), Ястребогушо коприварче  (Sylvia nisoria), Вечерна 

ветрушка (Falco vespertinus), Горска чучулига (Lullula arborea), Дебелоклюна чучулига 

(Melanocorypha calandra), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), Козодой 

(Caprimulgus europaeus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Червеногърба сврачка (Lanius 

collurio), Сокол скитник (Falco peregrinus), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), 

Бухал (Bubo bubo), Сив жерав (Grus grus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица 

(Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Малък 

горски водобегач (Tringa glareola). 

Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Прил. 2 

на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC) - Голям корморан 

(Phalacrocorax carbo), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Речна чайка (Larus 

ridibundus), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Бял ангъч (Tadorna tadorna), 

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Голям 

гмурец (Podiceps cristatus), Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis), Голяма белочела 

гъска (Anser albifrons), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Качулата потапница 

(Aythya fuligula), Звънарка (Bucephala clangula), Обикновен пчелояд Merops apiaster), 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), 

Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Малък ястреб (Accipiter nisus), Сива чапла 

(Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Орко Falco 

subbuteo), Тъмногръд брегобегач (Calidris alpina), Сива патица (Anas strepera), Фиш 

(Anas penelope), Зимно бърне (Anas crecca), Шилоопашата патица (Anas acuta), Среден 

нирец (Mergus serrator), Лиска (Fulica atra), Зеленоножка (Gallinula chloropus). 

Резултати от проучването на орнитофауната:   

В хода на проучването и картирането на гнездовата орнитофауна през 2012 г. в 

ЗЗ са установени общо 9161 индивида от 109 вида, представители на орнитофауната.  

От 38 вида птици, чиито гнездови популации и местообитания са предмет на 

опазване в зоната, в обхвата на проучването са регистрирани 28 вида. Следва да се 

отбележи че целите и методиката на проучването, не са ориентирани към проучване на 

горските видове птици, които са основния брой видове, предмет на опазване в зоната. 

Препоръчва се актуализация на оценката за гнездовата численост на белоопашатия 

мишелов и малкия креслив орел, в стандартния Натура 2000 формуляр за защитената 

зона, въз основа на данните от 2012 г. Препоръчва се актуализиране на гнездовия 

статус на малкия ястреб, в стандартния натура 2000 формуляр за защитената зона, на 

база данните от 2012 г.  

Бележки върху състоянието на местообитанията   

Цялостното състояние на местообитанията на видовете, предмет на опазване в 

ЗЗ може да бъде определено като добро, с изключения на посочените заплахи: 
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- Установени заплахи - констатирано е разпокъсване и унищожаване на 

местообитания, вследствие урбанизация в землището на с. Горица, Община Бяла. В 

района на местността „Бостан търла” е установена строителна дейност - багер 

разораваш пасище, по проект за вилно селище. В районите, заети от пясъчни ивици и 

крайморски гори, достъпни за туристите (местността „Кара дере” в землището на с. 

Горица, Община Бяла) — безпокойство по време на туристическия сезон, 

замърсяването с битови отпадъци.  

Съгласно писмо с изх. № 26-00-8329/А1/ 11. 01. 2019 г. на РИОСВ - Варна при 

извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 

от Наредбата за ОС, компетентния орган по околна среда констатира, че ИП е 

допустимо спрямо режима на ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина” за опазване на 

дивите птици, определен със Заповедта за обявяване и изменение. След 

извършената проверка по наличната към момента в РИОСВ-Варна цифрова 

информация (КВС/ КК, горска карта) и модели за разпространение на дюни природни 

местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че площта няма 

характеристика на пясъчни дюни.  

Реализацията на инвестиционното предложение не води до прояви на 

прекъсване на функционалните връзки в популациите на видовете. Липсват основания 

да се очаква измеримо изменение на фактора „фрагментиране” на популации в района. 

Не се очакват прояви на бариерен ефект. Не се нарушават биокоридорни връзки.  

Целостта на защитената зона не е застрашена от негативни въздействия, тъй като 

в процеса на реализацията на обекта няма да настъпят драстични промени в 

екологичните условия – загуба на местообитания, фрагментация, нарушаване на 

традиционния видов състав на зоната.  

Реализацията на инвестиционното намерение е свързана с използване на 

наличният потенциал на територията. Строителните работи ще се извършват извън 

размножителният сезон на птиците, който е от месец май до юни за повечето видове. 

Не се очакват кумулативни ефекти по отношение структурата и целостта на защитената 

зона при изпълнение на настоящото ИП. 

  11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например 

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

жилищно строителство). 

           Инвестиционното предложение е за: Проект за изменение на Подробен 

устройствен план – план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ 

ХVI – 12,13,17, в кв. 8 по ПУП на зона за отдих „Луна“, гр. Бяла, община Бяла, 

област Варна и ИП за изграждане на „Хотелски комплекс, състоящ се от две 

самостоятелни сгради, в едната, от които ще са обособени хотелски стаи, 

обслужващи помещения и общи части, а във втората освен хотелски стаи ще се 

помещават и ресторант, рецепция, лоби бар, помещения за спорт и развлечения и 

складове“. Инвестиционното предложение обхваща и реализация на два басейна и два 

паркинга (за посетители и служебен), в УПИ ХVI – 12,13,17, в кв. 8 по ПУП на зона 

за отдих „Луна“, гр. Бяла, община Бяла, област Варна  и не е свързано с други 

инвестиционни предложения. 

За реализацията на инвестиционното предложение е необходимо да се изгради и 

съответната инфраструктура. 

 добив на строителни материали – НЕ; 

 нов водопровод – ДА; 
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Предвижда се изграждане на ново водопроводно отклонение от съществуващата 

водоснабдителната мрежа в района. 

Необходимото водно количество за питейно-битови нужди, необходимо за 

максимално 200  човека възлиза на 27 м3/ден. 

 добив или пренасяне на енергия – НЕ; 

  електроснабдяване на обекта – ДА; 

Електроснабдяването ще се осъществи чрез включване към съществуващата 

електропреносна система. 

 строителство на хотелски комплекс – ДА.  

Предвижда се изграждане на две самостоятелни сгради, предназначени за  

сезонно обитаване. 

 третиране на отпадъчните води:  

Битово-фекалните отпадъчни води ще се формират от обитателите на сградите. 

При максимален брой на обитатели от 200 човека, общото количеството на 

отпадъчните води следва да бъде  18 м3/ден.  

Формираните битово-отпадъчни води ще постъпват чрез новопроектирана 

външна канализация към намиращата се в близост КПС, която отвежда водите за 

пречистване към ПСОВ Обзор-Бяла. 

Не се предвиждат други дейности за реализиране на инвестиционното 

намерение. 

            12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение.  

Във връзка с реализацията на инвестиционното предложение е необходимо 

издаване на Разрешение за строеж от Главния архитект на Община Бяла и други актове, 

свързани със строителството и въвеждане в експлоатация на обекта с оглед спазване на 

изискванията на Закона за устройство на територията и свързаните с него 

поднормативни актове.   

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 – земеделски земи – „Нива“. 

 2. Мочурища, крайречни области, речни устия – не се засягат. Най-близко 

разположена крайречна област е на около 200 м. и това е "Перпери дере"; 

 3. Крайбрежни зони и морска околна среда – не се засягат. Черноморското 

крайбрежие е на около 160 м., по права линия;  

4. Планински и горски райони – не се засягат. Най-близката гориста местност е на 

около 1 км, а планински масив на около 3,6 км;  

5. Защитени със закон територии – не се засягат. Природните обекти на най-близко 

разстояние до територията на общината, които се ползват с нормативно установена 

защита е ПЗ „Белите скали“.  
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Природната забележителност “Белите скали“ представлява непрекъснат 

скален геоложки профил с геохроноложка граница Креда - Терциер и съпътстваща я 

иридиеворедкоментална аномалия. Това е първата Креда - Терциер граница в 

България и по думите на проф. Прайзингер /ръководител на експедицията по 

разкриването им/, те са буквално на “една ръка” разстояние. Бяла е четвъртото място в 

света, където са открити следи за гигантския космически катаклизъм на границата 

Креда - Терциер, довел до края на ерата на динозаврите и дал шанс за развитието на 

бозайниците.  

В границите на природната забележителност са забранени всякакво 

строителство, разкриване на кариери и геологопроучвателни и добивни работи, 

алпинизъм, нарушаване целостта на скалните образувания и всякакви други дейности, 

които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата 

им стойност. Белите скали се намират на бреговата линия, като са достъпни от страна 

на плажната ивица.  

 

5. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа – попада в ЗЗ 

„Камчийска планина“  

  Опазването на биологичното разнообразието е съществен елемент от 

устойчивото социално-икономическо развитие. То изисква и специална подкрепа, както 

и предвиждане на съответни дейности при планиране на различните секторни 

политики. Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии, 

целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и 

местообитания в ЕС. Съгласно възприетото от него деление, територията на страната 

ни попада в три биогеографски района – Алпийски, Континентален и Черноморски.  

Разглежданата територия не засяга типове природни местообитания от 

Приложение І на Директива 92/43/ЕЕС, включително приоритетни за опазване по 

Натура 2000. 

6. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност – 

не се засягат.  

 Най-близко разположените паметници на културата са на около 2 км. Те са на 

нос Св. Атанас и е открита късноантична (ранновизантийска) крепост, която е била 

част от голямата военно-отбранителна система изградена при византийските 

императори Анастасий I и Юстиниан I.  През декември 2013 година приключва 

мащабен проект за Консервация, реставрация, експониране и социализация на 

„Антично селище и Късноантична крепост на нос „Св. Атанас“. По този проект са 

реставрирани и консервирани три от по-важните сгради – баптистерий (кръщелна), 

винарна и раннохристиянска базилика. Винарната е късноантична и няма друга в 

България, има 3 подобни в съседни държави. Друг паметник на културата и 

православната църква е най-старата съществуваща и до днес църква в Бяла е „Св. 

Преподобна Мъченица Параскева“. 

 Инвестиционното предложение 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 изграждането на обекта няма да доведе до значими негативни 

изменения в състоянието на ландшафта. Измененията в елементите на ландшафта ще 

бъдат основно по отношение 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 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_I_(%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BD_I
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на възможностите му за развитие. Реализацията ще окаже положително въздействие 

върху зрителните възприятия. 

 

7. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 

подлежащи на здравна защита – не се засягат. Най-близкият обекти подлежащи на 

здравна защита са Народно читалище „Пробуда 1928“. То е културен център на 

жителите на града от самото си създаване. В сградата на читалището се помещава и 

библиотеката, които са на около 5  км от територията на ИП.  

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.  

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и 

дискомфорт на околната среда. Процесът на реализация на инвестиционното 

предложение ще бъде съобразен с всички законови и нормативни изисквания, и няма да 

води до значими негативни последици по отношение на компонентите и факторите на 

околната среда. Не се очаква вредно въздействие върху хората, живеещи в населените 

места в района и тяхното здраве. 

 Мотивите са: 

 Процесите, свързани с изграждането на обекта са максимално екологосъобразни 

и не са източник на емисии в атмосферния въздух, почвите и водите; 

 Шумовите емисии ще бъдат незначителни и епизодични; 

 С реализиране на инвестиционното предложение за изграждане на обекта не се 

променя функционалната принадлежност на района; 

 Въздействието върху атмосферния въздух се оценява като незначително; 

 Въздействие върху качествата на водите – не се очаква; 

 Въздействие върху ландшафта – да. Промяна във визуалното възприятие в 

положителна посока. 

Климатични и метеорологични условия 

Съгласно климатичното райониране на страната, община Бяла попада в обхвата 

на Черноморската климатична област - Източностаропланинска подобласт. 

Територията се характеризира с умерено континентален-преходноконтинентален 

климат с подчертано черноморско влияние. Влиянието на Черно море се изразява 

главно в намаление на температурната амплитуда. На базата на усреднени 

многогодишни данни за температурата на въздуха в най-близките климатични станции 

(Обзор, Старо Оряхово, Горни Чифлик и нос Емине) и данните публикувани в 

годишните статистически сборници на НСИ за района, средногодишната температура 

на въздуха в община Бяла е в границите около 11,5- 13,4С. Средната температура на 

въздуха през януари е около 0–3 °С, а през юли – около 22–23 °С. Силните зимни 

застудявания в тази област се проявяват по-слабо, а есенната температура е по-висока 

от пролетната. Лятото е сухо и умерено топло, с изобилно слънце. Характеризира се с 

бризови ветрове, зараждащи се благодарение на откритата морска площ. През деня те 
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духат от морето към сушата, носят прохлада и позволяват температури от порядъка на 

25°С - 30°С да се възприемат като приятни.  

Температурата на морската вода достига до 25°С - 28°С. С настъпването на 

лятото се повишават и часовете на слънчево греене. През активният туристически сезон 

на месец се падат по над 300 слънчеви часа, като облачното време в този период е 

рядкост. Морето влияе и през есента - тя е по-късна и по-топла, благодарение на по-

бавното изстиване на затоплената морска вода. 

По отношение на ветровите условия, в района преобладават северните ветрове, а 

по данни за станция Обзор - и северозападните. Те имат най-често проявление през 

зимните месеци. Ветрове с най-висока средна стойност за Обзор са характерни през 

зимата и есента, когато надвишават 6 м/сек. През летните месеци за са характерни 

пониски средни скорости на вятъра (около 4 м/сек). През лятото преобладава бризовата 

циркулация, която са заражда благодарение на откритата водна площ и денонощния 

режим на температурата. Бризовата циркулация, която е характерна за Черноморското 

крайбрежие в община Бяла е затруднена от орографията на релефа. Източните склонове 

на Камчийска планина - от север и на Еминска планина - от юг, затрудняват бризовата 

циркулация на въздушните маси във вътрешността на общината.  

По данни от станция Обзор преобладаващата посока на вятъра е северозапад 

(26.7% от случаите) и запад (22.6% от случаите), а общо от направлението 

западсеверозапад достига 38-39% от случаите. През зимния сезон често духат и ветрове 

от север-североизток, които са в границите 25-28% от случаите. През летния сезон се 

увеличава относителния дял на ветровете изток-югоизток с относителен дял от 49-50%.  

Тихото време преобладава средногодишно в 18,4% от случаите, с най-висок 

относителен дял през юни (24.1%) и най-малък дял през март, когато надвишава 

незначително 15%. Годишните валежи са средно около 564 мм (за последните три 

години варират в границите между 368 мм до 651 мм). Главният максимум на валежите 

в периода 2008- 2010 г. е през есенния период, а през юни се очертава вторичен 

максимум.  

По-високото количество на валежите през летните месеци в сравнение с тези 

през пролетта и зимата се дължи на климатичното влияние на Черно море. Снежната 

покривка се задържа за кратко време и рядко надхвърля 6-8 см. Количеството на 

валежите е сравнително изравнено по сезони, като са запазени характерните за страната 

минимуми и максимуми. 

 

Дните с мъгли са рядкост за цялата Община Бяла, но са повече в сравнение със 

Свети Влас и Несебър. В Несебър и Свети Влас обшият брой дни с мъгли 

средногодишно не надвишава 8-9 дни, като повечето от тях са в периода октомври-

март. В периода април-септември мъглите са изключение и средният им брой е една 2-3 

дена годишно. В района на град Бяла мъглите достигат годишно 18-20 дена, като най-

много са в периода октомври-септември – около 12 дни. 

 Комплексната климатична оценка на Община Бяла може да се характеризира 

като благоприятна за развитието на селското стопанство, в това число лозарство, 

овощарство и зеленчукопроизводство. В съчетание с природните крайбрежни 

дадености тя е благоприятна и за развитие на морския туризъм. 

 

Атмосферен въздух 

Не е извършван имисионен контрол на въздуха на разглежданата площадка. В 

района няма съществени източници за емитиране на вредни вещества във въздуха и 

очакванията са за съдържание значително под ПДК на серни, азотни оксиди и прах във 

въздуха.  
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По време на изпълнение на строителните работи ще се отделят неорганизирани 

емисии от прах и изгорели газове от строителната и транспортната техника. По време 

на строително-изкопните и строително-монтажните работи не се предвиждат 

източници на организирани емисии. 

В този период ще се извършват различни по вид дейности, като:  

- изкопни работи, отнемане на хумусен слой и земни маси;  

- транспорт и депониране на отнетия хумусен слой и земни маси;  

- обратно засипване на земни маси;  

- строително-монтажни дейности;  

- товарене и изнасяне на излишните земни маси и строителните отпадъци, след 

приключване на процеса на строителство. 

Основните източници на замърсяване на въздуха по време на строителството 

ще бъдат: 

- Изгорелите газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на машините 

осъществяващи строителните, монтажните и транспортните дейности. Използването 

на такива машини ще е свързано и с изхвърлянето на отработени газове, в чийто 

състав са основните типове емитирани замърсители: азотни оксиди; летливи 

органични съединения; метан; въглероден оксид; въглероден оксид; двуазотен оксид; 

серен диоксид; амоняк; кадмий; олово; полициклични ароматни въглеводороди; 

диоксини и фурани; както и частици (сажди) при изгаряне на дизелово гориво. Тези 

емисии зависят от броя и вида на използваните при строителството машини и режима 

им на работа. 

- Праховите частици при изкопните, насипните, товаро-разтоварни и 

транспортни работи. Тези прахови емисии ще зависят до голяма степен от 

метеорологичните условия (вятър, влажност, температура, устойчивост на 

атмосферата), големина и относително тегло на праховите частици и фракционен 

състав. При отнемане на земни маси и разтоварването им на временното депо, 

основните емисии са от прах и от отпадъчни газове от работата на двигателите „на 

място”. По-малките фракции на праха, включително тези с респираторен размер (2-10 

микрона) ще бъдат засегнати от турбуленцията на въздушните маси в приземния слой 

и ще бъдат разсеяни в атмосферата. Основни източници на респираторни частици ще 

бъдат отпадъчните газове от двигателите с вътрешно горене на земекопната техника и 

транспортните средства. 

Строителните и изкопните машини са подвижни източници на емисии на 

замърсителите, които ще работят с различна продължителност при различните по 

дължина и обем изкопни и строително-монтажни работи. 

Предвид открития характер на всички площадки на отделните обекти, 

замърсяването на атмосферния въздух ще е незначително и локално. 

Фазата на строителството (особено разглеждана спрямо експлоатационния 

период на сградите) като цяло е ограничена във времето и няма да окаже значим и 

траен ефект върху качеството на атмосферния въздух. Избягването на здравния риск за 

местното население изисква спазване на точен график на строителните работи, 

съобразени с метеорологичните условия, т.е. да се позволи на атмосферата да се 

самоочиства. Например, когато има безветрие и въздухът е много замърсен, да се спира 

за известен период строителната дейност, за да може замърсяването да се разсее. 
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Не се очаква по време на строителните работи да се наблюдават концентрации 

на замърсители в атмосферния въздух на населените места над ПДК. 

Максимално възможни емисии от използваната строителна техника в 

процеса на строителство 

 

вредно 

вещество 

максимално възможна 

мощност на емисията 

[гр / сек] 

средна мощност 

на емисията 

[гр / сек] 

мощност на емисията 

за периода на строи- 

телството [т / год] 

SO2 0.022 0.008 0.298 

NОx 0.532 0.113 3.486 

ЛОС 0.072 0.019 0.518 

 

Прогнозно въздействие: 

- териториален обхват – малък  

- степен на въздействие – незначителна по време на строителството, по време 

на експлоатацията - съизмерима с фона; 

- продължителност на въздействие – краткотрайно – по време на 

строителството; дълготрайно - по време на експлоатацията; 

 

- кумулативни ефекти – не. 

-  

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху атмосферния въздух в 

резултат на реализацията на инвестиционното предложение. 

 

По време на строителните работи: 

 Не се очаква. Строителни дейности няма да доведат до значителни замърсявания 

на атмосферния въздух. 

 

По време на експлоатацията:  

През експлоатационния период са възможни въздействия от емисии на вредни 

вещества от ДВГ на автомобилите на пребиваващите в обекта, но това са 

пренебрежимо малки въздействия. 

 

Води 

 

Повърхностни води  

 Общата дължина на реките, имащи отношение към водния потенциал на община 

Бяла възлиза на 111.5 км, но само 49 км (44 %) от речната мрежа преминава през 

територията на общината. Общата водосборна площ на реките, преминаващи през 

община Бяла или попълващи оттока си от нейна територия, възлиза на 640.7 км2 , но 

само 168.1 км2 (26 %) се включват в територията на общината. Най-голямо 

водностопанско значение за община Бяла имат реките Перпередере и Двойница, чиито 

водосбор е най-голям. Изцяло в територията на общината влизат водосборните басейни 

на реките Карадере, Бяла (Беленска) и Пепередере. Освен това в територията на 

общината се включват около 40 % от водосбора на р. Фандъклийска и около 11% от 

водосбора на р. Двойница. Участието на водосборните площи на отделните реки в 

територията на общината е както следва:  
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 р. Фандъклийска - 20 % 

 р. Карадере - 11 % 

 р. Бяла (Беленска) - 4 % 

 р. Перпередере - 35 % 

 р. Двойница - 30 % 

 

Водосборните басейни на основните реки са продълговати, ориентирани в 

посока запад-изток и се оттичат директно в морето. 

 

Подземни води  

             Общината е сравнително бедна на подземни води. Водоносни са теренните 

отложения в долината на р. Двойница и част от изветрителната зона на сенонските и 

средноеоценските отложения в района на гр. Бяла. Подземните води в терасата на р. 

Двойница могат да се класифицират като плитки грунтови, а тези в района на гр. Бяла - 

като пукнатинни или пукнатинно-карстови. Двата типа подземни води се различават 

съществено и по начин на подхранване. Подхранването на пукнатинните води в района 

на гр. Бяла е валежно, което обуславя значителната им неравномерност във времето и 

зависимост от валежния фактор. Общият дебит на тези води се оценява на около 10-15 

л/сек. 

Подхранването на плитките грунтови води се извършва чрез повърхностния 

отток на р. Двойница и то най-вече за сметка на високите води в периоди на 

пълноводие, което обуславя относително по-постоянният им характер. Общо запасите 

от пресни подземни води в терасата на р. Двойница се оценяват на около 100 л/сек, но 

по-голямата част от тях (80-85 %) се акумулира в дясната част на терасата, т.е. на 

територията на община Несебър (с. Приселци, гр. Обзор). Подземните води в този 

район се ползват чрез кладенци за питейно водоснабдяване на близко разположените 

населени места. В последните 10-15 години се наблюдава намаляване на дебита на 

кладенците и епизодичното им замърсяване с манган. 

Община Бяла е разположена върху три подземни водни тела: по едно водно тяло 

от кватернерния, палеогенския и гîðíîêðåäíèÿò водоносни хоризонти. Съгласно 

класификацията на ПУРБ за Черноморския район, на територията на Община Бяла 

попадат четири основни подземни водни тела, категоризирани съгласно водоносни 

хоризонти, в който се помещават (кватернерния, неогенския, палеогенския и кредния):  

 ПВТ BG2G000000Q014 - Порови води в кватернера на р. Двойница; 

             ПВТ BG2G000000N019 - Порови води в неоген -миоцен Галата- Долен 

чифлик;  

             ПВТ BG2G0000Pg028 - Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен Руен-Бяла.  

             ПВТ BG2G00000К2034 - Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична 

северно и западно от Бургас. 

 

Основните точкови източници на замърсяване на повърхностните води на 

територията на общината са заустванията на пречиствателните съоръжения за 

отпадъчни води в района - ПСОВ „Бяла – Обзор”, ПСОВ на с. Попович и ПСОВ на ЗСК 

Девня АД. 

 Пречиствателната станция за битови отпадъчни води „Бяла – Обзор” е 

разположена в землището на гр. Обзор, а пречистените отпадъчни води от нея се 

заустват в р. Двойница, на 2,5 км преди вливането й в Черно море. 

 

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху водите в резултат на 

реализацията на инвестиционното предложение.  
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 Водоснабдяването на новото УПИ ще се осъществява от 

водоснабдителната мрежа в района, чрез изграждане на водопроводно отклонение.  

Формираните битово-отпадъчни води ще постъпват чрез новопроектирана 

външна канализация към намиращата се в близост КПС, която отвежда водите за 

пречистване към ПСОВ Обзор-Бяла. 

 Очакваните количества отпадъчни води ще са около 10 м3 на ден, през активния 

сезон. През неактивния сезон  отпадъчни води ще са около 0,002 м3 на месец. 

 

Геоложка основа. 

  В геоложко отношение територията на община Бяла попада в Камчийската 

подобласт от Средното крайбрежие на Черноморската зона. Тя е изградена предимно от 

сенонски и еоценски флишки седименти. В изграждането на релефа на общината освен 

отложенията на горната креда (сенон) участват още средния еоцен, олигоцена, 

квартернера. Скалните формации със сенонска и еоценска възраст се разкриват в ясно 

изразената Двойнишка синклинала. Горната креда е представена от различни скални 

образувания. Сред тях се открояват сивосинкавите мергели и прослойки от глинени 

варовици. Същите се разкриват в район северно от гр.Бяла. Средният еоцен е датиран 

чрез флишкия фациес и от дебелослойни пясъчници. Същите се срещат на много места 

на територията на общината. Разкриват се в източната част на общината - югозападно 

от с. Горица и в землището на гр. Бяла. 

       

Олигоценът е най-добре развит в североизточната част на общината. Разкрива се 

на места в землищата на селата Горица и Самотино в източна посока до морския бряг. 

В местността "Кара дере" олигоценът е представен от тънкослойни сиви и песъкливи 

глини.  

Квартернерът е представен от няколко генетични типа - пролувий, делувий, 

алувий, както и от морски отложения. Кватернерът покрива навсякъде основните скали 

с различна по мощност покривка. В южната част на общината в долината на р. 

Двойница край с. Попович, алувият е представен от пясъчни глини, глинести пясъци и 

чакъл. Мощността на тези пластове е около 10 м.  

Морските отложения на кватернера се разкриват по морските тераси. Те играят 

ролята на релефообразуващ фактор при оформяне на съвременната плажова ивица, 

добре оформена в три зони по крайбрежието на общината. 

 

 Сградите от проекта разположение на ИП, позволяват да се направи извода, че 

реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до въздействие върху 

геоложката основа.  

 

Почви 

На територията на общината се срещат следните почвени типове:  

 излужени и карбонатни черноземи – в централната и южна равнинната част на 

общината;  

 сивите и сивокафяви горски почви, характерни за северната и западна 

нископланиската и хълмиста част на общината - Източна Стара планина;  

 алувиално-ливадните почви, характерни за долините на реките.  

 

На територията на общината няма направено подробно изследване върху 

състоянието на почвите и тяхната степен на разрушаване и замърсяване. Основен 

източник на почвено замърсяване и разрушаване е нерегламентираното изхвърляне на 
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различни отпадъци - битови, селскостопански, строителни, промишлени както и 

незаконния добив на строителни материали (основно пясък). 

 

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху почвите,  в резултат на 

реализацията на инвестиционното предложение: 

  

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. 

- аерозолното и праховото замърсяване от строителните и автотранспортните 

дейности по време на строителството може да повлияе кратковременно терени в радиус 

до 70 m около площадката. Влиянието е незначително, в рамките на повърхностните 2-

5 cm от почвения слой. 

             - възможни са локални замърсявания със строителни отпадъци и 

нефтопродукти (само при авария на работещата техника), 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. 

В  геоложки  смисъл  въпросите  за  въздействието  на  обекта  върху околната 

среда възникват единствено по отношение стабилността на основата, т.к. при 

строителните работи върху основата ще се формира постоянно нарастващ, основно 

статичен товар. 

Обектът не попада в свлачищна зона. Устойчивостта на геоложката основа и 

незначителното застрояване изключват възможността от негативно влияние на 

обекта върху земните недра. 

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.  

 

Биологично разнообразие 
 Горските територии заемат най-голяма част от територията на общината. Горите 

на територията на община Бяла са локализирани в Камчийската планина, достигайки до 
Черноморския бряг. Камчийска планина е едно от 5-те най-значими места в страната за 
египетския лешояд (Neophron percnopterus), скалния орел (Aquila chrysaetos), средния 
пъстър кълвач (Dendrocopos medius) и полубеловратата мухоловка (Ficedula 
semitorquata), където тези видове гнездят в значителни количества. Сред горските 
масиви, главно около селищата са разпръснати обработваеми земи и ливади с 
ксеротермни тревни съобщества.  

Горските територии са представени предимно от дъб (издънков), дъб 
(високостеблен), по-малко други широколистни видове като източен бук, габър, липа, 
ясен, благун и др. и незначително участие на иглолистни видове (главно черен и бял 
бор). Естествените гори са 66% от горските масиви, а издънковите 34%. 
Подрастноподлесния етаж е повсеместен, живата почвена покривка е средно гъста и се 
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състои от разнотревие. Възрастовата структура определя преобладаването на младите 
горски екосистеми.  

Преобладаващата част от горския фонд на общината (77,7%) е с категория “гори 
със специално предназначение”. Този дял е близък до средния за Черноморското 
крайбрежие, който е 70-90%. От горите със специално предназначение преобладават 

рекреационните гори (65,72 %). Най-сериозна заплаха представлява неправилното в 

екологично и природозащитно отношение стопанисване на горите, свързано с 

разрушаването на характерни горски местообитания - незаконната сеч, незаконното 

разораване на площи, пожари предизвикани от човешка немърливост, както и 

бракониерство на ловни и защитени от закона видове.  

По отношение на животинските видове, според оценките в края на 1995 г. от 

едрите бозайници, в района има елени, сърни, муфлони и диви свине, заек, лисица и 

благороден елен. Местообитанията им са в района между м. Горска барака, с. 

Господиново, с. Попович и с. Дюлино. Нарастването на дивеча се подпомага с 

подхранване, създаване на условия за естествена защита, водопой и спокойствие. 

Растителността и животинският свят в пределите на община Бяла са със средна степен 

на антропогенна намеса в сравнение с всички черноморски общини.  

Негативното въздействие по отношение на флората и фауната на разглежданата 

територия най-общо се изразява в следните процеси:  

 Изместване на автохтонната флора и фауна. Почти напълно са унищожени 

обширните в миналото гори от дрънкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora), летен дъб (Q. 

robur), полски бряст (Ulmus minor), ясен (Fraxinus oxycarpa) по долината на р. 

Двойница. В значителна степен са унищожени и горите от цер (Q. cerris) и благун (Q. 

frainetto). Сравнително по-малко засегнати са горите от благун и благуново-церовите 

гори в общината.  

Унищожаването на автохтонната горска растителност в миналото е довело до 

напускане на тези местообитавания на характерните горски представители на фауната. 

Това е последвано от заемане на техните места от нови растителни и животински 

видове. На отделни територии този процес е протекъл без допълнителна човешка 

намеса, но в по-голямата си част тези промени са направлявани от антропогенния 

фактор. Като обща тенденция за фауната е установено отстъпване и изчезване на 

горските видове. Такива са дъждовникът, горската жаба, слепокът, смокът-мишкар, 

бухалът, кълвачите и др. Освободените територии се заемат от зелени гущери, 

пепелянки, полски птици, гризачи и т.н. При подменените съобщества понастоящем 

най-значително разпространение имат площите със земеделски култури. Те са 

монодоминантни и са изцяло зависими от антропогенния фактор. На определени площи 

са извършени залесявания, в т.ч. и с нехарактерни за естествените екосистеми видове. 

При естествената подмяна на унищожената растителност голямо участие вземат 

плевните и рудерални видове като копривата, обикновения бъз, камилския и 

магарешкия бодил, а от храстовите и дървесни видове - драката и келявият габър. 

 

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие в резултат на реализацията на 

инвестиционното предложение. 

- няма да бъдат унищожени типове природни местообитания, включени в приложение 1 

на Закона за биологичното разнообразие или приоритетни за опазване местообитания 

на растителни видове от приложение 2 на същия закон; 

- не се очаква отрицателно въздействие, тъй като засегната територия е с много малка 

площ; 

- няма да се засегнат площи с естествена растителност;  

- унищожаването на рудералната растителност няма да се отрази върху състоянието на 

автохтонната флора в района и растителното биоразнообразие като цяло. 
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- в границите на площадката няма добри условия за гнездене и укриване на птици; 

- изграждането на ИП предполага известна промяна в условията за почивка и 

предоставяне на храна за прелетните и зимуващите видове птици, но тази промяна е 

нищожна; 

- върху представителите на херпетофауната няма да бъде оказано значително негативно 

влияние, тъй като преобладаващата част от техните малочислени популации обитават 

синорите. Размножаването им няма да се потисне, 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; 

- 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 близостта на населено място.   

 

Защитени територии 

В района, където се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, 

няма защитени с нормативни документи природни територии и обекти.  

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.  

Територията предмет на ИП не засяга защитени територии, Корине места, 

Рамсарски места, флористично важни места и орнитологични важни места. Попада в 

защитени зони “Камчийска планина”, определена съгласно Директива за птиците.  

Усвояването на територия, свързано с ИП  няма да доведе до значително 

отрицателно въздействие върху предмета на опазване, до нарушаване целостта или до 

увреждане на защитите зони. 

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).  

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

• пряко като въздействие; 

• значително 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. 
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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. 

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.  

Краткотрайно, рядко, обратимо отрицателно въздействие. 

 

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

инвестиционни предложения.  Не се очаква. 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.  

Значително ще се намали въздействието. 

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 

Мерки, касаещи инвестиционното проектиране: 

- устройството на територията да се извърши в съответствие с нормативните 

изисквания на параметрите за застрояване и озеленяване, съгласно изискванията на 

Закона за устройство на територията и Наредба № 7/2003 г. на МРРБ.    

- проектните решения по част “ВиК” да се съобразят с изискванията на нормативните 

документи за водите. 

- проектът за изкопните работи и вертикалната планировка да се съобрази с 

изискванията на Наредба № 26, като хумусният слой се събере на временно депо и се 

върне за възстановяване в зелените площи. 

 

Мерки, касаещи строителството на обекта: 

- при строителството да се използва съществуващата пътна инфраструктура. 

- провеждането на инфраструктурните трасета за присъединяване на обекта към 

пътната мрежа, изграждане на водоснабдяване, електроснабдяване, третиране на 

отпадъчните води, да се осъществи по най-рационален начин, като хумусният слой се 
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събере на временно депо и се върне за възстановяване на зелените площи. 

Генерираните отпадни земни маси да се използват за вертикална планировка на 

площадката и създаване на релефни елементи. 

- недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника върху 

почвата. 

- регламентирано управление на генерираните отпадъци. 

- нормативно съобразено третиране на отпадъчните битово-фекални води – към ПСОВ 

Обзор - Бяла. 

- да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по 

време на строителните и изкопни работи, като се извършва редовно почистване и 

оросяване на строителната площадка. 

     

 Мерки, касаещи експлоатацията на обекта: 

- нормативно третиране на отпадъците; 

- битовите отпадъци да се събират разделно и да се третират съгласно Общинската 

програма за управление на отпадъците, с цел да не се създават предпоставки за 

замърсяване;  

- да се осигури квалифициран персонал, който да бъде инструктиран за безопасна 

работа; 

- регламентирано управление на генерираните отпадъци. 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.  

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

на общ. Бяла, а засегнатото население чрез поставяне на информация на таблото за 

широк обществен достъп на община Бяла. До настоящия момент няма проявен 

обществен интерес. 

 

 

 

 

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

Г-ЖА ХРИСТИНА ГЕНОВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ВАРНА 

 

 

 

Уважаема госпожо Генова, 

  

           На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ 

91/2002 г. с изм. и доп.) и Ваше писмо с Изх.№ 26-00-8329/А5/ от 16.01.2019 

год., Ви представям преработено изцяло искане за преценяване необходимостта 

от ОВОС. 

 

   Моля, за решение по преценяване необходимостта от извършване на 

ОВОС на инвестиционното предложение.  
 

 

 

 

 

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


