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ВЪВЕДЕНИЕ: 

 

 Информация за възложителя:  

 

„МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р. П. СТОЯНОВ – ВАРНА“  

седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Марин Дринов, № 55;  

Ректор: проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. 

тел: 052 650 057; e-mail:  rector@mu-varna.bg;  http://www.mu-varna.bg/BG/ 

 

  

 

Лице за връзка: Нина Куликова  – Ръководител отдел „Управление на собствеността“ 

към Медицински университет, тел. 052-677-029; e-mail: nkulikova@mu-varna.bg 

 

 Обща информация за плана  

Наименование на плана: „Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване на ПИ с кадастрални идентификатори: 10135.5200.37, 10135.5200.89, 

10135.5200.126, 10135.5200.128, 10135.5200.129, 10135.5200.3, 10135.5200.187, 

10135.5200.39, 10135.5200.93, 10135.5200.98, 10135.5200.100, 10135.5200.101, 

10135.5200.105, 10135.5200.113, 10135.5200.114, 10135.5200.115, 10135.5200.124, 

10135.5200.125, 10135.5200.127, 10135.5200.133, 10135.5200.138 по плана на „Зона за 

спорт, яхтинг и рекреации“, местност „Малка Чайка“, град Варна.  

Общата площ на територията в обхвата на ПУП е около 32 ха. 

ПУП-ПРЗ се изработва по искане на Възложителя Медицински университет град  

Варна. 

 Основание за разработване на плана  

ПУП-ПРЗ се изработва на основание Заповед № 629/28.11.2014 г., допълнена със 

Заповед № 189/ 22.05.2017 г., на Главния архитект на Община Варна и Решение по т. 2, 

Протокол № 43 oт 01.12.2015 г. на Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) 

за разширяване обхвата на ПУП-ПРЗ с цел уточняване на общите параметри на 

техническата инфраструктура, автомобилния достъп, структуриране на територията 

на квартали и общото ползване на акваторията.  

Горецитираните документи са представени в приложение към настоящото Задание. 

В последствие е извършена промяна в кадастралните регистри на територията, като 

имот с идентификатор 10135.5200.4 е с нов идентификатор 10135.5200.187. Поради 

промяна в собствеността на имот с идентификатор 10135.5200.100, същият е разделен 

на два имота: 10135.5200.100 и  10135.5200.182, като вторият имот е частна собственост 

и е изваден от обхвата на Плана.  

В приложение са представени и документи за собственост и скици на имотите на 

възложителя. 

За издадените заповеди, с които се допуска разработването на ПУП-ПРЗ са 

mailto:тел:%20052%20650%20057
mailto:uni@mu-varna.bg;%20
mailto:uni@mu-varna.bg;%20
mailto:nkulikova@mu-varna.bg
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уведомени всички собственици на имоти в обхвата на плана, с писмо рег. № 

АУ055383ВН_008АС/09.06.2017 г. на Община Варна, район Аспарухово. Обявлението е 

поставено и на информационното табло на район Аспарухово, община Варна на 

09.06.2017 г. Документът е представен в приложение към настоящото задание. 

Подробният устройствен план се разработва в съответствие с разпоредбите на 

Закона за устройство на територията, Наредба №8 за обем и съдържание на 

устройствените планове, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони, както и указанията на Общият 

устройствен план на Община Варна. 

 Планирани устройствени зони в обхвата на ПУП-ПРЗ:  

Основна пряка цел на проекта е с ПУП-ПРЗ да се постигне детайлно определяне на 

устройствените зони и градоустройствените показатели за бъдещи строителни и 

благоустройствени мероприятия. 

Територията в обхвата на ПУП включва две устройствени зони: 

 Зона за спорт и атракции /Са/ с градоустройствени показатели: Плътност 

на застрояване 15%, Интензивност на застрояване 0.3, Минимална 

озеленена площ 40%; 

 Зона за обществено обслужващи дейности и озеленяване  /Оз/ с 

градоустройствени показатели: Плътност на застрояване 40%, 

Интензивност на застрояване 2.5, Минимална озеленена площ 40%. 

В зона „ Са“ се допуска застрояване  за спорт и атракции, както и сгради и 

съоръжения обслужващи спорта. Площта на откритите спортни съоръжения  влиза в 

площта за усвояване. До 50% от нормативно определените паркоместа се осигуряват 

в подземни паркинг гаражи. При определяне на плътността на застрояване не се 

включват откритите спортни съоръжения, откритите паркинги и алеи. 

В зона „Оз “се допуска застрояване за образование, здравеопазване, социални 

грижи, култура, религия, административни и делови услуги, търговия и други дейности 

от финансово-кредитно обслужване, спорт, отдих, забавления, информационно 

обслужване и др. 

В границите на терена на Медицинския Университет, според влезлият в сила ОУП, 

ПИ№№,126,129, половината от ПИ№127 и по-голямата част от ПИ№128 попадат в 

устройствена зона за спорт и атракции /Са/, докато другата половина от ПИ№127, 

както и една малка част от ПИ№128 попадат в устройствена зона за обществено 

обслужване и озеленяване /Оз/. 

  По  тази причина, на територията на Медицински Университет  се обособят 

урегулирани поземлени имоти  в две устройствени зони: 

-Устройствена зона “ спорт и атракции“ /Са/:  УПИI-126,127 “за спортно-

рекреационен комплекс и инженерна инфраструктура“ и УПИIII-126,127,128,129 “за 

спортно-рекреационен комплекс“, УПИ IV–128,129“за спорт и инженерна 

инфраструктура“ 
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-Устройствена зона „обществено обслужване в зелена среда /Оз/:  УПИ II-126, 

127,128 “за обществено обслужване“.  

В границите на терена на Икономическия университет, според влезлия в сила ОУП, 

ПИ№125 попада в устройствена зона за спорт и атракции (Са), а за ПИ№3 и ПИ№98 не 

е определена устройствена зона, по следните причини: В ОУП ПИ№3 и ПИ№98 са 

отразени като специални терени в устройствена зона Тсп и те не подлежат на 

нормиране. С Договор за безвъзмездно управление №228 от 13.06.2014г., сключен 

между областния управител на област с административен център-Варна като 

представляващ Държавата и ректора на Икономически университет-Варна като 

представляващ висшето училище, поземлените имоти са предоставени безвъзмездно 

в управление на Икономически университет-Варна. Въз основа на РМС 

№407/18.05.2016г. са съставени акт за публична държавна собственост 

№9409/7.11.2017г. за ПИ№3, акт за публична държавна собственост №9408/07.11.2017г. 

за ПИ№98 и акт за публична държавна собственост №9410/07.11.2017г. за ПИ№125. 

Когато по ОУП терените са предвидени за обекти за сигурност и отбрана, при 

промяна на собствеността тези терени приемат характеристиките на устройствената 

зона, в която попадат. В случая зоната е за обществено-обслужване и озеленяване Оз. 

Следователно за територията на Икономическия Университет  се обособят две 

устройствени зони: 

- Устройствена зона за спорт и атракции /Са/: УПИ IV-125 “за спорт и инж. 

инфраструктура“    

и УПИ V-125 “за спорт и атракции“. 

- Устройствена зона „за обществено обслужване в зелена среда“ /Оз/: УПИ VI-

3,98 ”за обществено обслужване“;  

Аналогичен е случаят с ПИ№ 187 /собственост на МО/. Този имот не е параметриран 

с ОУП и в ПУП за УПИ XIII-187 приема характеристиките и се определя устройствената 

зона съответстваща по територия – „Оз“. 

За останалите ПИ в обхвата на ПУП се определят устройствени зони „Са“ и „Оз“ в 

съответствие с ОУП. 

  

 Планирани дейности в обхвата на ПУП-ПРЗ:  

На този етап са изяснени намеренията на възложителя – Медицински университет 

Варна, както и на Икономически университет – Варна. 

Намеренията на възложителя – Медицински университет-Варна са в  предоставените 

му от Държавата безвъзмездно за управление  имоти /ПИ №№ 126, 127, 128, 129, 89, 37/ 

и в съответствие с действащите нормативи, ОУП и ИПВР на гр. Варна да се изградят: 

Спортен комплекс включващ многофункционална спортна зала, стадион, открити и 

покрити игрища за тенис, волейбол, баскетбол, плувни басейни;  Медико – 

рехабилитационен  център; Хотелска част с хранителен комплекс. 

 Икономически университет-Варна изразява намерение в 

предоставените му от Държавата безвъзмездно в управление имоти - публична 

държавна собственост /ПИ№№3,98,125/ и в съответствие с действащите 

нормативи, да изгради почивна база, база за изследвания и проучвания, 

хранителен комплекс, открити спортни площадки и яхтен пристан. 
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След разширяване обхвата на плана, съгласно допълнена заповед за допускане от 

Община Варна, собствениците на допълнително включените имоти в обхвата на плана 

не са изразили конкретни намерения за бъдещи дейности. Те следва да са 

съобразени с приетата с ОУП на община Варна устройствена зона за тези имоти, а 

именно „Зона за спорт, яхтинг и рекреации“.  

1. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНА И ВРЪЗКА С ДРУГИ СЪОТНОСИМИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

Основната пряка цел е да се изработи Подробен устройствен план – План за 

регулация на територия от местността „Малка чайка“, гр. Варна. С ПУП – ПРЗ се 

постига детайлно определяне на зоните и устройствените показатели за бъдещи 

строителни и благоустройствени мероприятия в обхвата на проектната територия. 

Нормативно определената цел на устройственото планиране е гарантирането на 

устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението. 

С прилагане на устройствения план ще се постигне: 

 Ще се създадат условия за урегулилане и застрояване със спортни съоръжения 

и средноетажни сгради, предназначени за обществено-обслужващи дейности 

– спорт и рекреация; 

 Ще се осигури устойчиво организиране и функциониране на територията; 

 Ще се постигне определен социален ефект чрез влагане на инвестиции и 

разкриване на нови работни места. 

В таблица 1-1 е представен Баланс на територията, представящ съществуващият 

начин на трайно ползване на имотите и проектните предвиждания 

Таблица 1-1 

Баланс на 

територията 

Съществуващо положение Проектно предложение 

Обща площ, 

ха 

% от общата 

площ 

Обща площ, ха % от 

общата 

площ 

 32 100 32 100 

Земеделски 

територии – ниви, 

пасища 

2,6 8   

Зона за спорт и 

атракции 

 

2,3 10 За спорт и яхтинг                 0,76 

За водни спортове             1,58 

За спорт и атракции          0,73 

За спорт и инженерна 

инфраструктура                5,86 

За спортно рекреационен 

комплекс                             7,18 

52 

Обществено 

обслужване 

  7,2 22 

озеленяване   1,3 4 
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Инженерна 

инфраструктура 

3,6 11 3,7 11 

Улици, паркинги, 

пешеходни 

площи 

2,7 8 3,7 11 

Друг вид 

урбанизирана 

територия 

20,8 63   

Както се вижда от представените данни, с ПУП-ПРЗ ще се предвиди подходящ 

устройствен статут на урбанизираните територии, без определено стопанско 

предназначение. Те представляват 63 % от цялата територия, обхваната от плана. 

Земеделските територии – ниви и пасища ще се урегулират в съответствие с 

устройствените зони за територията, предвидени с ОУП на община Варна. Те са 8 % от 

територията, обхваната от плана. 

Увеличава се територията, предвидена за улици, паркинги и пешеходни площи.  

Предвиждат се нови територии – за обществено обслужване (22 %) от площта, 

обхваната от плана и за озеленяване (4 %).  

Увеличава се площта на териториите, предвидени за спорт и яхтинг, курортна дейност 

и инженерна инфраструктура. 

Настоящият начин на трайно ползване на имотите, в обхвата на плана, съгласно 

опорен план на територията е представен в таблица 1-2. 
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Таблица 1-2. Обобщени данни за територията в обхвата на ПУП – ПРЗ. Имоти, съгласно опорен план 

Иденти-

фикатор 
Стар номер 

Площ 

кв. м 

Трайно 

предна-

значение 

Начин на 

трайно 

ползване 

Вид 

собстве-

ност 

Собственик/ 

Носител на 

вещни права 

Данни от Агенция по кадастър към 

25.11.2020 г. 

*10135.5200.187 
000021 

(10135.5200.4) 
16 047 

Урбани-

зирана 

За друг 

курортно-

рекреационен 

обект 

Държавна 

публична 

Министерство на 

отбраната 

1. Поземлен имот 10135.5200.187, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, 

м. МАЛКА ЧАЙКА, вид собств. 

Държавна публична, вид територия 

Урбанизирана, НТП За друг 

курортно-рекреационен обект, 

площ 16047 кв. м, стар номер 

000021, 

Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

10135.5200.39 
стар номер 

39, квартал 0 
693 

Земедел-

ска, 

категория 4 

Нива Частна 
Варна дайвинг 

център ООД 

Поземлен имот 10135.5200.39, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, м. 

МАЛКА ЧАЙКА, вид собств. Частна, 

вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Нива, площ 693 

кв.м., стар номер 39, квартал 0, 

Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

Заповед за изменение на КККР № 

КД-14-03-1812/24.11.2010 г. на 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА 

*10135.5200.100 
стар номер 

100 
4267 

Земедел-

ска, 

категория 4 

Пясъци 
Държавна 

частна 
Държавата 

Поземлен имот 10135.5200.100, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, м. 

МАЛКА ЧАЙКА, вид собств. 

Държавна частна, вид територия 

Земеделска, категория 4, НТП 

Пясъци, площ 4267 кв. м, стар 
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Иденти-

фикатор 
Стар номер 

Площ 

кв. м 

Трайно 

предна-

значение 

Начин на 

трайно 

ползване 

Вид 

собстве-

ност 

Собственик/ 

Носител на 

вещни права 

Данни от Агенция по кадастър към 

25.11.2020 г. 

номер 100, 

Заповед за одобрение на КККР 

№ РД-18-73/23.06.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

Заповед за изменение на КККР 

№ 18-5728-25.06.2020/25.06.2020 

г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА 

10135.5200.101 
стар номер 

101, квартал 0 
11697 

Земедел-

ска, 

категория 4 

Пасище 
Общинска 

частна 
Община Варна 

Поземлен имот 10135.5200.101, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, м. 

МАЛКА ЧАЙКА, вид собств. 

Общинска частна, вид територия 

Земеделска, категория 4, НТП 

Пасище, площ 11697 кв.м., стар 

номер 101, квартал 0, 

Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

10135.5200.113 
стар номер 

000027,000095 
10003 

Земедел-

ска, 

категория 4 

Пасище Частна 
Комар 

инвестмънт ООД 

Поземлен имот 10135.5200.113, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, м. 

МАЛКА ЧАЙКА, вид собств. Частна, 

вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Пасище, площ 

10003 кв.м., стар номер 

000027,000095, 

Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

Заповед за изменение на КККР № 

КД-14-03-140/17.01.2013 г. на 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА 
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Иденти-

фикатор 
Стар номер 

Площ 

кв. м 

Трайно 

предна-

значение 

Начин на 

трайно 

ползване 

Вид 

собстве-

ност 

Собственик/ 

Носител на 

вещни права 

Данни от Агенция по кадастър към 

25.11.2020 г. 

10135.5200.114 
стар номер 

000027,000095 
4003 

Земедел-

ска, 

категория 4 

Пасище Частна 
Комар 

инвестмънт ООД 

Поземлен имот 10135.5200.114, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, м. 

МАЛКА ЧАЙКА, вид собств. Частна, 

вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Пасище, площ 

4003 кв.м., стар номер 

000027,000095, 

Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

Заповед за изменение на КККР № 

КД-14-03-140/17.01.2013 г. на 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА 

10135.5200.115 

стар номер 

000027,000095

,000118 

7999 

Земедел-

ска, 

категория 4 

Пасище Частна 
Филвик АД и 

Бейсик ЕООД 

Поземлен имот 10135.5200.115, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, м. 

МАЛКА ЧАЙКА, вид собств. Частна, 

вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Пасище, площ 

7999 кв.м., стар номер 

000027,000095,000118, 

Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

Заповед за изменение на КККР № 

КД-14-03-140/17.01.2013 г. на 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА 
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Иденти-

фикатор 
Стар номер 

Площ 

кв. м 

Трайно 

предна-

значение 

Начин на 

трайно 

ползване 

Вид 

собстве-

ност 

Собственик/ 

Носител на 

вещни права 

Данни от Агенция по кадастър към 

25.11.2020 г. 

10135.5200.138 
стар номер 

000103 
8099 

Земедел-

ска, 

категория 4 

Пасище 

Земи по 

чл.19 от 

ЗСПЗЗ 

Стопанисвано от 

общината 

Поземлен имот 10135.5200.138, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, м. 

МАЛКА ЧАЙКА, вид собств. Частна, 

вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Пасище, площ 

8099 кв.м., стар номер 000103, 

Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

Заповед за изменение на КККР № 

КД-14-03-773/22.03.2013 г. на 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА 

10135.5200.37 
стар номер 

37, квартал 0 
22471 

Територия, 

заета от 

води и 

водни 

съоръжения 

За 

водостопанско, 

хидромелио-

ративно 

съоръжение 

Общинска 

частна 
Община Варна 

 

Поземлен имот 10135.5200.37, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, м. 

МАЛКА ЧАЙКА, вид собств. 

Общинска частна, вид територия 

Територия, заета от води и водни 

обекти, НТП За водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение, 

площ 22471 кв. м, стар номер 37, 

квартал 0, 

Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

Заповед за изменение на КККР № 

КД-14-03-2422/26.09.2011 г. на 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА  
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Иденти-

фикатор 
Стар номер 

Площ 

кв. м 

Трайно 

предна-

значение 

Начин на 

трайно 

ползване 

Вид 

собстве-

ност 

Собственик/ 

Носител на 

вещни права 

Данни от Агенция по кадастър към 

25.11.2020 г. 

10135.5200.3 
стар номер 

98 
4528 

Урбани-

зирана 

За ниско 

застрояване до 

10 м 

Държавна 

публична 

Икономически 

университет-

Варна 

Поземлен имот 10135.5200.3, област 

Варна, община Варна, гр. Варна, 

район Аспарухово, п.к. 9000, кв. 

"ГАЛАТА", М."ЧЕРНОМОРЕЦ", вид 

собств. Държавна публична, вид 

територия Урбанизирана, НТП 

Ниско застрояване (до 10 m), площ 

4528 кв.м., стар номер 98, 

Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

10135.5200.89 
стар номер 

89, квартал 0 
557 

Урбани-

зирана 

За спортна 

база 

Общинска 

частна 
Община Варна 

Поземлен имот 10135.5200.89, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, 

кв. "ГАЛАТА", М."ЧЕРНОМОРЕЦ", м. 

МАЛКА ЧАЙКА, вид собств. 

Общинска частна, вид територия 

Урбанизирана, НТП Ниско 

застрояване (до 10 m), площ 557 

кв.м., стар номер 89, квартал 0, 

Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

10135.5200.93 
стар номер 

93, квартал 0 
15147 

Урбани-

зирана 

За водна 

спортна база 

Държавна 

частна 
Държавата 

Поземлен имот 10135.5200.93, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, 

кв. "ГАЛАТА", М."ЧЕРНОМОРЕЦ", м. 

МАЛКА ЧАЙКА, вид собств. 

Държавна частна, вид територия 

Урбанизирана, НТП За водна 

спортна база, площ 15147 кв.м., 

стар номер 93, квартал 0, 

Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 
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Иденти-

фикатор 
Стар номер 

Площ 

кв. м 

Трайно 

предна-

значение 

Начин на 

трайно 

ползване 

Вид 

собстве-

ност 

Собственик/ 

Носител на 

вещни права 

Данни от Агенция по кадастър към 

25.11.2020 г. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

Заповед за изменение на КККР № 

КД-14-03-1249/17.05.2011 г. на 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА 

10135.5200.98 
стар номер 

94, квартал 0 
9133 

Урбани-

зирана 

За курортен 

хотел, почивен 

дом 

Държавна 

публична 

Икономически 

университет-

Варна 

Поземлен имот 10135.5200.98, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, 

кв. "ГАЛАТА", М."ЧЕРНОМОРЕЦ", м. 

МАЛКА ЧАЙКА, вид собств. 

Държавна публична, вид територия 

Урбанизирана, НТП За курортен 

хотел, почивен дом, площ 9132 

кв.м., стар номер 94, квартал 0, 

Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

10135.5200.105 
стар номер 

105, квартал 0 
7602 

Урбани-

зирана 

За други видови 

спорт 

Държавна 

частна 

Българска 

академия на 

науките 

Поземлен имот 10135.5200.105, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, 

кв. "ГАЛАТА", М."ЧЕРНОМОРЕЦ", м. 

МАЛКА ЧАЙКА, вид собств. 

Държавна частна, вид територия 

Урбанизирана, НТП За други видове 

спорт, площ 7602 кв.м., стар номер 

105, квартал 0, 

Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 
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Иденти-

фикатор 
Стар номер 

Площ 

кв. м 

Трайно 

предна-

значение 

Начин на 

трайно 

ползване 

Вид 

собстве-

ност 

Собственик/ 

Носител на 

вещни права 

Данни от Агенция по кадастър към 

25.11.2020 г. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

10135.5200.124 

стар номер 

7, квартал 1, 

парцел I 

13847 
Урбани-

зирана 

За друг вид 

застрояване 

Общинска 

частна 
Община Варна 

Поземлен имот 10135.5200.124, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, м. 

МАЛКА ЧАЙКА, вид собств. 

Общинска частна, вид територия 

Урбанизирана, НТП За друг вид 

застрояване, площ 13847 кв. м, стар 

номер 7, квартал 1, парцел I, 

Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

Заповед за изменение на КККР № 

КД-14-03-2422/26.09.2011 г. на 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА  

10135.5200.125 
стар номер 

520022 
14102 

Урбани-

зирана 

Друг вид 

поземлен имот 

без определено 

стопанско 

предназначение 

Държавна 

публична 

Икономически 

университет-

Варна 

Поземлен имот 10135.5200.125, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, 

м-ст Малка Чайка, м. МАЛКА 

ЧАЙКА, вид собств. Държавна 

публична, вид територия 

Урбанизирана, НТП Друг вид 

поземлен имот без определено 

стопанско предназначение, площ 

14100 кв.м., стар номер 520022, 

Заповед за одобрение на КККР № 
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Иденти-

фикатор 
Стар номер 

Площ 

кв. м 

Трайно 

предна-

значение 

Начин на 

трайно 

ползване 

Вид 

собстве-

ност 

Собственик/ 

Носител на 

вещни права 

Данни от Агенция по кадастър към 

25.11.2020 г. 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

Заповед за изменение на КККР № 

КД-14-03-3068/21.11.2011 г. на 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА 

10135.5200.126 
стар номер 

520022 
22278 

Урбани-

зирана 

Друг вид 

поземлен имот 

без определено 

стопанско 

предназначение 

Държавна 

публична 

Медицински 

университет 

Поземлен имот 10135.5200.126, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, м. 

МАЛКА ЧАЙКА, вид собств. 

Държавна публична, вид територия 

Урбанизирана, НТП Друг вид 

поземлен имот без определено 

стопанско предназначение, площ 

22276 кв. м, стар номер 520022, 

Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

Заповед за изменение на КККР № 

КД-14-03-3068/21.11.2011 г. на 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА 
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Иденти-

фикатор 
Стар номер 

Площ 

кв. м 

Трайно 

предна-

значение 

Начин на 

трайно 

ползване 

Вид 

собстве-

ност 

Собственик/ 

Носител на 

вещни права 

Данни от Агенция по кадастър към 

25.11.2020 г. 

10135.5200.127 
стар номер 

520022 
9628 

Урбани-

зирана 

Друг вид 

поземлен имот 

без определено 

стопанско 

предназначение 

Държавна 

публична 

Медицински 

университет 

Поземлен имот 10135.5200.127, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, м. 

МАЛКА ЧАЙКА, вид собств. 

Държавна публична, вид територия 

Урбанизирана, НТП Друг вид 

поземлен имот без определено 

стопанско предназначение, площ 

9627 кв. м, стар номер 520022, 

Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

Заповед за изменение на КККР № 

КД-14-03-3068/21.11.2011 г. на 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА 

10135.5200.128 
стар номер 

520022 
81384 

Урбани-

зирана 

Друг вид 

поземлен имот 

без определено 

стопанско 

предназначение 

Държавна 

публична 

Медицински 

университет 

Поземлен имот 10135.5200.128, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, м. 

МАЛКА ЧАЙКА, вид собств. 

Държавна публична, вид територия 

Урбанизирана, НТП Друг вид 

поземлен имот без определено 

стопанско предназначение, площ 

81376 кв. м, стар номер 520022, 

Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

Заповед за изменение на КККР № 

КД-14-03-3068/21.11.2011 г. на 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА  
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Иденти-

фикатор 
Стар номер 

Площ 

кв. м 

Трайно 

предна-

значение 

Начин на 

трайно 

ползване 

Вид 

собстве-

ност 

Собственик/ 

Носител на 

вещни права 

Данни от Агенция по кадастър към 

25.11.2020 г. 

10135.5200.129 
стар номер 

520022 
23507 

Урбани-

зирана 

Друг вид 

поземлен имот 

без определено 

стопанско 

предназначение 

Държавна 

публична 

Медицински 

университет 

Поземлен имот 10135.5200.129, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, м. 

МАЛКА ЧАЙКА, вид собств. 

Държавна публична, вид територия 

Урбанизирана, НТП Друг вид 

поземлен имот без определено 

стопанско предназначение, площ 

23505 кв.м., стар номер 520022, 

Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

Заповед за изменение на КККР № 

КД-14-03-3068/21.11.2011 г. на 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА 

10135.5200.133 
стар номер 

520022 
1988 

Урбани-

зирана 

Друг вид 

поземлен имот 

без определено 

стопанско 

предназначение 

Държавна 

частна 
Държавата 

Поземлен имот 10135.5200.133, 

област Варна, община Варна, гр. 

Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, 

м-ст Малка Чайка, м. МАЛКА 

ЧАЙКА, вид собств. Държавна 

частна, вид територия 

Урбанизирана, НТП Друг вид 

поземлен имот без определено 

стопанско предназначение, площ 

1988 кв.м., стар номер 520022, 

Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-73/23.06.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

Заповед за изменение на КККР № 

КД-14-03-3068/21.11.2011 г. на 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА 

* Съгласно справка в Агенция по кадастъра от 19.05.2020 г., за имот 10135.5200.4, собственост на Министрество на отбраната 

е отразено разделяне на на три нови имота 10135.5200.184, 10135.5200.183 и 10135.5200.186.  с НТП За друг курортно-рекреационен 
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обект. Това отразяване в АК е извършено след издаване на Заповедта за допускане разработването на ПУП-ПРЗ и допълването й. 

В последствие е извършено ново обединяване на трите имота, като съгласно справка в АГКК към 25.11.2020 г., имотът е с 

кадастрален номер 187. 

Имот с идентификатор 10135.5200.100, който в първоначалния вариант на плана е бил с обща площ от 13 802 кв.м. – държавна 

собственост, е извършена промяна в собствеността, като от имота е обособен нов имот с идентификатор 10135.5200.182 – 

частна собственост и площ от 8 522 кв.м. Тази част е изключена от обхвата на плана. В обхвата на плана остава имот с 

кадастрален номер 100 и намалена площ. 

Местоположението на имотите е показано на фиг. 1.1 Извадка от кадастрална карта – АГКК.  
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Фиг. 1.1 Извадка от  Агенция по геодезия и кадастър, актуална към 25.11.2020 г.



В таблица 1-3 са представени предвижданията на ПУП-ПРЗ с обособени проектни УПИ.   

 

Таблица 1-3. Предвиждания на ПУП – ПРЗ с обособени урегулирани поземлени имоти  (УПИ) 

В Приложение към настоящото Задание за обхват на ДЕО е представен проект за план  

на местността „Малка Чайка“ – План за регулация, План за застрояване и Схеми на 

техническата инфраструктура – Ел и ВиК. 

Предвижданията в имотите и проектния номер на урегулираните поземлени имоти са 

съгласувани от община Варна с Протокол № 43/01.012.2015 г (т.2), който е представен в 

приложение към настоящото задание.  

Възможно е в процеса на екологична оценка, в т.ч. и в резултат на провежданите 

консултации, в окончателния вариант на плана да се наложи разделяне на някои от 

имотите с по-голяма площ или имоти с няколко различни предвиждания и обособяване 

на няколко устройствени зони за тях, което да доведе до друга номерация на новите 

проектни УПИ (описани в табл. 1-3.).  

 

В Доклада за екологична оценка ще бъдат описани подробно предвижданията на Плана в 

следната последователност: 
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1.1. Основания за изготвяне на плана – акт за възлагане/разрешаване 

изготвянето на плана; 

1.2. Доказване необходимостта от реализиране на плана; 

1.3. Местоположение и територии, необходими за реализиране на плана; 

1.4. Съдържание и основни цели на плана; 

1.5. Основни устройствени елементи, зони и територии; 

1.6. Транспортно - комуникационна и инженерно - техническа 

инфраструктура, предвидена с ПУП; 

1.7. Връзка на плана с други съотносими планове и програми  

В ДЕО ще се разгледа отразяване в ПУП на стратегическите цели и приоритети на  

 Общински план за развитие на община Варна за периода 2014-2020 г. 

 Програма за опазване на околната среда на община Варна 2019-2023 г. 

 Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми 

за вредни вещества в атмосферния въздух на община Варна 2018-2021 г. 

 Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Варна 

 Програма за развитие на туризма в община Варна 2014-2020 г. 

 Програма за управление на отпадъците на община Варна 2015-2020 г. 

1.8. Връзка на плана с други подробни устройствени планове и инвести-

ционни предложения; 

Настоящият план (ПУП – ПРЗ) е устройствен план, който се изработва с цел дефиниране на 

точните устройствени показатели, границите на УПИ и свързващата транспортна 

инфраструктура за територия, която вече е одобрена за „Устройствена зона за спорт и 

атракции” – (Са) и „Устройствена зона за обществено обслужващи дейности в извън градски 

територии” – (Оз) с зададени граници в Общия устройствен план на гр. Варна. За ОУП е 

издадено Становище за екологична оценка на министъра на околната среда и водите №1-1/2011 

г. 

Друг планов документ от по-високо ниво – Интегрираният план за градско възстановяване и 

развитие на гр. Варна също определя насока за развитие на изследваната територия. Тук тя е 

част от определената „Зона за публични функции с висока обществена значимост. За този 

стратегически документ е извършена процедура по преценяване необходимостта от 

екологична оценка, за което е издадено Решение № ВА – 6/ЕО/2013 г. на директора на РИОСВ – 

Варна. Решението постановява да не се извършва екологична оценка, тъй като при прилагането 

му няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда. 

В ДЕО ще се разгледат всички действащи подробни устройствени планове за имоти на 

територията на местността Малка Чайка, както и планирани и осъществени инвестиционни 

предложения.  

1.9. Етапи на реализиране на плана. 
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2. АСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ 

ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА 

2.1. Текущо състояние на околната среда:  

Територията, обект на подробния устройствен план е част от Район Аспарухово. 

Разположена е на южния бряг на Варненското езеро, северно от Института по Хидро и 

Аеродинамика, между терена на МО „Малка чайка“ от запад и ПСОВ Аспарухово от 

изток. 

Релефът е равнинен с очертани две нива: -ниска част до кота 1.5м. и по-висока до кота 

7,0м.В по-голямата си не урбанизирана част, ниската зона е покрита с тревиста 

растителност, характерна за заблатени територии. 

В геоложко отношение северната по-ниска част от територията попада в геоложки 

район Б, който е изграден от морско-езерни отложения. Южната, с 3-7 метра по-висока 

част на територията е разположена в геоложки под-район Ва, изграден от льосоподобни 

отложения. 

В обхвата на разработката няма източници, замърсяващи прилежащата  акватория. 

Водата е подходяща за водни спортове.   

Поземлена собственост: 

По данни на АГКК територията в обхвата на разработката включва: 

 Публична държавна собственост – 179.1 дка, в т.ч.: ПИ№ 126,127,128,129 с обща 

площ 136.8дка в управление на МУ  Варна, ПИ№ 3,98,125 с обща площ 27.8дка в 

управление на ИУ Варна  ,ПИ№ 187/ съответства на №4 в  заповедта за допускане/ 

с  площ 15.5дка на МО. 

 Частна държавна собственост – 38.5дка, в т.ч.: ПИ№ 105 с площ 7.6дка  на 

Института  по хидродинамика, ПИ№ 93 с площ 15.1дка на Гребна база „Сия 

Нейкова“, както и ПИ№№ 100, 102, 11, 18, 130, 131, 133, 134 с обща площ 15.8дка 

територия за транспорт;  

 Частна общинска собственост – 87.4  дка, в т.ч.: ПИ№№ 37,124 с обща площ 

36.3дка на ПСОВ Аспарухово, ПИ№89 с площ 0.5дка, ПИ№№ 20,27,92,95,96,106,137   

с обща  площ  11,0дка са селскостопански, горски и местни пътища,  ПИ№ ,23,101 

с площ 39.6 дка са ниви и пасища; 

 Частна собственост - 39.3дка, в т.ч.: ПИ№113,114,115,138 с площ 30.1дка на „Комар 

инвестмънт“, ПИ№39 с площ 0.7дка на „Варна Дайвинг“, ПИ№182(съответства на 

№100 в заповедта за допускане) с площ 8.5дка на ”Tексимтранс“ АД. 

Начин на трайно земеползване: 

От средата на 60-те години тази територия се ползва за гребна база, яхтена база и база 

за отдих и спорт на Варненските университети и на Министерството на отбраната. 

Действително усвоена и функционираща по предназначение е територията на Гребна 

база „Сия Нейкова“, яхтинга на „Хидроремонт ИГ“ ООД , яхтклуб „Веслец“ . 

Имотът на  ИУ-Варна  се ползва за отдих. Имотът на МО също се ползва за отдих, както и 

за ремонтна дейност на „Хидроремонт“ ООД. 



Задание за обхват и съдържание на Доклад за ЕО – ПУП ПРЗ Местност „Малка Чайка“ - Варна   

23/68 

Теренът на МУ се ползва не по предназначение. От северната част се извлича пясък, 

което трайно е променило  релефа. Образували са се водни и заблатени площи. Това 

се вижда от сателитната снимка и направеното геодезическо  заснемане. В южната, по 

висока част се е разположило нерегламентирано  рибарско селище.  

Останалата част от територията се ползва за земеделски нужди. Общинските имоти са 

предимно пасища,  озеленени площи, селскостопански, горски и местни пътища.  

Изграденост : 

Разглеждат се само урбанизираните територии, където има изградена материално-

техническа база. 

В терена на яхтклуб „Веслец“  са изградени основните съоръжения за дейността им. 

Останалите сгради, където се помещават  битовки и офис са полумасивни и в лошо 

състояние. 

Територията на яхтено пристанище „Хидродинамик“ е много добре устроена. 

Изградени са: геобразен яхтен кей с дължина 175 м и 64 стоянки за приставане и 

домуване на яхти, катери, лодки и джетове; 20 места за съхранение на суша; 8 места за 

съхранение в хале; яхтен магазин; детска площадка и кафене. Всички стоянки са 

оборудвани с ток, вода и горивна колонка. Офисът е в добре поддържана 

преместваема сграда.  

Гребната база също е много добре организирана, с наченки на парково озеленяване и 

алейна мрежа. Всички сгради са капитални. Изградени са: тренировъчен басейн, хале 

за лодките, административна сграда с офис и битовки, голяма панорамна тераса и 

пристани. 

Територията на Икономическия университет-Варна е богато озеленена с проведена 

алейна мрежа. Изградени са  предимно дървени бунгала за отдих, както и спортни 

игрища и детски кът. 

В терена на МО е изградена група масивни  бунгала за отдих, както и авторемонтна 

база на „Хидроремонт“ ООД. Има наченки на алейна мрежа и зелени масиви.  

За територията на Медицинския университет може да се каже, че липсва каквато и да е 

изграденост. 

Благоустроеност. 

Цялата територия в обхвата на разработката е електрифицирана. Захранването става 

чрез два трафопоста, локализирани в терена на Гребната база /ПИ№93/ и общинско 

пасище /ПИ № 29/. Трафопостовете са  свързани с въздушен електропровод 20 kv, който 

минава в непосредствена близост до обслужващия път  

Територията попада в близост до магистрален водопровод положен по пътя Белослав-

Варна и отклонение западно от Института по Хидро и Аеродинамика стига до ПСОВ 

Аспарухово. 

Въпреки близостта на ПСОВ Аспарухово, проблемът с отпадните води не е решен. 

Яхтклуб „Веслец“ се отводнява в септична черпателна яма, изградена до изхода на 

обекта. Яхтеното пристанище „Хидродинамик“ ползва химически тоалетни. 

Отработените масла от плавателните съдове и ремонта им се изнасят в подходящи за 

целта контейнери. В терените на Гребната база, Икономическия университет-Варна, 
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Медицинския университет и МО има положена канализация но тя не стига до ПСОВ 

Аспарухово.  

По отношение на алейна мрежа, настилки и съоръжения за отмора, най-добре 

благоустроени са терените на “Гребна база Сия Нейкова“ и яхтено пристанище 

„Хидродинамик“. В терена на ИУ-Варна има частично изградена алейна  мрежа. В 

яхтклуб „Веслец“ е положена асфалтова настилка. В терена на МУ няма признаци за 

благоустрояване на територията. Най-богато озеленени са площадките на ИУ и 

Гребната база. 

Транспортно-комуникационен достъп: 

Територията в обхвата на разработката се свързва с град  Варна и околностите  чрез път 

9004  Варна –Белослав и отклонение в дясно след Института по Хидро и Аеродинамика. 

Отклонението стига до обслужващ обектите път, който тангира южно територията от 

терена на МО „Малка чайка“ до пречиствателна станция Аспарухово. 

Градоустройствен статут на територията: 

Анализ на всички предходни устройствени разработки за територията: 

1. Извадка от Генерален план на база за водни спортове Академик. 

Осемдесетте години на миналия век България вече има  своите шампиони по 

академично гребане и много силна школа във Варна под ръководството на Емил и Сия 

Нейкови. Тогава изграждането на гребен канал във Варненското езеро не изглежда 

утопия. Във връзка с това е изработен Генерален план на база за водни спортове 

„Академик“, който обхваща сегашните терени на „Гребна база Сия Нейкова“, на 

Икономическия  и  Медицинския  университети. Генералният план включва: граници на 

територията, функционално зониране, съдържание на всяка зона, габарити на сгради и 

съоръжения, схеми озеленяване и техническа инфраструктура. Условно територията е 

разделена на две зони: Източната зона включва футболно  игрище, открити спортни 

площадки, воден атракцион с открити и закрити басейни, хотелски комплекс и голямо 

яхтено пристанище със съответните обслужващи сгради и съоръжения. Западната зона 

включва всичко необходимо за един модерен гребен комплекс. С промяна на 

нормативната уредба се оказва, че Генералният план ако не е придружен с 

регулационен план,няма юридическа тежест. Въпреки това, всички последващи 

устройствени планове се съобразяват с идеите заложени в него. 

2. Извадка от ТУП на Община Варна 96г; 

В ТУП на Община Варна се възприемат идеите предложени от Генералния план. 

Територията е определена като зелени площи за широко обществено ползване и спорт. 

Терените на Гребната база, ИУ и МУ се разглеждат като единен комплекс с приоритет 

за Гребен канал. По отношение на транспорта, предложението за втори мост над 

езерото засяга частично терена на МУ.   

3. Извадка от Структурна схема на Южни приградски територии; 

В Структурната схема на Южните приградски територии по същество се потвърждава 

предложението на ТУП на Община Варна и по отношение общото ползване на 

територията, както и по отношение мястото за втори мост. Макар и да няма правна 

тежест, Структурната схема се явява подготовка за ОУП. 

4. Извадка от ОУП на Община Варна 2013 г; 
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Общият устройствен план възприема идеите от предходните разработки и определя 

територията като устройствена зона за спорт и атракции. Освен това, дава възможност 

за усвояване на част от акваторията за изграждане на спортните съоръжения. Нов 

момент е предложението за създаване на влажни зони в близост до южния бряг на 

езерото, като компенсаторна мярка при евентуално засягане на защитена територия 

„Казашко“ от изграждането на контейнерно пристанище. Това може да се отрази 

положително  за изграждане на  гребен канал . 

В ОУП мястото за втори мост е обвързано с южен възел на Аспаруховия мост и не засяга 

терените в обхвата на разработката. 

5.  Извадка от ИПГВР на Варна. 

Интегрирания план  за градско възстановяване и развитие определя от една страна  най-

належащите и значими за устройство градски територии, а от друга,  начина на 

финансиране за тяхната реализация.  

ИПГВР определя три типа целеви зони на въздействие: “зона с преобладаващ социален 

характер“ ,“зона на публични функции с висока обществена значимост“ и „зона с 

потенциал за икономическо развитие“. 

Територията, обект на разработката попада в „зона на публични функции с висока 

обществена значимост“- подзона ЗВII, с приоритетно развитие на обекти и атракции с 

висок рекреационен и туристически потенциал. 

Според ИПГВР, развитието на спортната инфраструктура изцяло ще се финансира с 

финансови инструменти-програма JESSICA, фондовете JASPERS и JEREMIE и частни 

инвеститори.  

2.1.1. Атмосферен въздух 

ТОПОГРАФИЯ 

Основната част от територията на Община Варна е разположена в Дунавската равнина, 

а югозападната и част попада в границите на Предбалкана. Централната част на 

територията е заета от обширна низина, формирана между Франгенското и 

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

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

разположено Варненското езеро, свързано със западната част на Варненския залив 

чрез изкуствен канал. Наклоните на терените са от полегати, около южния бряг на 

езерото и квартал „Аспарухово“ и наклонени при квартал „Галата“, местностите 

„Зеленика“ и „Ракитника“, до стръмни и много стръмни в отделни части от местността 

„Прибой“ и района около хижа Черноморец. 

ПУП-ПРЗ се изготвя за имоти, разположени в местност „Малка Чайка“, част от квартал 

„Аспарухово“. 

Квартал “Аспарухово” е разположен на сравнително полегат терен със северна и 

североизточна ориентация. Най-високите му части не надвишават 60 метра. 

КЛИМАТ 

Община Варна, попада в климатичния район на Северното Черноморие, 

Континентално-средиземноморска климатична област. Климатът е преходно-

континентален, с изразено средиземноморско влияние. Специфични климатични 
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фактори са микрорелефните особености на територията и климатообразуващата 

роля на Черно море. Влиянието на Черно море се изразява в по-ниски летни 

температури и по-висока относителна влажност на въздуха. Зимните температурни 

условия се дължат преди всичко на термичното влияние на големия воден басейн и се 

простират в успоредна на брега ивица с ширина 12-13 km. Близостта на морето е 

причина и за локална циркулация на приземния слой въздух - т.н. бризова циркулация. 

Като явление с климатично значение бризовата циркулация започва да се утвърждава от 

средата на пролетта. Максималното й развитие се проявява през юли и август, когато 

почти половината дни са с бризова циркулация. Продължава до октомври. Бризът е 

устойчиво проявяващ се локален вятър с редовна двукратна смяна на посоките в 

рамките на денонощието. Той се проявява в областта на преход между две различни 

подложни повърхности, между които при определени условия се пораждат значителни 

термични различия. През деня в крайбрежните морски райони, където бризовата 

циркулация е най-добре изразена духа вятър от морето към сушата (морски бриз), а във 

височина антибриз с обратна посока. През нощта в приземните слоеве вятърът духа от 

сушата към морето (континентален бриз), във височина антибриз от морето към сушата. 

Тези ветрове се проявяват при безоблачно слънчево време и слабо изразена обща 

циркулация на атмосферата. Морският бриз започва обикновено слез изгрев слънце, а 

континенталният след залез, като първият има по голяма скорост от втория. Поради по-

голямата си интензивност морският бриз се разпространява по-навътре в сушата до 30-

40 km, а континенталният рядко достига повече от 8-10km в морето. В условията на едно 

съвсем слабо градиентно поле бризът би трябвало да има посока перпендикулярна на 

брега, но поради триене със земната и водна повърхност и влияние на релефа той се 

колебае по посока от североизток и изток до югоизток, при което се изменя и посоката 

на континенталната компонента. Характерни особености на бризовата циркулация са 

скоростта и вертикалната мощ. Сутрин бризът е с малка скорост, а към обедните 

часове тя нараства до 3-4 m/s и след обяд отново намалява. Скоростта се увеличава 

също от пролетта към лятото и намалява есента. Средната вертикална мощ е около 900-

1000m, като в отделни случаи може да се колебае от 500-600 до 1300-1400m. 

Редица изследвания (Papanastasiou и др., 2008) показват, че свързаната с морския бриз 

атмосферна циркулация води до повишаване концентрациите на ФПЧ10. Установено е, 

че влиянието на това характерно явление върху концентрациите ФПЧ10 в крайбрежните 

градове е съществено и по-силно изразено от това на преноса от съседни територии. 

Климатичните и метеорологични фактори оказват сериозно влияние върху степента на 

замърсяване на въздушния басейн. Те пряко допринасят за по-доброто или по-лошо 

разсейване на емитираните вредни вещества. Най-общо могат да се разделят на две 

основни групи показатели – благоприятни климатични фактори, които способстват за 

самопречистването на атмосферния въздух и неблагоприятни климатични фактори, 

които са пречка за самоочистване на атмосферата.  

КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА 

Качеството на атмосферния въздух е състояние на приземния слой на атмосферата, 

определено от състава и съотношението на естествените й съставки и добавените 

вещества от естествен и/или антропогенен произход.  

Характерна тенденция в страната за периода на последните години е значителното 

намаляване на емисии на атмосферни замърсители. Тази тенденция е следствие 
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главно от спада на промишлеността и енергопотреблението, преструктуриране на 

промишлеността и не на последно място, взетите конкретни екологични мерки. 

Фактори, влияещи върху качеството на атмосферния въздух са:  

 съществуващия фон в района; 

 количеството и състава на емитираните във въздуха вредни вещества; 

 метеорологичните и климатичните особености на района, влияещи върху 

разсейването на вредните вещества в атмосферата. 

Съгласно утвърденият списък на районите (в т.ч. агломерациите) за оценка и управление 

на качеството на атмосферния въздух, считано от 01.01.2014г., територията на Община 

Варна е включена в РОУКАВ “Агломерация Варна” с код BG0003, и е посочена като 

зона/териториална единица с превишаване нормите за показател: фини прахови 

частици (ФПЧ10). 

РОУКАВ - “Агломерация Варна” обхваща територията на общините Варна, Девня и 

Белослав с общо население от 363 375 души като качеството на атмосферния въздух в 

района се следи от 3 стационарни автоматични измервателни станции (АИС) – две 

разположени в град Варна и една в град Девня. На територията на област Варна е 

разположена и една автоматична измервателна станция за контрол качеството на 

атмосферния въздух в горски екосистеми (АИС “Старо Оряхово” ЕС 3), отстояща на 

около 35 km южно от град Варна. 

Съгласно Заповед № РД-66/28.01.2013 г. на МОСВ, наблюдението и контрола върху 

качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Варна се осъществява от два 

постоянни пункта за мониторинг – АИС „Батак“ и АИС „ОУ Ангел Кънчев“. Поради 

настъпили инфраструктурни изменения в района на АИС „Батак“, пункта е преместен 

на нова площадка, разположена в ж.к. „Чайка“, гр. Варна и е въведен в експлоатация от 

01.01.2018 г. 

В Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2019 година, изготвен от 

РИОСВ-Варна, са представени данни за състоянието на атмосферния въздух на база 

мониторинг в двата пункта, разположени на територията на гр. Варна. 

АИС „СОУ Ангел Кънчев” гр.Варна 

ФПЧ10 – През 2019 г. са регистрирани 342 средноденонощни концентрации, 31 от тях 

превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 9,06 % от общия брой регистрирани 

средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са 

регистрирани през месеците януари, февруари, март, ноември и декември. През 

месец февруари е регистрирана и най – високата средноденонощна стойност от 

110,17 μg/m3. Средногодишната концентрация от 30,66 μg/m3 не превишава СГН от 40 

μg/m3. 

През 2018 г. регистрираните 28 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 са под допустимия 

брой превишения за една календарна година (35 броя). 

В сравнение с 2018 г. (регистрирани 354 средноденонощни концентрации, 28 от тях 

превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 26,27 μg/m3) се 

запазва наднормено съдържание на ФПЧ10, като най-високи и най-голям брой 

наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци в резултат от 

използването на твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона – високи 
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скорости на вятъра и температурни инверсии, които създават условия за задържане и 

натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой. 

ФПЧ2,5 – През 2019 г. и назад в годините от както се измерва показателя не са 

регистрирани превишения на средногодишната норма, съответно от 25 μg/m3. 

Регистрираната средногодишна концентрация за 2019 г. е 18,43 μg/m3, 2018 г. е 16,04 

μg/m3,  2017 г. е 11,78 μg/m3, 2016 г. е 12,68 μg/m3, 2015 г. е 7,86 μg/m3, 2014 г. е 16,78 

μg/m3, 2013 г. е 7,94 μg/m3 и 2012 г. 

Серен диоксид – През 2019 г. и назад в годините до 2010 г. не са регистрирани 

превишения на СЧН от 350 μg/m3 и на среднодневната от 125 μg/m3. 

Азотен диоксид – През 2019 г. са регистрирани 4 бр. превишения за азотен диоксид над 

ПС за СЧН от 200 μg/m3. Превишенията са в границите от 208,32 до 285,06 μg/m3. 

Регистраните превишения са единични и се дължат на специфичните климатични 

условия в района на черноморското крайбрежие. ПДКср.год. (40 мкг/м3) не се 

превишава. Няма превишения на алармения праг за азотен диоксид от 400 μg/m3. 

В сравнение с 2018 г., 2017 г., 2016 г., 2015 г., 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г.и 2010 г.( 

регистрирани съответно 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 и 5 превишения на ПС за СЧН от 200 μg/m3 , от 

които няма превишения на алармения праг от 400 μg/ m3 за азотен диоксид) 

тенденцията на намаляване на броя на превишенията и концентрациите на замърсителя 

не се поддържа. 

Озон - През 2019 г. не са регистрирани стойности на озон, превишаващи прага за 

информиране на населението от 180 μg/m3, прага за предупреждение на населението 

от 240 μg/m3. През месеците април и май 2019 г. са регистрирани 13 бр. средни 

стойности над 120 μg/m3. 

В сравнение с 2018 г. 2017 г., 2016 г., 2015 г., 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г. (регистрирани 

съответно 18, 3,  8, 0, 0, 0, 6 и 29 осемчасови средни стойности над 120 μg/m3) 

тенденцията на намаляване на броя на превишенията и концентрациите на замърсителя 

не се поддържа. 

За показател въглероден оксид не са регистрирани превишения на съответните 

допустими концентрации.  

АИС „Чайка”, гр.Варна  

ФПЧ10 - През 2019 г. са регистрирани 365 средноденонощни концентрации, 16 от тях 

превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 4,38 % от общия брой регистрирани 

средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са 

регистрирани през зимния сезон. През месец май е регистрирана и най – високата 

средноденонощна стойност от 77,00 μg/m3. Средногодишната концентрация от 24,74 

μg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3. 

Пунктът функционира от 16.01.2018 г. През 2018 г. регистрираните 19 бр. превишения на 

СДН за ФПЧ10  са под допустимия брой превишения за една календарна година (35 

броя). 

В сравнение с 2018 г. (регистрирани 347 средноденонощни концентрации, 19 от тях 

превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 27,75 μg/m3) се 

запазва наднормено съдържание на ФПЧ10, като най-високи и най-голям брой 

наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци в резултат от 
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използването на твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона – високи 

скорости на вятъра и температурни инверсии, които създават условия за задържане и 

натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой. 

Серен диоксид – През 2019 г. не са регистрирани превишения на СЧН от 350 μg/m3 и на 

среднодневната от 125 μg/m3. 

Азотен диоксид – През 2019 г. не са регистрирани превишения за азотен диоксид над 

ПС за СЧН от 200 μg/m3. ПДКср.год. (40 мкг/м3) не се превишава. Няма превишения на 

алармения праг за азотен диоксид от 400 μg/m3. 

За показател въглероден оксид не са регистрирани превишения на съответните 

допустими концентрации. 

За периода от 26.06.2019 г. до 02.07.2019 г. е извършен контрол на качеството на 

атмосферния въздух с мобилната автоматична станция (МАС) в Район „Аспарухово“, 

община  Варна, във връзка с постъпили множество сигнали за замърсяване на 

атмосферния въздух от граждани в кв. „Аспарухово“, гр. Варна. Резултатите от 

измерванията по контролираните замърсители са значително под допустимите норми, 

съгласно Наредба № 12/2010 г. 

Замърсяването на въздуха с ФПЧ10 все още е проблем за качеството на 

атмосферния въздух през зимния сезон в град Варна. Съществен принос за това има 

широкото използване на твърди горива за битово отопление и транспорта. Потвърждава 

се необходимостта от реализацията на програма за подобряване качеството на 

атмосферния въздух. 

 Източници на замърсяване 

По данни от Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми 

за вредени вещества в атмосферния въздух на община Варна, 2018-2021 г. 

(актуализация) основните източници на емисии на ФПЧ10 в атмосферния въздух са: 

- Естествени източници на прахови частици, като африканските пустини, моретата 

и океаните и др. 

- Антропогенни (от човешка дейност) източници на ФПЧ10: 

Интерес представляват антропогенните източници на ФПЧ10 на територията на община 

Варна. Те се подразделят на няколко основни, а именно: 

 Емисии от изгаряне на дървесина и изкопаеми горива в битовия и обществен 

сектор 

 Емисии от транспортните дейности чрез двигателите с вътрешно горене (главно 

дизелови) и ресуспендиране на отложен по транспортната мрежа прах 

 Промишлени процеси 

 Селско стопанство 

Дяловото участие на емисиите на ФПЧ10 само за градската част на Варна е изчислено в 

актуализираната Програма КАВ на община Варна. В него не са включени 

неорганизираните промишлени източници, както и емисиите от селското стопанство, т.к. 

резултатите от математическото моделиране са показали, че влиянието на тези 
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източници в градската част е незначително. В емисиите от транспорта са включени само 

улиците и булевардите в рамките на града. 

Таблица 2.1.1-1. Емисии на ФПЧ10 от антропогенни източници в гр. Варна 

Антропогенен източник 
Емисии на 

ФПЧ10, t/y 

Изгаряне на дървесина и изкопаеми горива в битовия и обществен сектор 255 

Транспортните дейности чрез двигателите с вътрешно 

горене (главно дизелови) и ресуспендиране на 

отложен по транспортната мрежа прах 

Газове от МПС 17 

Пътен нанос 228 

Общо от транспорт 245 

Промишлени процеси 30 

Общо емисии ФПЧ10 за град Варна 530 

Източник: Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредени вещества в 

атмосферния въздух на община Варна, 2018-2021 г. 

Съгласно представеният анализ за базовата 2017 г. в Програмата КАВ /актуализация/, 

относителният дял на емисиите от изгаряне на дървесина и изкопаеми горива в Община 

Варна (43.4%) и на емисиите от транспортните дейности в т.ч. от отработили газове и от 

пътен нанос (42.8%) е съотносим. Делът на промишлените източници е 13.2%, а на 

селскостопанските операции под 1%, което показва, че тяхното влияние върху 

формирането на средноденонощните и средногодишни концентрации на ФПЧ10 е 

несъществено. 

Липсват актуални данни и анализ за относителният дял на емисиите от антропогенни 

източници на ФПЧ10 за 2019 година. 

В отговор на заявление за достъп до обществена информация вх. № ЗДОИД-2809/09.04.2020 г. 

на РИОСВ-Варна, от МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна  от РИОСВ-Варна са 

представени данни за действащи промишлени източници в обхвата на ПУП-ПРЗ. 

На Карта № 2.1.1-1 е представено местоположението на промишлените източници в района 

на ПУП-ПРЗ, а в Таблица 2.1.1.-1 – данни за експлоатираните неподвижни източници и 

замърсителите, емитирани от тях в атмосферния въздух в района на ПУП-ПРЗ. 

Таблица 2.1.1.-1 Данни за експлоатираните неподвижни източници и замърсителите, 

емитирани от тях в атмосферния въздух в района на ПУП-ПРЗ 

Оператор Брой 

източници 

Съоръжение, 

емитиращо 

емисии 

Вид на 

замърсителя 

Автомагистрали – Черно море АД ИУ-1 Силоз за цимент 1 Прах 

ИУ-2 Силоз за цимент 2 прах 

БДЖ-Пътнически превози АД ИУ-1 Водогреен котел Прах, СО, 

SO2, NOx 

Булярд Корабостроителна 

индустрия АД 

ИУ-1 Аспирация към 

подготовка на бои 

Общ въглерод 
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ИУ-2 Аспирация към 

бластиране 

Общ въглерод 

ИУ-3 Аспирация към 

пасивиране и 

сушене 

Общ въглерод 

ИМСТ към БАН ИУ-1 Водогреен котел СО, SO2, NOx 

Експрес Гаранцион ООД ИУ-1 Водогреен котел Прах, СО, 

SO2, NOx 

ИУ-2 Аспирация към 

дървообработващи 

машини 

прах 

Кораборемонтен завод Одесос АД ИУ-1 Аспирация към 

индукционни пещи 

прах 

Марина-СМ ЕООД ИУ-1 Аспирация към 

бояджийска 

камера 

Общ 

органичен 

въглерод, 

общи 

въглеводороди 

Меркомерс ЕООД ИУ-1 Силоз за цимент 1 Прах 

ИУ-2 Силоз за цимент 2 прах 

ПЧМВ АД ИУ-1 Водогреен котел Прах, СО, 

SO2, NOx 

Стимекс ЕООД1 ИУ-1 Силоз за цимент 1 Прах 

ИУ-2 Силоз за цимент 2 прах 

 

За оценка и анализ на съществуващото състояние на атмосферния въздух за района на плана, в 

ДЕО ще се ползва: 

- публична информация от сайта на РИОСВ – Варна – доклади за състоянието на околната 

среда, отчети и планове за контролна дейност; 

- публични данни от сайта на ИАОС; 

- Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредени 

вещества в атмосферния въздух на община Варна, 2018-2021 г. 

- информация, предоставена от компетентните органи в хода на консултациите по 

разработване на ДЕО и по закона за достъп до обществена информация. 

                                                 

1 Координатите на дружеството са съгласно Програма КАВ на община Варна. В предоставената 

от РИОСВ-Варна информация по реда на ЗДОИ липсват данни за координати на изпускащите 

устройства. 



Карта № 2.1.1-1 Местоположение на промишлените източници в района на ПУП-ПРЗ 

 

 



2.1.2. Повърхностни и подземни води 

2.1.2.1. Повърхностни води 

Повърхностните води на територията на община Варна са представени от Черно море 

на изток, Варненското езеро и речнo-овражна мрежа. Последната е представена от 

малки реки (дерета), които спадат към Черноморската водосборна област, подобласт 

с директен отток в Черно море. 

 

Територията, предмет на плана, попада в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG 

BG2PR100L001 и наименование „Варненско езеро“, водно тяло от поречието на река 

Провадийска. Категорията на водното тяло е „преходни води“, тип черноморски средно 

солени езера и блата (1.0). Водното тяло е силно модифицирано, в много лошо 

екологично състояние. Показатели, влошаващи състоянието: N-NH4, N-NO2, N-NO3, N-total, 

PO4, P-total.  

Територията на ПУП-ПРЗ попапда частично и в повърхностно водно тяло „Канал 1 (нов) 

между Варненско езеро и Черно море“ с код BG 2PR900L02L. Повърхностното водно тяло 

е определено в много лош екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. 

Поставени са следните цели: Предотвратяване влошаването на екологичния потенциал; 

опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на умерен 

екологичен потенциал; постигане и запазване на добро химично състояние. 

Във Варненското езеро се вливат: 

 Откъм северния бряг: Игнатиевско дере, Дере при с. Тополи, Дере Налбанка, 

Владиславско дере (Елпромско), Максуденско дере, коригирано и облицовано в 

чертите на града, минаващо по ул. „Струга“, ул. „Княз Черказки“ и ул. „Д-р Ив. 

Селимински“; 

 Откъм южния бряг: Звездишко дере, Дере, западно от л-ще „Чайка”, Дере по ул. 

„Перекоп“, кв. „Аспарухово“. 

Хидроложка характеристика на Варненското езеро 

Варненско езеро е представлявало закрит лиман до 1909 год., когато е прокопан 

плавателен канал, свързващ го с Варненски залив. През 1976 г. е създаден новия канал, 
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който в момента служи като основен воден път за корабния транспорт. С прокопаването 

на този канал настъпват съществени промени в хидрологично и хидрохимично 

отношение в прилежащата акватория на езерото и залива. Непосредствената връзка 

между черноморските и езерните води обуславя до голяма степен специфичността в 

хидрологичния и хидрохимичния режими на Варненското езеро. 

Дължината на езерото е 13,0 km, от които 8,5 km са в границата на Община Варна. 

Средната ширина на езерото е 1,2 km, площта му – 17,4 km2, средната му дълбочина – 

9,8 m и максималната му дълбочина – 19,0 m. Южният бряг е висок и скалист, а 

северният – полегат. 

Подхранването на Варненското езеро със сладка вода се осъществява от Белославско 

езеро, дерета и ручеи. Обемът на езерото е 170.0х106 м3, а проточността му – около 4 

обема годишно. 

Скоростта на повърхностното течение е 0,93 cm/s. Дънното течение има скорост 0,83 

cm/s. По химическия си състав водите на езерото са хлорно-натриеви с обща 

минерализация 111,39 mg/l и обща твърдост 191,60 mg-eqv/l. 

Солеността на езерната вода е 10-12 до 15‰. Температурата на водата в зависимост от 

сезонните температури и дълбочината се променя от 4 до 24°С. 

Качество на повърхностните води на Варненско езеро 

Мониторинг на състоянието на повърхностните води на Варненско езеро се извършва в 

четири пункта за мониторинг, както следва: 

 BG2PR00155MS013 Варненско езеро – запад; 

 BG2PR00155MS014 Варненско езеро – северозапад; 

 BG2PR00155MS015 Варненско езеро – център; 

 BG2PR00155MS016 Варненско езеро – изток. 

Съгласно извършвания мониторинг, повърхностното водно тяло е определено в много 

лош екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Поставени са следните 

цели: Предотвратяване влошаването на екологичния потенциал; опазване, подобряване 

и възстановяване на водното тяло за постигане на умерен екологичен потенциал; 

постигане и запазване на добро химично състояние.  

 Води за къпане 

На територията на град Варна има обявени зони за къпане. Те обхващат крайбрежни 

морски води. Пет от зоните са разположени в повърхностно водно тяло „Варненски 

залив“. Качеството на водите в зоните за къпане се контролира от РЗИ – Варна, като 

данните от мониторинга се публикуват на интернет страницата на инспекцията.  

Територията, предмет на ПУП-ПРЗ не попада и не засяга зони за къпане. Такива няма 

обявени в повърхностно водно тяло „Варненско езеро“. 

 Зони за опазване на стопански ценни видове риби 
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Варненското езеро е обявено за зона за опазване на стопански ценни видове риби. Код 

на зоната BG2FSWPR100L001. Географски обхват - в радиус 500 м от местта за вливане на 

топлите води на ТЕЦ "Варна". Зоната е определена със Заповед No РД 09-98/26.02.2016 г. 

на министъра на земеделието и храните.  

Райони с потенциален риск от наводненя 

Със Заповед № РД-744/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите са 

утвърдени районите със значителен потенциален риск от наводнения по смисъла на чл. 

146 г от Закона за водите. На територията на община Варна попада район с код 

BG2_APSFR_BS_04 Черно море – Варна. Определен е като район с висок риск.  

 

 Уязвими и чувствителни зони 

Съгласно Регистър на чувствителните зони на територията на Черноморски район за 

басейново управление на водите, утвърден със Заповед РД № 970/28.07.2016г. на 

Министъра на околната среда, водособрът на река Провадийска и река Девненска са 

обявени за „чувствителна зона“.  
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Община Варна не е включена в списъка на общините, които попадат в нитратно уязвими 

зони, съгласно Приложение №2 от Заповед № РД - 660/28.08.2019 г. на Министъра на 

околната среда и водите.  

 Източници на замърсяване на повърхностни води 

Сред основните замърсители на Варненското езеро са химическата промишленост; 

кораборемонтните, корабостроителни, и пристанищните дейности, (особено 

танкерното пристанище), както и водният транспорт. Върху състоянието на водите в него 

пряко влияе и свързаното с него Белославското езеро. 

Съгласно писмена справка № ДИ-23/17.02.2020 г. по предоставена информация от 

Басейнова Дирекция – Черноморски район, за имотите, в обхвата на разглеждания план 

няма издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води. 

 Пречиствателни станции за отпадъчни води 

ПУП-ПРЗ на местността „Малка Чайка“ е в непосредствена близост до ПСОВ 

„Аспарухово“. Станцията е изградена през 1964 г. и технологичната й схема е включвала 

само механично пречистване на отпадъчните води без биологично стъпало. Заустването 

е било в началото на плавателния канал, свързващ Варненското езеро с Черно море.  

След реализацията на обект „Трансформация на ПСОВ Аспарухово в Помпена станция 

и конструиране на транспортиращ тръбопровод”, отпадъчните води, постъпващи в ПСОВ 

Аспарухово са пренасочени към ГПСОВ-Варна посредством канал по дъното на 

езерото. С извършената реконструкция отпадъчните води се пречистват само от едрите 

отпадъци и пясъка, след което по изградения напорен тръбопровод с дължина 2,5 km по 

дъното на Варненското езеро се отвеждат до ПСОВ – Варна, където се извършва тяхната 

биологична обработка. 

Пречистените отпадъчни води на ПСОВ – Варна чрез коригирано дере „Тел дере” се 

заустват в северозападната част на Варненското езеро, повърхностно водно тяло с код 

BG2PR100L001, от басейна на р. Провадийска. ПСОВ – Варна е най-големият вносител 

на заустени количества отпадъчни води за Черноморския район. Капацитетът на ПСОВ – 

Варна е 110 000 м3/ден отпадъчни води. 

 

2.1.2.2. Подземни води 

Община Варна и територията, предмет на плана попада в район на разпространение 

на водни тела от следните водоносни хоризонти: Неогенски водоносен хоризонт,  

Палеогенски водоносен хоризонт и Малм-валанжски басейн.  

Водоносните хоризонти са представени от следните подземни водни тела:  

 BG2G000000N018 - Карстово-порови води в неоген – миоцен – сармат Изгрев – 

Варна – Ботево – Батово. Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната 

на подхранване-почвен слой, оолитни варовици, глин. Прослойки, делувиални 

отложения, глин-пес маса. Водите са безнапорни. Водното тяло е определено в 

добро количествено и лошо химично състояние. Поставена е цел за постигане на 

добро състояние.  
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 BG2G00000PG026 Порови води в палеоген – еоцен Варна – Шабла. 

Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване - почвен 

слой, глина, сива, плътна, пясъци. Водите са напорни. Водното тяло е определено в 

добро количествено и лошо химично състояние. Поставена е цел за постигане на 

добро състояние. 

 BG2G00000J3K1040 Карстови води в Малм-валанж. Характеристика на 

покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване - льосови отложения в 

разкритие части. Водите са напорни. Водното тяло е определено в добро 

количествено и химично състояние. Поставена е цел за запазване на доброто 

състояние. 

 

Фиг. 2.1.2.2.-1 Подземни водни тела 

И трите водни тела са обявени за зони за защита на подземните води, предназначени за 

питейно-битово водоснабдяване.  

Състоянието на подземните водни тела се контролира в мониторингови пунктове, чието 

местоположение в съответните водни тела е представено на следната фигура. 

  

Фиг. 2.1.2.2-2.  Мониторингови пунктове – неоген, палеоген, малм валанж 
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Съгласно публичен регистър н на издадените заповеди за СОЗ по чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ, 

актуален към 15.11.2019 г., на територията на гр. Варна са учредени СОЗ, както следва 

Титуляр Водоизточник 

Насе-

лено 

място 

Код на водното тяло Заповед № 

Дата на 

приемане 

на СОЗ 

"Прибой"-ООД 
С-1х и С-2х 

Ветеран 
Варна BG2G000000N019 03/03.02.2005 12.02.2015 г. 

"Луксстрой 

БГ"ООД 

тръбен 

кладенец 

"Луксстрой 

БГ-Бялата 

чешма", 

гр.Варна, 

общ. Варна 

Варна BG2G0000000N018 88/06.12.2011    

,,Настаси енд 

Алекс 

2003"ООД 

ТК ,,Настаси 

енд Алекс 

2003-Прибой" 

Варна BG2G000000N019 7/01.12.2015 29.06.2016 г. 

“Ренг“ООД  

ТК “Ренг - 

Прибой“, гр. 

Варна, С.О 

Прибой 

Варна BG2G000000N019 13/28.08.2017 12.01.2018 г. 

Водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, експлоатирани от „ВиК“ ООД – 

Варна: 

наименование Код на водното тяло Дълбочина, м СВН, м 

С-7 "Паша дере" BG2G000000N019 127,0 +7,0 

С-8 "Паша дере" BG2G000000N019 127,0 +7,0 

дренаж "Атанасова чешма" BG2G00000Pg026 1,5 дренаж 

каптиран извор                          

"Драгу кулак" 
BG2G000000N018 каптаж каптаж 

каптиран извор                          

"Дилбер чешма" 
BG2G000000N018 каптаж каптаж 

дренаж "Ана дере 1 и 2" BG2G000000N018 дренаж дренаж 

каптиран извор "Козгуна" BG2G000000N018 каптаж каптаж 

каптиран извор                          

"Ломбур пунар" 
BG2G000000N018 каптаж каптаж 

На сайта на БДЧР не са открити данни за учредени санитарно-охранителни зони около 

водоизточниците, експлоатариани от ВиК ООД - Варна.   

Това е потвърдено и от предоставена информация от Басейнова Дирекция 

„Черноморски район“ - писмена справка № ДИ-23/17.02.2020 г. – в района на плана 

няма водоизточници за питейно – битово водоснабдяване с действащи разрешителни и 

имотите не попадат в буферната зона от 2 000 м. 

../../AppData/Local/AppData/Roaming/Downloads/Scan_zapovedi_SOZ/zapovedi-prtokoli-SOZ/2005-Zapoved_№03_03.02.2005.pdf
../../AppData/Local/AppData/Roaming/Downloads/Scan_zapovedi_SOZ/zapovedi-prtokoli-SOZ/2005-Zapoved_PR_№03_03.02.2005.pdf
../../AppData/Local/AppData/Roaming/Downloads/Scan_zapovedi_SOZ/zapovedi-prtokoli-SOZ/2011-Zapoved_№88-06.12.2011.pdf
../../AppData/Local/AppData/Roaming/Downloads/Scan_zapovedi_SOZ/zapovedi-prtokoli-SOZ/2015-Zapoved_№7-01.12.2015.pdf
../../AppData/Local/AppData/Roaming/Downloads/Scan_zapovedi_SOZ/zapovedi-prtokoli-SOZ/2015-Zapoved_PR_№7-01.12.2015.pdf
../../AppData/Local/AppData/Roaming/Downloads/Scan_zapovedi_SOZ/zapovedi-prtokoli-SOZ/2017-Zapoved_№13-28.08.2017.pdf
../../AppData/Local/AppData/Roaming/Downloads/Scan_zapovedi_SOZ/zapovedi-prtokoli-SOZ/2017-Zapoved_PR_№13-28.08.2017.pdf
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Територията на плана попада изцяло в санитарно – охранителни зони около 

водоизточници, разкриващи минерални води, а именно: 

- Пояс II на СОЗ на водоизточник Вн-35х-Кранево (Заповед на МОСВ РД255/22.04.2008 

г.) и 17 бр. водоизточници Р-12х, Р-13х, Р-149х, Р-11х, Р-134х, Р-83х, Р-119х, Р-106х, 

Вн-39х, Р-68х, Р-107х, С-2Бх, Р-155х, Р-39х, Р-82х, Р-177х и Р-178х; 

- Пояс II и пояс III на СОЗ на водоизточници, разкриващи минерални води Тх-15х и С-

29х (заповеди на МОСВ РД662/22.08.2012 и РД-663/22.08.2012 г.); 

- Пояс II и пояс III на СОЗ на водоизточници, разкриващи минерални води Р-54х и Р-

6х (заповеди на МОСВ РД209/09.03.2012 и РД-208/09.03.2012 г.); 

- Пояс II и пояс III на СОЗ на водоизточник, разкриващ минерални води Р-179х с. 

Осеново (заповед на МОСВ РД 206/08.03.2012 г.) 

За оценка на и анализ на съществуващото състояние на водите за района на община Варна и 

конкретно на територията в обхвата на плана, в ДЕО ще се ползва: 

- публична информация от сайта на РИОСВ – Варна – доклади за състоянието на околната 

среда, отчети и планове за контролна дейност; 

- публични данни от сайта на ИАОС; 

- публични данни – карти, доклади от сайта на Басейнова Дирекция Черноморски район; 

- информация, предоставена от компетентните органи в хода на консултациите по 

разработване на ДЕО и по закона за достъп до обществена информация. 

 

2.1.3. Почви и земни недра 

Според агроекологичното райониране на страната, територията на България е 

разделена на седем основни почвено-географски зони и обособените във всяка от тях 

интразонални райони, на базата на особеностите на почвената покривка и 

биоклиматичните фактори. 

Територията на община Варна, респективно на разглеждания план попада в район на 

сиво-кафяви горски почви, означен с 2 на представената фигура. 
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Фиг. 2.1.3.-1 Агроекологично райониране на страната 

В базовата класификация на почвите в България, типът Сиви горски почви се отнасят към 

клас Лесивирани почви (Luvisols). Към него се отнасят почви, които имат оформен  глинест Вt 

 – хоризонт, образуван в резултат на лесивиране. Това е процес на механично 

преместване на финодисперсни частици от повърхностния хоризонт в преходния В – 

хоризонт, и образуването на силно уплътнен и обогатен с глина илувиален Bt  – хоризонт. 

Сивите горски почви може да се определят като кисели сиалитни, с диференциран по 

механичен състав профил. Основните почвообразувателни процеси са лесивиране и 

вътрепочвено глинясване, най-силно изразено в среднатачаст на профила. Разделят се 

на 3 вида: тъмни (molic), светли (albic) и обикновени (haplic). Хумусният хоризонт е със 

средна мощност 12-15 (27) см. Хумусното и азотното съдържание са ниски, а реакцията 

на почвения разтвор е кисела. 

Преобладаващата част от почвите върху земеделските земи са представени от 

черноземите - карбонатни, типични и излужени, а сред горските най-голямо 

разпространение имат тъмносивите горски почви - 48.9 %, следвани от сиви горски почви 

- 33.2 %. Общото количество на почвения ресурс в държавния горски фонд по площ на 

територията на Община Варна е 6 249.5 ha.  

В стопанисвания земеделски фонд на Община Варна най-голям е относителният дял на 

земите с почви от пета категория - 28.6 % и земите с почва от четвърта категория - 17.6%. 

Нисък е относителния дял на земите с почви над осма категория.  
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Фиг. 2.1.3.-2 почви на територията на м. Малка Чайка 

Местността Малка Чайка, в която е разположен плана, предмет на оценка е заета 

оснвно от делувиални, слабомощни почви. Те се отнасят към азоналните почви. 

Характерно е, че те са много слабо развити и нямат обособени хоризонти, резултат от 

педогенетични процеси. Съществуването на тези почви не е в равновесие с условията на 

средата. Образуват се на младите алувиални и делувиални почвообразуващи 

материали или след ерозия или в следствие на антропогенно въздействие. Тези почви са 

бедни на хранителни вещества, но имат благоприятни физически и топлинни свойства, 

както и добър дренаж. Реакцията им също е благоприятна. 

Ерозията е най-широко разпространеният и интензивно протичащ деградационен 

процес върху почвената покривка на земята. Крайният резултат от действието на 

ерозията е безвъзвратното разрушаване на почвата, както като природно тяло и 

средство за селскостопанско производство, така и като основа на природната среда.  

Земеделските земи на територията на Община Варна се характеризират със 

значителна степен на почвена ерозия. Най-силно са засегнати земите в североизточната 

част на общината. Площта на линейни ерозионни форми - поройни дерета, ровини и 

оврази е 1 211 dka. Общо ерозирали почви в държавния горски фонд на територията на 

Община Варна са 1 126.2 ha, като най-големите ерозионни процеси са се развивали по 

стръмния скат на Франгенското плато над град Варна и околностите му. Като цяло 

податливостта на почвите на ерозиране е средна.  

Съгласно информация, предоставена от Община Варна по ЗДОИ, за терените в обхвата 

на плана няма предвидени конкретни противоерозионни дейности. Такива са 

препоръчителни за имотите в бреговата зона (контакт вода-суша). 

Препоръчва се предвиждане на противоерозионни мерки по северния скат на ПИ 

10135.5217.16 и 10135.5216.2., в които в момента се изпълняват рекултивационни 

мероприятия. Тези имоти са извън обхвата на плана. 

Нарушени терени 

В обхвата на плана, като нарушен терен от нерегламентиран добив на инертни 

материали в миналото (извличане на пясък), се разглежда територията на ПИ 128. Той 

представлява урегулирана територия, с начин на трайно ползване - Друг вид поземлен 

имот без определено стопанско предназначение.  

В района на плана няма други нарушени терени.  
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Съгласно информация от Община Варна, предоставена по ЗДОИ в обхвата на плана 

няма изпълнени и/или планирани дейности по рекултивация. В ПИ 10135.5216.2 и 

10135.5217.16, които са извън обхвата на плана са в ход рекултивационни мероприятия, 

които не са приключили.  

На територията в обхвата на плана се установяват нерегламентирани сметища, на 

които са изхвърляни строителни и битови отпадъци.  

Мониторинг на почвите 

Общият брой на пунктовете за мониторинг и контрол на замърсяването на почвите с 

тежки метали, контролирани от РИОСВ – Варна, е 31. Не са констатирани завишения на 

концентрациите на вредни вещества в почвите. Тенденцията е за намаляване на 

концентрациите спрямо базовото състояние. От извършения мониторинг на почви става 

ясно, че съдържанието на вредни вещества в почвата е под допустимия минимум. 

Прилагането на високотехнологично земеделие и изградените противоветрови пояси 

предотвратяват развитието на ерозионни процеси в почвите. През последните години се 

наблюдава тенденция за намаляване на замърсяването на земите и почвите и поради 

факта, че става поетапно закриване и рекултивация на нерегламентирани сметища. На 

територията на Общината не са регистрирани замърсявания с негодни и с изтекъл срок 

на годност препарати за растителна защита. 

Съгласно данни от РИОСВ – Варна (Годишни доклади за състоянието на околната среда) 

на територията на Община Варна: 

- не е установено замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители; 

- не е установено замърсяване на почвите с тежки метали и металоиди; 

- не е установено засоляване на почви на територията на община Варна; 

- вкисляване на почвите е установено в пункта за мониторинг в с. Приселци, 

община Варна. 

Преовлажнени почви. Преовлажнени почви и заблатявания се наблюдават в отделни 

участъци в ниски форми на релефа в близост до Варненско езеро и в периферията на 

Белославско езеро, където те са в по - голямата част от годината под вода. Профилът им 

се състои от торфен и глеев хоризонт. 

Геоложки процеси в района 

Територията на община Варна е обхваната от свлачищни процеси с различна степен на 

интензивност.  На следната фигура е показано разпространението на свлачищата, 

съгласно информация от сайта на МРРБ.  
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Фиг. 2.1.3.-3 Карта на свлачищата на територията на град Варна 

В обхвата на плана, предмет на оценка няма установени активни или пасивни 

свлачищни процеси. Територията е извън обхвата на строителните забрани за 

свлачищни райони, въведени с приемането на ОУП на община Варна. Такива забрани 

са предвидени за райони северно и южно от Варненския залив, извън обхвата на плана. 

Срутища на територията, обхваната от плана няма. Тези явления са характерни за 

бреговата ивица,  в участъци лишени от пясъчни ивици, или с такива с ограничена 

ширина, които са подложени на пряко вълново въздействие. 

Свлачищните и срутищни процеси са в резултат на масирано застрояване, липса на 

канализация и укрепителни работи. 

За оценка на и анализ на съществуващото състояние на почвите за района на местността 

„Малка Чайка“ – гр. Варна, в ДЕО ще се ползва: 

- публична информация от сайта на РИОСВ – Варна – доклади за състоянието на околната 

среда, отчети и планове за контролна дейност; 

- публични данни от сайта на ИАОС; 

- данни и анализи в ОУП на община Варна, Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие, Общински план за развитие на община Варна и Програма за опазване на околната 

среда на община Варна. 

- информация, предоставена от компетентните органи в хода на консултациите по 

разработване на ДЕО и по Закона за достъп до обществена информация. 

 

2.1.4. Биоразнообразие. Защитени територии и защитени зони 

В границите на устройваната с плана територия преобладават ливади и пасища. 

Теренът е открит и обветрен с наклон в север-североизточна посока към езерото. 

Дървесната и храстова растителност е нискорасла и силно изредена. Само в ниските 

части на местността се срещат влаголюбиви видове – тополи и върби, които имат добър 

вид и са с високи стъбла. В ниската част на територията, след изземване на пясък в 
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миналото, се е образувало релефно понижение с открита водна площ. Създадени са 

били условия за установяване на водна екосистема с блатна растителност. 

 Флора 

Територията предмет на плана попада в район „Северно крайбрежие“ на 

Западнокрайбрежния Черноморски окръг от Евксинската провинция на Европейската 

широколистна горска област, част от Холарктическото флористично пространство 

(царство) (Тахтаджян 1978) или част от Палеарктичното биофилотично царство (Второв, 

Дроздов 1978). 

Естествено разпространени в този пояс са чистите и смесени мезоксерофитни и 

мезофитни церови (Quercus cerris L.) и смесени благунови (Quercus frainetto Ter.) гори. 

Участие в дървостоя вземат и обикновен и келяв габър (Carpinus sp.). В по-ниския етаж се 

срещат – мъждрян (Fraxinus ornus L.), шипка (Rosa canina L.), глог (Crataegus monogyna 

Jacq.), птиче грозде (Ligustrum vulgaris L.), драка (Рaliurus aquliatus L.), черен бъз (Sambucus 

nigra L.) и др. 

От естествената тревна растителност в района преобладават асоциации с участие на 

белизма (Dichanthium ischaemum), едногодишната метлица (Poa annua), троскота 

(Cynodon dactylon), полската паламида (Cirsium arvense), млечката (Euphorbia glareosa), 

австрийския пелин (Artemisia austriaca) и др. От дървесната и храстова растителност 

преобладава келяв габър (Carpinus orientalis) с разпръснати още глог (Crataegus 

monogyna), трънка (Prunus spinosa), драка (Paliurus spina-christi), шипка (Rosa canina) и др. 

В границите на ПУП – ПРЗ се срещат следните дървесни видове: айлант (Ailanthus 

glandulosa), акация (Robinia pseudoacacia), аморфа (Amorpha fruticosa), бряст (Ulmus 

minor), южна копривка (Celtis australis), гледичия (Gleditsia triacanthos), джанка (Prunus 

cerasifera), круша (Pyrus sp.), летен дъб (Quercus robur), липа (Tilia platyphyllos), обикновен 

габър (Carpinus betulus), орех (Juglans regia), полски клен (Acer campestre), полски ясен 

(Fraxinus angustifolia), топола (Populus nigra), цер (Quercus cerris), череша (Prunus avium), 

черница (Morus sp.), шестил (Acer platanoides) и др. 

В частта със съществуващо застрояване е извършвано декоративно озеленяване и там 

видовете дървесна и храстова растителност е значително по-разнообразна. 

В Заповед № 629/28.11.2014 г. на Главния архитект на Община Варна за допускане на 

настоящото проектиране е поставено условие за опазване на ценната едроразмерна 

растителност в обхвата на ПУП – ПРЗ. 

 Фауна 

В зоогеографско отношение територията на имотите, за които са изготвени ПУП-ПРЗ, се 

отнася към Черноморския район на Евросибирската зоогеографска подобласт 

(Георгиев 2002). В нея преобладават сухоземни животни, характерни за Средна и 

Северна Европа (Пешев 1978; Симеонов 1978). Предвид това, че районът е в 

непосредствена близост до населено място (с. Аврен), видовият състав на животните не 

е особено богат. Той се определя от урбанизацията и характера на растителността. 

Видовете които се срещат проявяват различна степен на свързаност с човешките 

селища (степен на синантропизация). Според синантропния си статус птиците попадат 

в следните категории: 
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 сезонни синантропи: не се размножават на територията, но единични екземпляри 

или ята се срещат в пределите й в отделни периоди, напр. сива врана (Corvus 

corone cornix) 

 пасивни синантропи: размножават се на територията и са относително 

толерантни към проникването на антропогенни елементи в първичните 

местообитания, напр. градска лястовица (Delichon urbica) 

 начални синурбанисти: основната част от популациите на тези видове гнезди извън 

района и само отделни двойки се размножават на територията, напр. Врабчета 

(Passer ssp)  

 завършени синурбанисти: видове гнездещи изцяло в района и по изключение извън 

него, напр. домашно врабче (Passer domesticus). 

Както на територията в обхвата на плана, така и в непосредствена близост няма 

пещери, стари разрушени сгради, стари дървета с хралупи и др., подходящи за 

обитаване от прилепи в големи концентрации.  

Няма данни, че в района на плана да съществуват находища на редки и застрашени от 

изчезване бозайници. 

 Защитени територии 

Най-близко разположената защитена територия по Закона за защитените територии е 

Защитена местност „Казашко“. 

Защитена местност „Казашко“ 

Защитената местност попада в землищата на селата Казашко и Тополи, община 

Варна, област Варна и е с площ 125.12 хектара. Обявена е със Заповед №.49 от 

15.02.1995 г., бр. 21/1995 на Държавен вестник. 

Цели на обявяване: 

 Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици и 

растения, включени в Червена книга на РБ; 

 За цялостно опазване на биотопа с важно значение за възстановяване чистотата 

на езерните води и биологичното разнообразие на безгръбначната фауна. 

Режим на дейности 

Забранява се: 

 Всякакво строителство, разкриване на кариери, разораване на земите и промяна 

на естествения облик на местността; 

 Удълбаване и засипване на акваторията на защитената местност, както и 

замърсяването на водите и по какъвто и да е начин; 

 Всякакъв лов; 

 Улавяне и опръстеняване на гнездещите или мигриращите птици; 

 Всякакъв риболов, с изключение на спортния; 

 Паша на свине; 
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 Паленето и коситбата на тръстиката, освен при доказана необходимост и след 

съгласуване с Министерството на околната среда; 

 Сеч на храсти и дървета; и 

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

Разрешава се: 

 Спортен риболов; и 

 Паша на домашни животни (овце и крави), с пастир в заблатените ливади и 

крайбрежните участъци. 

Предвижданията на ПУП – ПРЗ не противоречат на режима на опазван е на защитената 

територия, не се засягат пряко територии. Не се създава риск от пренос на емисии и 

замърсяване или по друг начин оказване на отрицателни въздействия. 

 Защитени зони 

Натура 2000 представлява мрежа от защитени зони в Европа. Нейната цел е да осигури 

дългосрочното опазване в благоприятно състояние на точно определени растителни и 

животински видове, както и местата, които обитават. 

Защитена зона „Варненско - Белославско езеро“ BG0000191 

Територията на ПУП – ПРЗ попада изцяло в границите на Защитена зона „Варненско - 

Белославско езеро“ с код BG0000191. Зоната е обявена по директивата опазване на 

дивите птици и техните местообитания. Тя е с обща площ 4 687.0 хектара и попада на 

територията на землища от три общини – Белослав, Варна и Девня (общо 10 населени 

места). 

Зоната е обявена със Заповед № РД-128 от 10.02.2012 г., бр. 22/2012 на Държавен вестник. 

Цели на обявяване 

 Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за 

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

 Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо 

подобряване на природозащитното им състояние. 

Предмет на опазване (видове и местообитания): 

 Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), Черногуш гмуркач 

(Gavia arctica), Ушат гмурец (Podiceps auritus), Розов пеликан (Pelecanus 

onocrotalus), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Малък корморан 

(Phalacrocorax pygmeus), Голям воден бик (Botaurus stellaris), Малък воден бик 

(Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola 

ralloides), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), 

Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел 

(Ciconia ciconia), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Лопатарка (Platalea 

leucorodia), Поен лебед (Cygnus cygnus), Mалка белочела гъска (Anser erythropus), 

Белоока потапница (Aythya nyroca), Малък нирец (Mergus albellus), Тръноопашата 

потапница (Oxyura leucocephala), Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Червен 

ангъч (Tadorna ferruginea), Орел рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), 

Черна каня (Milvus migrans), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар 
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(Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus 

pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Малък орел (Hieraaetus 

pennatus), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Вечерна ветрушка (Falco 

vespertinus), Малък сокол (Falco columbarius), Сив жерав (Grus grus), Средна 

пъструшка (Porzana parva), Kокилобегач (Himantopus himantopus), Саблеклюн 

(Recurvirostra avosetta), Турилик (Burhinus oedicnemus), Moрски дъждосвирец 

(Charadrius alexandrinus), Бойник (Philomachus pugnax), Малък горски водобегач 

(Tringa glareola), Tънкоклюн листоног (Phalaropus lobatus), Малка черноглава чайка 

(Larus melanocephalus), Малка чайка (Larus minutus), Гривеста рибарка (Sterna 

sandvicensis), Речна рибарка (Sterna hirundo), Черна рибарка (Chlidonias niger), 

Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сирийски пъстър 

кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица 

(Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка 

(Lanius minor), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), Беловрата мухоловка 

(Ficedula albicollis); 

 Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец 

(Podiceps cristatus), Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), Черногуш гмурец 

(Podiceps nigricollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea 

cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Посевна гъска (Anser fabalis), Голяма белочела 

гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser anser), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш 

(Anas penelope), Сива патица (Anas strepera), Зимно бърне (Anas crecca), 

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Шилоопашата патица (Anas acuta), 

Лятно бърне (Anas querquedula), Клопач (Anas clypeata), Червеноклюна потапница 

(Netta rufina), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya 

fuligula), Среден нирец (Mergus serrator), Голям нирец (Mergus merganser), Малък 

ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка 

(Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Вoден дърдавец (Rallus 

aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Стридояд 

(Haematopus ostralegus), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Сребриста булка 

(Pluvialis squatarola), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Малък брегобегач 

(Calidirs minuta), Tъмногръд брегобегач (Caldris alpina), Малка бекасина 

(Lymnocryptes minimus), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Черноопашат 

крайбрежен бекас (Limosa limosa), Голям свирец (Numenius arquata), Голям 

червеноног водобегач (Tringa erythropus), Малък червеноног водобегач (Tringa 

totanus), Малък зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), Голям зеленоног водобегач 

(Tringa nebularia), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец 

(Actitis hypoleucos), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка буревестница (Larus 

canus), Сребриста чайка (Larus argentatus), Белокрила рибарка (Chlidonias 

leucopterus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster), 

Брегова лястовица (Riparia riparia). 

Режим на дейности 

В границата на защитената зона се забранява: 

 Залесяването на пасища, ливади и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения; 

 Косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август; 



Задание за обхват и съдържание на Доклад за ЕО – ПУП ПРЗ Местност „Малка Чайка“ - Варна   

48/68 

 Паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; и 

 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 

Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие. Режимът не се прилага за вятърни генератори, използвани като 

собствени източници на електрическа енергия. 

 

Фиг.2.1.4 Разположение на територията, предмет на ПУП спрямо  ЗЗ „Варненско-Белославско 

езеро“  

 

За оценка на и анализ на съществуващото състояние на биоразнообразието за района на 

подробния устройствен план, в ДЕО ще се ползва: 

- публична информация от сайта на РИОСВ – Варна – доклади за състоянието на околната 

среда, отчети и планове за контролна дейност; 

- публични данни от сайта на МОСВ – информационна система Натура 2000; 

- публични данни от сайта на ИАОС; 

- информация, предоставена от компетентните органи в хода на консултациите по 

разработване на ДЕО; 

- теренни прочувания на място; 

- Доклад за мониторингови проучвания на орнитофауната – пролетна миграция, зимуване и 

гнездене на видовете птици в района на ПУП-ПРЗ „Малка чайка“ (Полеви наблюдения на 
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миграцията през есенен сезон на 2018 г. и наблюдения на зимуващи птици в периода декември 

2018 г. - март 2019 г.). 

 

2.1.5. Ландшафт 

Територията в обхвата на ПУП – ПРЗ се характеризира с равнинен релеф с очертани две 

нива: ниска част до кота 1.5 м и по-висока до кота 7,0 м. В геоложко отношение 

северната по-ниска част от територията попада в геоложки район Б, който е изграден от 

морско-езерни отложения. Южната, с 3-7 метра по-висока част на територията е 

разположена в геоложки под-район Ва, изграден от льосоподобни отложения. 

В проучваната територия или в съседство с нея няма класифицирани ландшафтни 

типове, които да изискват специален режим на опазване. Като изключение може да 

бъде посочена ограничена площ с типичните характеристики на влажна зона, която се 

отличава с висока степен на естественост. 

По класификацията Corine Land Cover 2012 в региона около територията на м. „Малка 

чайка“ са разпространени 9 ландшафтни типа. На изображението е показано 

разпространението им върху сателитна снимка на района. Ясно изразен е 

доминиращия характер на Ландшафтен тип „Антропогенни територии. Населени места 

с непрекъсната структура“ с код 111, а самата територия е причислена в общ клас 121 

„Промишлени или търговски съоръжения“, без да са отбелязани различни класове за 

различните имоти. 

 

Код Тип земно покритие 

111   

Антропогенни територии. 

Населени места с 

непрекъсната структура 

112   
Населени места със свободно 

застрояване 

Код Тип земно покритие 

231   
Хетерогенни земеделски 

територии. Пасища 

311   
Гори и полуестествени 

територии. Широколистни гори 
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121   
Промишлени или търговски 

съоръжения 

132   Сметища 
 

321   Естествени тревни площи 

322   
Растителни съобщества на 

храсти и треви 

512   Водни тела. Вътрешни езера 
 

Фиг. 2.1.5. Типове земно покритие по класификацията Corine Land Cover 2012 на територията на 

м. „Малка чайка“ 

За оценка на и анализ на съществуващото състояние на ландшафта в района на ПУП-ПЗ, в ДЕО 

ще се ползва: 

- публична информация от сайта на РИОСВ – Варна – доклади за състоянието на околната 

среда, отчети и планове за контролна дейност; 

- публични данни от сайта на ИАОС; 

- информация, предоставена от компетентните органи в хода на консултациите по 

разработване на ДЕО и по Закона за достъп до обществена информация. 

 

2.1.6. Културно-историческо наследство, вкл. архитектурно и археологическо 

наследство 

Варненска област е богата на недвижими културни ценности - общо 1466 бр. От тях с 

национално значение са 21 бр. Те заедно с хилядите предмети и документи илюстрират 

богатата материална и духовна култура на областта. По-голямата част от обектите на 

културно-историческото наследство е съсредоточена в община Варна и в града. 

Варненският халколитен некропол се отнася към меднокаменната епоха (енеолита). 

Римските терми в югоизточната част на днешна Варна са от края на II и началото на III 

век. Издигали се на повече от 7000 кв.м площ и били най-голямата антична обществена 

сграда на територията на България. Във Варна има значителен брой недвижими културни 

ценности с надобщинско значение, катедралният храм, православни църкви, арменска 

църква, католическа църква, джамия. Обектите на културата във Варна са достъпни за 

ползване от общините на областта и СИрайон. правят възможно лесното ползване на 

обектите на културата, които предлага големия град. 

Съгласно действащия ОУП на град Варна, територията на местност „Малка Чайка“ е 

определена като „територия с културни пейзажи“.  
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Фиг. 2.1.6. Извадка от ОУП – Варна – културно наследство 

Най-близко до територията в обхвата на плана са разположени:  

Антично селище с площ от 100 дка, местност „Баба бурун“, на 2,5-3,5 км западно – 

северозападно от кв. Аспарухово. (008) 

Могилен некропол с площ 0,3 дка, на южния бряг на Варненското езеро в местността 

Пейнарджика, на 2,8 км западно – северозападно от кв. Аспарухово (009). 

Археологическите обекти са с режим на опазване „А“ .  

Съгласно информация от РИМ-Варна предоставена при проведените консултации, 

територията в обхвата на плана не е била предмет на издирване на археологически 

паметници. Поради наличието на единична надгробна могила, в непосредствена 

близост (югозападно) от планираната територия и очакването тя да е част от могилен 

некропол,, най-вероятно същият би могъл да се търси на територията на бъдещата база 

или в близка близост. 

Препоръчва се провеждане на теренно издирване на археологически паметници на 

територията, за която има инвестиционни намерения.  

Настоящият ПУП – ПРЗ не включва в обхвата си специализирана схема за изграждане на 

новите яхтени пристанища и не представлява План за регулация и застрояване за 

пристанищната територия съгласно изискванията на чл. 112д от Закана за морските 

пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. 

Проектирането на такъв специализиран ПУП-ПРЗ ще се инициира след одобрение на 

настоящия план, като следващ етап,  който отделно ще бъде съгласуван по реда на 

Закона за околната среда и водите. 

Предмет на оценявания в настоящата процедура ПУП- ПРЗ е сухоземната част на 

територията. На този етап се извършва урегулиране на поземлените имоти, без да се 

разглеждат разположението на хидротехническите пристанищни съоръжения, границите 

на пристанищната акватория и на отделните зони в нея и други специфични изисквания. 

Разглежданият план не засяга водната и подводната среда, респективно паметници под 

вода.  
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За оценка на и анализ на съществуващото състояние на културно-историческото наследство  в 

района на плана, в ДЕО ще се ползва: 

- публична информация от сайта на Министерство на културата – регистри; 

- предвиждания на ОУП-Варна и мерки, предвидени в ЕО. 

- информация, предоставена от компетентните органи в хода на консултациите по 

разработване на ДЕО. 

 

2.1.7. Вредни физични фактори – шум 

За град Варна, като населено място с население над 100 хил. Жители е разработена и 

утвърдена Стратегическа карта за шум (СКШ).  

Стратегическата карта за шум в околната среда на територията на агломерация Варна 

е приета с Решение №1417-17 по Протокол №15 от 20.05.2009 г. на Общински съвет – 

Варна. Планът за действие към нея е приет с решение 2912-11 на Общински съвет гр. 

Варна, Протокол №29 от заседание, проведено на 15.12.2010 г.  

Актуализираната Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Варна 

е приета с Решение №1046-5 по Протокол №23 от 21.12.2017 г. на Общински съвет – 

Варна. Актуализираният план за действие е приет с Решение №1554-9 по Протокол №37 

от 30.01.2019 г. на ОбС – Варна. 

Основните източници на шум в околната среда са автомобилния трафик, ЖП трафик, 

въздушен трафик и промишлените източници на шум. Специфичен източник на шум в 

гр. Варна са откритите заведения за хранене и забавление в курортните и 

развлекателните зони през туристическия сезон.  

В община Варна най-голям дял за оформянето на акустичното състояние има 

транспортния шум от пътен и въздушен трафик и частично от железопътен трафик и 

минимално локално въздействие от промишлени дейности. 

47% от цялото население на град Варна е изложено на нива на шум от автомобилен 

трафик над граничните стойности. Същевременно 79% от детски, лечебни, учебни, 

научноизследователски заведения и обществени сгради (т. нар. „специални” сгради) са 

изложени на нива на шум над граничните стойности за всички показатели. 

Много ограничено е влиянието на шума от железопътния трафик поради естеството на 

градоустройственото ситуиране на жилищните сгради, както и поради ниските нива на 

интензивност на железопътния трафик през града.  

Съгласно Наредба No6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 

стойностите по показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 

населението  и са представени в Таблицата. 
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Гранични стойности на шум за устройствените зони 

№ 
Територии и устройствени зони в урбанизираните територии 

и извън тях 

Еквивалентно ниво на 

      шума в dB(A) 

ден вечер нощ 

1. Жилищни зони и територии 55 50 45 

2. Централни градски части 60 55 50 

3. 
Територии, подложени на въздействието на 

интензивен автомобилен трафик 
60 55 50 

4. 
Територии, подложени на въздействието на релсов 

железопътен и трамваен транспорт 
65 60 55 

5. Територии, подложени на въздействието на авиационен шум 65 65 55 

6. Производствено-складови територии и зони 70 70 70 

7. Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 

8. Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 

9. Зони за научно изследователска дейност 45 40 35 

10. Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 

Нивата на шумови емисии се влияят от следните фактори: 

- Пропускателна спосбност на наличната пътна мрежа; 

- Състояние на пътната настилка; 

- Наличието на зелени екрани около пътните артерии. 

РЗИ-Варна е провела измервания на градския шум в общо 45 пункта през м. юни и м. 

септември на 2018 г. Извършените измервания показват, че допустимите шумови нива са 

превишени в 19 от контролните пунктове в града, което представлява 42,22% от общия 

брой контролирани зони. Анализът на данните показва, че най-много са превишените 

шумови нива за зоните, разположени на улици с интензивен автомобилен трафик, 

зоните за обществен и индивидуален отдих и зони за лечебни заведения и санаториуми. 

За останалите пунктове, измерените шумови нива не превишават граничните стойности.  

Изследването, а и последващите измервания показват, че интензивният автомобилният 

трафик по главните улични артерии на града е с най- голям дял за шумовото 

замърсяване, като там са установени наднормени нива на шум около и над 70 

децибела и превишението на дневната гранична стойност от 60 децибела в различни 

пунктове е от 6,0 до 11,2 децибела (за 2018г.).  

Най-високи средни нива на шума са регистрирани в пунктовете бул.“Вл. Варненчик” № 

128 между сп. Патриарх Евтимий и сп. Автогара, Бул. “Христо Ботев” до магазин за риб. 

принадлежности/, Бул. “Цар Освободител” – ж.к. Младост бл. 130, Ул. “Д-р Пискюлиев” № 

30 – м/у ул. “Парижка комуна и ул. “Г. Бенковски”, Ул.”Ген.Колев”-до дом за деца 

„Другарче”, Бул. “Осми приморски полк” №67 до пицария “Морско конче.  

Наднормен шум е регистриран и в зоните за отдих като Морската градина, както и в 

зони за лечебни заведения и санаториуми.  
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Акустичният дискомфорт от функционирането на летищния комплекс се усеща най-

много през летните месеци и е най-дразнещ през нощните часове, въпреки че средните 

шумови нива не превишават граничните стойности през 2018 г.  

Неблагоприятното въздействие върху прилежащите им райони от старата градска част 

оказват и двата транспортни възела (Пристанището и ЖП-гарата), които допълнително 

внасят специфичен транспортно-промишлен шум, а през 2018 г. за пункта на Морска 

гара и превишават граничните стойности за съответната зона (въпреки че превишението 

се дължи по-скоро на автомобилния транспорт в района).  

Община Варна през 2018 г. изготви предварителен вариант за обществено обсъждане 

на План за действие за намаляване на шумовото натоварване в околната среда на 

агломерация Варна. Според приетите общински програми и проекти на общината, 

сред по-важните проекти, които се предвиждат да бъдат реализирани през следващите 

5 години, е транспортната схема на града, заложена в приетия Общ устройствен план. 

За оценка на и анализ на съществуващото състояние на шум за района на община Варна и 

конкретно за територията за която се разработва ПУП-ПРЗ, в ДЕО ще се ползва: 

- Публична информация от сайта на РИОСВ – Варна; 

- Публична информация от сайта на ИАОС – бюлетини, доклади, регистри 

- информация, предо ставена от компетентните органи в хода на консултациите по 

разработване на ДЕО. 

 

2.1.9. Управление на отпадъците 

Системата за транспортиране на смесените битови отпадъци на територията на 

община Варна обхваща 100% от територията на общината. В община Варна се 

използват следните съдове за съхраняване на битови отпадъци: контейнери 4 м3, 

контейнери тип „РА” (бобър) 1,1 м3 (пластмасови и метални), пластмасови кофи 240 л, 

улични кошчета 40 л. 

Контейнерите с вместимост 4 м3 са разположени в периферните части на град Варна, 

селата и вилната зона. 

В жилищните комплекси се ползват съдове с обем 1,1 м3. Тези съдове са разположени и 

на широки булеварди и улици, като на места са изградени и специални уширения тип 

„джобове”. 

Старите градски части на Варна се обслужват предимно с кофи 240 литра.  

Съгласно писмо рег. № ДОИ20000058ВН_004ВН/04.05.2020 г. на кмета на община Варна 

за 2019 година общият брой по видове съдове за събиране на СБО в район Аспарухово 

на община Варна е контейнери тип „Бобър“ 1,1 m3 – 511 броя, кофи 0,240 m3 – 1460 броя, 

тротоарни кошчета – 128 броя и контейнери 4 m3  и 6 m3 – 15 броя. 

Дейността на община Варна по събиране и транспортиране на смесени битови 

отпадъци е обезпечена с необходимите съдове за събиране и сметоизвозваща техника 

така, че да обхване 100% от населението на община Варна и да осигури необходимата 

честота на извозване, която да не допуска препълване на съдовете за съхраняване на 

битови отпадъци.  
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Община Варна има сключени договори по реда на ЗОП за извършване на услуги по 

събиране и транспортиране на битови отпадъци и поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване. Услугите се предоставят в район „Аспарухово” от 

Консорциум „Варна 1” ДЗЗД, въз основа на договор Д16000871ВН/01.07.2016 г. 

На територията на община Варна не се извършва разделно събиране на отпадъци от 

изгарянето на дърва/въглища през отоплителния сезон – пепел и сгурия. Тези отпадъци, 

образувани в домакинствата, се изхвърлят, събират и транспортират съвместно със 

смесените битови отпадъци. Поради незначителния относителен дял на домакинствата, 

отопляващи се на твърдо гориво в град Варна (2,28% при 95% за селата), то общо за 

община Варна потреблението на твърда гориво е ниско, респективно количествата на 

пепелта и сгурията не е голямо и не изисква създаване на организация за разделното им 

събиране. 

Община Варна е част от регионално сдружение по чл.26 ЗУО и е съсобственик на 

съоръженията за третиране на отпадъците по проект по Оперативна програма „Околна 

среда” 2007 – 2013 г. за „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Варна (Аксаково)”. 

За РСУО за регион Варна (Аксаково) е издадено Комплексно разрешително №461-

Н0/2013 г. Инсталациите, които се експлоатират на обект Регионална система за 

управление на отпадъците за регион Варна (Аксаково), са следните: 

Инсталация, която попада в обхвата на т.5.4 от Приложение 4 на ЗООС 

 Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и 

Белослав, включващо: 

- Клетка 1 

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

 Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци; 

 Съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване; 

 Депо за инертни отпадъци, включително и от разрушаване. 

Таблица 2.1.9-2 Количество битови отпадъци, образувани на територията на община Варна и 

обезвредени в Регионално депо, с. Въглен, 2016 – 2018 г. 

Година  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 

Количество БО обезвредени в 

клетки за неопасни отпадъци, тон 
20 647,70 57 814,64 42 819,86 

23 896,72 

Източник: Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019 – 2023 г. /актуализация/ 

Забележка: Данните за 2019 година са получени по реда на ЗДОИ - писмо рег. № ДОИ20000058ВН_004ВН/04.05.2020 г. на 

кмета на община Варна 

През 2011 г. влиза в експлоатация инсталацията за механично-биологично третиране на 

„Екоинвест Асетс” АД с капацитет 140 000 тона годишно. В това съоръжение ежедневно 

постъпват отпадъците от град Варна и курортните комплекси. Основните предимства на 

съоръжението са възможността за сепариране на смесените битови отпадъци, което 

дава възможност за рециклиране на пластмаси, стъкло и хартия като вторични суровини; 

възможност за оползотворяване на калоричната стойност на отпадъците чрез 

сепариране и получаване на модифицирани горива от отпадъци (RDF) и минимизиране 

на обема и теглото на отпадъците чрез компостиране на биоразградимата част, с което 
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се постига и стабилизиране на отпадъците преди депонирането им. Полученият компост 

може да се използва като подобрител на почвата. 

Кампанийно 2 пъти в годината (по време на пролетното и есенното почистване) се 

поставят по 2 бр. 6 m3 контейнери във всеки район в град Варна, в които гражданите 

могат безвъзмездно да събират образуваните от тяхната ремонтна дейност 

едрогабаритни отпадъци. 

Във всички райони на град Варна е организирано разделно събиране на отпадъци от 

опаковки и отпадъчни материали, като до 2017 г. дейността се е осъществявала от две 

организации за оползотворяване (ООп) – „Екопак България” АД и „Екоколект” АД. 

От м. февруари 2017 г. организирането на система за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки на територията на община Варна и обслужването й се осъществява въз 

основа на договор за сътрудничество с организацията за оползотворяване на отпадъци 

от опаковки „Еко Партнърс България” АД, договор Д17000115ВН/06.02.2017 г.  

Изградената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на 

община Варна е от двуконтейнерен тип. Към момента са налични 49 точки в район 

„Аспарухово“, на които са разположени по два съда за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки. Община Варна планира увеличаването им до 76 броя за района, в който 

попадат имотите, разглеждани в ДЕО. 

На територията на община Варна са изградени са пунктове за събиране на ИУЕЕО на 

„Елтехресурс” АД, както и пунктове за разделно събиране на излезли от употреба 

батерии и акумулатори, съгласно сключен договор с община Варна. Гражданите могат 

безплатно да предадат този вид отпадъци, образувани в домакинствата. На интернет 

страницата на Община Варна е посочена подробна информация и контакти на ООп, 

която осъществява тази дейност. 

В съответствие с изискванията на чл.19, ал.3, т.14 от ЗУО общинска администрация Варна 

поддържа на интернет страницата си, в раздел „Публични регистри”, Регистър на 

площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон.  

Община Варна има сключени договори за сътрудничество с организации за 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци и лица, притежаващи документ 

за дейности с отпадъци по чл.35 ЗУО, както следва: 

 За НУБА – с „Екобатери” АД; 

 За ИУЕЕО – с „Елтехресурс” АД; 

 За ИУГ – с „Гумирек” ЕАД. 

ИУМПС – на територията на община Варна работят няколко организации по 

оползотворяване, получили разрешение по ЗУО, за оползотворяване на ИУМПС. Община 

Варна организира дейностите по репатриране на ИУМПС чрез собствено звено, което 

се намира в структурата на самата община и е обособено в общинско предприятие 

„Общински паркинги синя зона” към дирекция  „Управление на собствеността и контрол 

на обществения ред“ (УСКОР) при Община Варна.  

За утайките от ПСОВ – Варна е изготвена Програма за управление на утайките от ПСОВ 

Варна, декември 2011 г. за периода 2015 – 2040 г. Програмата е разработена по 

изискване на оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. и обхваща период до 
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2040 г., съвпадащ с периода на експлоатация на съоръженията, предвидени в идейния 

проект за реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна. 

В регистъра на ИАОС към МОСВ на територията на община Варна фигурират 

множество юридически лица, извършващи дейности по събиране, съхраняване и 

последващо третиране на отпадъци. 

В заключение може да определим община Варна като територия със силно развита 

инфраструктура по отношение на дейностите по третиране на отпадъци. На 

територията на общината: 

- Са налични лицензирани преработватели, извършващи дейности по третиране на 

отпадъци; 

- създадени са системи за разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци ; 

- налична е добре развита инфраструктура за третиране на образуваните битови 

отпадъци. 

За оценка на и анализ на съществуващото състояние на дейностите по управление на отпадъци 

за района на община Варна и конкретно за територията за която се разработва ПУП-ПРЗ, в 

ДЕО ще се ползва: 

- Публична информация от сайта на РИОСВ – Варна; 

- Публична информация от сайта на ИАОС – бюлетини, доклади, регистри 

- информация, предоставена от компетентните органи в хода на консултациите по 

разработване на ДЕО и по Закона за достъп до обществена информация; 

- информация, полеви проучвания на територията в обхвата на ПУП-ПРЗ. 

 

2.1.10. Здравно-хигиенни аспекти на средата 

Според данни от НСИ, за демографския статус на населението в област Варна, 

община Варна, град Варна и конкретно за район Аспарухово, населението на областта 

възлиза на 469 885 жители, от които 394 795 са жителите на град Варна (данни към 

31.12.2019 г.). С постоянен адрес в кв. Аспарухово са регистрирани 28 118 човека. (данни 

от Програма за ОС-Варна). 

По отношение на здравния статус на жителите в общината, значение оказват генетичното 

наследство, което населението притежава, и отклонения в здравословното състояние в 

резултат на емисии на вредни вещества от различни дейности в общината. 

Според данни от РЗИ-Варна, през 2017г. основен дял в структурата на общата смъртност 

заемат болестите на органите на кръвообращението – клас IX – 62.18%, следвани от 

новообразуванията – клас II – 19.15%, болестите на храносмилателната система – клас XI 

– 4.58%, X клас – болести на дихателната система с 3.61%, травми, отравяния и някои 

други последици от въздействието на външни причини – клас XX – 3.12%. Тези 5 класа 

болести формират 92.64% от причините за смърт през 2017г. Пунктовете за мониторинг 

на атмосферния въздух (с изключение на АИС - Старо Оряхово) са разположени в 

общини, класифицирани като “горещи” екологични точки, тъй като в тях съществува 

потенциална възможност от влошаване здравето на населението, вследствие от 
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замърсяването на атмосферния въздух. В структурата на заболеваемостта на 

населението по класове болести в област Варна с най-висок относителен дял са 

болестите на дихателната система. За община Варна се наблюдават различия в 

структурата за заболеваемостта от болести на дихателната система (по групи) между 

градско и селско население, както за възраст 0-17г, така и над 18г. при „острите 

инфекции на горните дихателни пътища (J00- J06)”, които преобладават при градското 

население. При населението над 18 г. и за града и за селата преобладават хроничните 

болести на долните дихателни пътища поради възрастовата структура на населението в 

района.  

Замърсяването на въздуха с ФПЧ10 все още е проблем за качеството на атмосферния 

въздух през зимния сезон в град Варна. Съществен принос за това има широкото 

използване на твърди горива за битово отопление и транспорта.  

Липсват актуални публично достъпни данни за здравен статус на населението на 

община Варна към настоящия момент. Такива ще бъдат изискани от специализирания 

компетентен орган РЗИ-Варна по Закона за достъп до обществена информация и ще 

бъдат включени в доклада за екологична оценка.  

За оценка на и анализ на съществуващото здравно състояние на населението за района на 

община Варна, в ДЕО ще се ползва: 

- Публична информация от сайта на РЗИ – Варна – доклади, прогнози, анализи; 

- информация, предоставена от компетентните органи в хода на консултациите по 

разработване на ДЕО и по Закона за достъп до обществена информация. 

 

2.1.11. Опасни химични вещества 

Опасни химични вещества, които биха били налични на територията на плана: 

На този етап – разработване на ПУП-ПРЗ за територията не е възможно да се прецизират 

точния вид и количество на съхраняваните в имотите опасни химични вещества и смеси. 

Най-общо на този етап е изяснено предназначението на отделните имоти, които 

подлежат на устройствено зониране. Територията попада в устройствени зони за спорт и 

рекреация, яхтинг и озеленяване, в които територии съхранението на големи количества 

ОХВ противоречи на устройствените зони. За нито един от имотите не се предвиждат 

складове или производствени предприятия, бензиностанции или други. (устройствени 

зони Пп , Пс, Пмс, Птп, Плп) 

Поставеното от РИОСВ-Варна изискване към доклада за екологична оценка на плана да  

се представи на информация, в т.ч. и доклад за класификация, описващи вида и 

количествата на опасните химични вещества, които биха били налични на територията 

на плана е неизпълнимо поради липсата на достатъчно информация на този етап от 

планирането.  

На този етап се извършва екологична оценка на ПУП-ПРЗ с цел определяне на 

съответните устройствени зони за отделните имоти. С ПУП-ПРЗ не се одобрява 

реализацията на инвестиционни предложения в границите на тези имоти, в т.ч. почивни 

бази, яхтени пристанища и пр.  
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Информация за конкретните инвестиционни предложения във всеки от имотите, 

включваща и конкретни параметри, капацитет, както и информация за ОХВиС може да 

бъде изискана от компетентния орган РИОСВ-Варна при стартиране на съответната 

инвестиционна инициатива от всеки от собствениците на имотите, която започва с 

внасяне на уведомление за инвестиционно предложение. 

Съгласно Указания за необходимата информация, която да се включва в 

документацията по ЕО на проекти на нови и изменения на ОУП / ИОУП на общините и 

ПУП / ИУП, изх. № 05-08-6523/12.10.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, в 

случай че на територията на ПУП-ПРЗ  се планира реализацията на обекти с обществено 

предназначение (какъвто е и разглеждания план), от възложителя на плана се изисква 

единствено да съобрази планираните устройствени зони с евентуално близко 

разположени предприятия с висок или нисък рисков потенциал и да осигури спазването 

на безопасните разстояния до тези обекти.  

Съгласно ЗООС – уведомление за класификация (УК) се подготвя с уведомлението за 

инвестиционно намерение, като такива УК ще бъдат подготвени и внесени от различните 

собственици/възложители на имотите след одобряване на плана.  

На този етап – разработване на ПУП-ПРЗ е категорично изяснено, че в обхвата на 

разглеждания план не се планира реализацията на предприятия с нисък или висок 

рисков потенциал. 

Зони за аварийно планиране и зони за поражения от съседни обекти с висок или нисък 

рисков потенциал, които биха засегнали територията на плана: 

Съгласно информация, предоставена от РИОСВ-Варна по закона за достъп зо 

обществена информация (изх. № МЗ-5157/А9 от 24.03.2020 г.), територията, предвидена 

за реализацията на плана отстои на около 3 км от предприятия, класифицирани с висок 

и нисък рисков потенциал, а именно: 

 Петролна база-Варна, с оператор „Варна сторидж“ ЕООД, гр. София е 

класифицирана като предприятие с висок рисков потенциал.  

Местоположение на предприятието с висок рисков потенциал: гр. Варна, район 

„Аспарухово”, Южна промишлена зона, ПИ 10135.5501.239 и ПИ 10135.5501.240 

Граници на изчислените зони за аварийно планиране, представени в Доклада за 

безопасност (ДБ), одобрен с Решение № 41-А1/2017 г. на изпълнителния директор на 

ИАОС: 

Съгласно информацията, представена в ДБ, най-лошият сценарий на авария е свързан 

с изтичане и запалване на цялото налично количество петролни продукти на територията 

на обекта. При тази авария първата зона за аварийно планиране (зона на висока 

смъртност) е разположена непосредствено до мястото на изпускане на горивата. 

Първата зона за аврийно планиране е с формата на окръжност, с център мястото на 

изпускане на нефтопродуктите, с максимален радиус 135 m и е оцветена в червен цвят. 

Втората зона за аварийно планиране (зона на сериозни поражения), представлява 

окръжност с максимален радиус 270 m и е оцветена в жълт цвят. 

 Предприятие с нисък рисков потенциал - Терминал за базови масла, в т.ч. и 

азотни торове и брегова пречиствателна станция, с оператор „ПЧМВ” АД, гр. 

Варна 
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Местоположение на предприятието с нисък рисков потенциал: гр. Варна, район 

„Аспарухово”, Южна промишлена зона, ПИ 10135.5501.110, ПИ 10135.5501.106 и ПИ 

10135.5501.297  

Граници на изчислените зони за аварийно планиране, представени в оценката на риска 

към Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), потвърден от 

директора на РИОСВ-Варна, с изх. № 26-00-9088/А3/05.04.2019 г.: 

Съгласно информацията представена в ДППГА, най-лошият сценарий на авария е 

свързан с пожар на склада за азотни торове, в който се съхранява амониев нитрат 

(вещество отделящо токсични продукти при изгаряне). Първата зона за аварийно 

планиране (зона на висока смъртност) е с формата на част от окръжност (сектор 36°), 

с център точката на изпускане на токсичните газове, ориентация по посока на вятъра (от 

северозапад) и е с радиус 800 m. Втората зона за аварийно планиране (зона на 

сериозни поражения), представлява продължение на първата зона и е с радиус 1 648 m. 

Двете предприятия са разположени в местността „Острова“, на около 3 км от 

планираната територия на ПУП-ПРЗ Малка Чайка и утвърдените зони за поражения и 

зони за аварийно планиране за тези два обекта не достигат до територията на ПУП-ПРЗ.  

Планираните устройствени зони за отдих и рекреация в обхвата на ПУП-ПРЗ са 

съобразени с най-близко разположените предприятия с висок или нисък рисков 

потенциал и е осигурено спазването на безопасните разстояния до тези обекти.  

За оценка и анализ на съществуващото състояние на дейностите по управление на отпадъци за 

района на община Варна и конкретно за територията за която се разработва ПУП-ПРЗ, в ДЕО 

ще се ползва: 

- Публична информация от сайта на РИОСВ – Варна; 

- Публична информация от сайта на ИАОС – бюлетини, доклади, регистри 

- информация, предоставена от компетентните органи в хода на консултациите по 

разработване на ДЕО и по Закона за достъп до обществена информация; 

- Карти със зоните за аварийно планиране и зоните за поражения, предоставени от 

РИОСВ-Варна 

 

 

2.1.12. Минерално разнообразие 

На територията на община Варна има следните нерудни залежи: 

Находище на лечебна кал във Варненското езеро; Находище на морско езерни пясъци в 

западната част на т.нар. „Остров“, което се разработва от 1976 г. и запаси от 

формовъчна пръст, установени над местността „Боровец“ 

На територията на община Варна има следните рудни залежи: Залежи от манган в 

т.нар. Русларска свита, които не са проучвани с цел промишлена експлоатация.  

Газонаходища и газови извори са разположени северно от Варненския залив в морето, 

както и газово метаново находище „Галата“ VII.1995 г. 
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Всички установени залежи на територията на община Варна са отдалечени от 

планирания район и не попадат в обхвата на ПУП-ПРЗ. На територията на плана няма 

установени находища на природни залежи. Не се предвиждат устройствени зони, 

позволяващи извършването на такива дейности. 

Във връзка с гореизложеното в ДЕО не се предвижда разглеждане и оценка на въздействието 

на потенциалните неблагоприятни последици върху минералното разнообразие от 

реализацията на плана. 

 

2.1.13. ГМО 

Територията на оценявания ПУП-ПРЗ попада изцяло в границите на Защитена зона 

„Варненско - Белославско езеро“ BG0000191 и съгласно раздел II и раздел III от глава 

четвърта от Закона за генетично модифицирани организми за територията е забранено 

отглеждането и освобождаването в околната среда на ГМО, включително. 

Съгласно Регистър на площите, на които се извършва освобождаване на генетично 

модифицирани организми (ГМО), съгласно чл.57(1) т.2 от закона за ГМО, поддържан от 

МОСВ, не са издавани разрешения за освобождаване на ГМО в околната среда на 

територията на страната. 

Съгласно Регистър на помещенията  за работа с генетично модифицирани организми 

(ГМО) в контролирани условия , съгласно чл.27 (1)от Закона за ГМО, поддържан от МОСВ, 

не са налични обекти на територията на гр. Варна. 

Във връзка с гореизложеното не се предвижда разглеждане и оценка на въздействието на 

потенциалните неблагоприятни последици върху човешкото здраве и околната среда, които 

могат да възникнат пряко или косвено чрез генетичен трансфер от генетично модифицирани 

организми (наричани по-долу ГМО) върху други организми в доклада за екологична оценка. 

 

 

В Доклада за екологична оценка да бъде описано подробно състоянието на околната среда в 

района на община Варна и конкретно за територията в обхвата на плана по компоненти и 

фактори: 

2.1. Атмосферен въздух; 

2.2. Води – повърхностни и подземни води; 

2.3. Земи и почви; 

2.4. Биологично разнообразие; 

2.5. Ландшафт; 

2.6. Културно-историческо наследство, вкл. архитектурно и  археологическо   

наследство; 

2.7. Материални активи, в т.ч. инфраструктура и инженерни мрежи; 

2.8. Вредни физични фактори – шум; 

2.9. Отпадъци; 
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2.10. Здравно-хигиенни аспекти на средата. 

2.11. Опасни химични вещества 

Наличните данни за състоянието на околната среда ще бъдат актуализирани към датата на 

внасяне на Доклада за екологична оценка.  

 

2.2. Развитие на аспектите на околната среда, без прилагането на Плана.  

Оценката да бъде представена таблично:   

Компоненти и фактори на 

околната среда 

Евентуално развитие на компонентите и 

факторите на околната среда, без прилагането на 

плана 

Атмосферен въздух  

Повърхностни води  

Подземни води  

Земи и почви  

Биологично разнообразие  

Ландшафт  

Културно-историческо 

наследство 

 

Материални активи  

Вредни физични фактори – 

шум 

 

Отпадъци   

Здравно-хигиенни аспекти на 

средата 

 

Опасни химични вещества  

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ 

ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ 

За целите на Доклада за ЕО да се разгледат териториите с нови проектни предвиждания, като 

се оцени засягането на следните специфични зони, както следва: 

a. Санитарно – охранителни зони около водоизточници за минерални води 

b.  Пасища и мери 

c. Горски територии 

d. Защитени територии и зони 

e. Крайбрежни зони 
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f. Обекти на КИН 

g. Зони за аварийно планиране и зони за поражения на предприятия с нисък или висок 

рисков потенциал 

В Доклада за ДЕО да се оценят проектните предвиждания и предвидените устройствени 

режими за тези територии, както и съвместимостта им с режимите на опазване за 

специфичните зони. 

Към Доклада за екологична оценка се прилага Доклад за оценка съвместимостта на плана с 

предмета и целите на защитените зони.  

4. СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ 

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТНАСЯЩИТЕ СЕ ДО РАЙОНИ С 

ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ, КАТО ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ПО ЗАКОНА ЗА 

БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

Да се разгледат екологичните проблеми на местно и национално ниво, имащи отношение към 

планирането на урбанизирани територии – зони за спорт и артакции, зони за обществено 

обслужващи дейонсти и озеленяване и зони за курортни зони и комплекси в зелена среда.  

5. ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО 

РАВНИЩЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И ПРОГРАМАТА, И НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ТЕЗИ 

ЦЕЛИ И ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПО ВРЕМЕ НА 

ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА 

Да се опишат целите на директиви, планове и програми, стратегии на национално и 

международно равнище. Да се извърши оценка за спазването на целите и степента на 

постигането им, следствие прилагането на плана. За целите на оценката ще се разгледат 

следните документи: 

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 

 Национална концепция за пространствено развитие – 2013-2025 г. 

 Регионален план за развитие на Североизточен район на планиране за 

периода  2014-2020 г.; 

 Областна стратегия за развитие на област Варна за периода 2014-2020 

г.; 

 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.; 

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.; 

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 

разрушаване от територията на Република България 2011-2020 г.; 

 План за управление на речните басейни на Басейнова дирекция Черноморски район; 

 План за управление на риска от наводнения, БДЧР 

- Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 

- Националната информационна и комуникационна стратегия за мрежата „Натура 

2000”, 2014 - 2023 г. /НИКС/ 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=944
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- Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 

Да се изврши сравнение на изпълнението на мерките от становища по ЕО на следните 

документи от по-горно ниво: 

- Мерките, заложени в Становище по ЕО за ОУП на община Варна; 

- Мерките, заложени в Становище по преценка ЕО за Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Варна;  

- Мерките, заложени в Становище по ЕО на ПУРБ – Черноморски район. 

6. ВЕРОЯТНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ  

В Доклада за ЕО ще бъдат оценени всички въздействия от реализацията на плана, в т.ч. и 

съпътстващата инфраструктура на етап строителство и експлоатация по компоненти: 

6.1. Атмосферен въздух; 

6.2. Води – повърхностни и подземни; 

6.3. Земи и почви; 

6.4. Биологично разнообразие – растителен и животински свят; 

6.5. Ландшафт; 

6.6. Културно – историческо  наследство,  вкл. архитектурно  и археологическо 

 наследство; 

6.7. Материални активи; 

6.8. Вредни физични фактори – шум; 

6.9. Отпадъци; 

6.10. Население и човешко здраве. 

6.11. Опасни химични вещества 

 

В оценката да се включат вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и 

дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици, обратимост на 

въздействията. Оценката да се представи и посредством матрици на въздействията. 

Матрица на въздействията 
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2. Земеползване             

3. Материални             

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=902


Задание за обхват и съдържание на Доклад за ЕО – ПУП ПРЗ Местност „Малка Чайка“ - Варна   

65/68 

В
ъ

зд
ей

ст
ви

е 

въ
р
ху

/о
т

 

П
р
я
к
о
 

Н
еп

р
я
к
о

 

В
т

о
р
и
ч
н
о

 

К
ум

ул
а
т

и
ве

н
 

еф
ек

т
 

К
р
а
т

к
о
т

р
а
й
-

н
о
 

С
р
ед

н
о
 

т
р
а
й
н
о

 

Д
ъ

лг
о
 т

р
а
й
н
о
 

П
о
ст

о
я
н
н
о

 

В
р
ем

ен
н

о
 

П
о
ло

ж
и
т

ел
н
о

 

О
т

р
и
ц
а
т

ел
н
о

 

Б
ез

 

въ
зд

ей
ст

ви
е 

активи 

4. Атмосфера и 

атмосферен 

въздух 

           

 

 

 

5. Води 

- повърхностни 

- подземни 

           

 

 

 

6. Почви 

-строителство 

-експлоатация 

           

 

 

 

7. Земни недра и 

минерално 

разнообразие 

            

8. Ландшафт             

9. Природни 

обекти -

защитени 

територии 

            

10. Биологично 

разнообразие 
            

11. Единични и 

групови 

паметници на 

културата 

            

13. Отпадъци             

14. Физични 

фактори 
           

 

 

15. Опасни 

химични 

вещества 

            

 

 

7. МЕРКИТЕ, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО 

НАЙ-ПЪЛНО КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО 

НА ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
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7.1. Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУП 

7.2. Мерки по време на прилагане на плана, строителство и експлоатация на отделните 

обекти 

8. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА 

ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА 

Планът с мерки, във връзка с наблюдение по време на прилагането на плана ще се представи 

таблично в следния вид: 

 Индикатор за 

наблюдение и контрол 

Мерни единици Изпълнение на 

етап/периодичност 

Контролен 

орган 

     

     

9. ОПИСАНИЕ НА МОТИВИТЕ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И НА МЕТОДИТЕ НА 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОСТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ НА 

НЕОБХОДИМАТА ЗА ТОВА ИНФОРМАЦИЯ, КАТО ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ И ЛИПСА НА 

НОУ-ХАУ 

В ДЕО да се опишат подробно разгледаните алтернативи и мотивите за планиране на 

съответните устройствени територии, в.т.ч. инженерната инфраструктура, параметри на 

застрояване и др. Да се разгледа „Нулева алтернатива“. 

Да се представят методите на работа при извършване на оценките и източниците на 

информация, както и евентуално възникналите трудности.  

9.1. Описание на мотивите за планиране на съответните устройствени територии, 

избор на местоположение и площ; 

9.2. Нулева алтернатива 

9.3. Използвани методи за извършване на ЕО, източници на информация; 

9.4. Трудности при събиране на информация 

10. СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ И ЗА ИЗРАЗЕНИТЕ ПРИ КОНСУЛТАЦИИТЕ 

МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАКТО И ЗА НАЧИНА НА ОТРАЗЯВАНЕТО ИМ 

Справка за проведените консултации, изразените мнения, становища и препоръки ще бъде 

представена в таблица със следното съдържание: 

№ Уведомена организация Изразено становище  Коментари  

    

 

 

11. СПИСЪК С ЕКСПЕРТИТЕ И РЪКОВОДИТЕЛЯ, ИЗГОТВИЛИ ДОКЛАДА ЗА ЕО, В КОЙТО ВСЕКИ 

УДОСТОВЕРЯВА С ПОЛАГАНЕ НА ПОДПИС РАЗРАБОТЕНИТЕ ОТ НЕГО РАЗДЕЛИ НА 

ДОКЛАДА 
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12.  ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 16, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

ЕО НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ: Карти, планове, примерни схеми на инфраструктурата, брошури, 

технически оферти и други, в т.ч. и Нетехническо резюме. 

Към Доклада за екологична оценка се прилагат: 

1. Документи, доказващи основание за разработването на плана; 

2. Документи, доказващи уведомяване на всички собственици на имоти в обхвата на плана; 

3. Резултати от проведените консултации по реда на Наредбата за ЕО; 

4. Доклад за оценка съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване в 

защитените зони; 

5. Предварителен проект на ПУП-ПРЗ, в т.ч. записка и графични материали – Опорен 

план; План за регулация; План за застрояване; Схема транспорт и комуникации; Схема 

зелена система; 

6. Нетехническо резюме. 


