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I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ






Име: Община Бургас, EIK 000056814
Пълен пощенски адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ №26
Тел: +359 56 907292; +359 56 907 285;
E-mail: e.burulyanov@burgas.bg; n.cocomanski@burgas.bg
Лицa за контакти: арх. Емил Бурулянов, гл. архитект на Община Бургас;
Урб. Николай Цоцомански, Директор Дирекция УТ

II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Характеристика на инвестиционното предложение.
С изменението на ПУП от УПИ II, кв.1 по плана на Зона Изток – Парк „Езеро“, гр.
Бургас, представляващ ПИ 07079.622.137 по КК на гр. Бургас се предвижда да се
обособят нови УПИ при запазване на отреждането по действащ план „За атракционен
обект и обществено обслужване“.
С изменението на плана в северната част на територията се обособява нов УПИ II за
изграждане атрактивен крайморски комплекс – семеен парк за развлечение и обучение с
опознавателно-развлекателен характер.С изменението на плана за съществуващата конна
база и фестивала на пясъчните фигури се обособяват самостоятелни УПИ,източно от
конната база се предвижда обособяване на УПИ за паркинг.
Реализацията на Ботаническа градина, като част от настоящето инвестиционно
предложение не се предвижда. И същата е извадена от заглавието на инвестиционното
предложение, като за напред заглавието ще бъде следното „Изменение на Подробен
устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II, кв.1 по
плана на Зона Изток – Парк „Езеро“, гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.622.137 по
КК на гр. Бургас и изграждане на Крайморски комплекс – семеен парк за
развлечение със зона за водни атракции с делфинариум и център за обитаване на
животински видове“
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност,
обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;
Територията, обект на анализ, обхваща новообразуван проектен УПИ с площ от около
65 000 кв.м. нов ПИ с идентификатор 07079.622.198, обособен в северната част на бивш
УПИ ІІ, представляващ ПИ с идентификатор 07079.622,137 по Кадастралната карта на гр.
Бургас, намиращ се в Зона „Изток“, територия контактна на Парк „Езеро“ в гр. Бургас,
Трайното предназначение на територията е „урбанизирана“, а начинът на трайно ползване
е „за друг обществен обект, комплекс“.
Предвижданията за достъп до имота са, както следва:
Пешеходен достъп
В непосредствена близост до територията от южна страна преминава главната
пешеходна алея, свързваща к-с „Зорница“, Парк „Езеро“ и Приморски парк.
От изток главната алея, тангираща на плажа, преминава в алея, водеща към Бургаски
солници и кв.“Сарафово“. Източно преминава и трасето на съществуващ железен път.
Съгласно действащ ПУП, източно от кв.1 е предвидено да бъде изградена нова
обслужваща улица, част от уличната мрежа на гр. Бургас, както и да бъде изпълнена
реконструкция на съществуващата ж.п. линия.
Автомобилен достъп
От изток, автомобилен достъп до територията може да се осъществи от
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ул.“Поморийска“, през предвидени с изменението на ПУП обслужващи улици и алеи и от
бъдещата обслужваща улица към Бургаски солници. За осигуряване на обслужването на
територията с изменението на ПУП се предвижда
източно от конната база да се
организира нов обществен паркинг, обвързан с регулацията на Парк „Езеро“ и
регулацията на ул.“Поморийска“.

В границите на ново обособения УПИ II, нов ПИ с идентификатор 07079.622.198 по
КК на гр.Бургас се предвижда да бъде изградена мрежа от площадкови обслужващи алеи
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за осигуряване на достъп до отделните зони, както за посетители, така и за извършване на
стопанска дейност.
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения;
Органът за съгласуване и одобряване на инвестиционното предложение, по реда на
Закона за устройство на територията е Кметът на Община Бургас.
Съгласно действащ ОУП на гр. Бургас УПИ II попада в устройствена зона Т41 –
самостоятелна устройствена зона, конкретизирана с ПУП.
Съгласно действащ ПУП, одобрен със Заповед № 2982/08.11.2012 г., УПИ ІІ е отреден
за „атракционен обект и обществено обслужване“ с предвидено застрояване, попадащо
частично в границите на охранителна зона „А“ по ЗУЧК с градоустройствени показатели
за устройствена зона Оо, както следва: Височина до 7.5 м, Плътност до 20%, Кинт до 0.5,
Озеленяване мин.70% и показатели за застрояване за частта извън охранителна зона „А“,
както следва: Височина до 15.00 м, Плътност до 30%, Кинт до 1.5 и Озеленяване мин.50%.
Трайното предназначение на територията е „урбанизирана”, а начинът на трайно ползване
е „за друг обществен обект, комплекс”.
В хода на процедурата със заповед № 1031/04.05.2020 г. на Община Бургас е одобрено
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II и УПИ I в кв.1 по плана на Зона Изток – Парк „Езеро“,
гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.622.137 и ПИ 07079.622.166 по КК на гр. Бургас с
което се предвижда промяна границата между двете УПИ.
Не се очаква кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения.
в) използване на природни ресурси по време на строителството и
експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;
Използваните по време на строителните дейности природни ресурси ще са
строителни и инертни материали. При експлоатация на обекта ще се използват – питейна
вода и електроенергия.
За захранване на имота ще се изготви проект за уличен водопровод от
съществуващата водопроводна мрежа да УПИ, с цел осигуряване на вода за питейнобитови и противопожарни нужди.
За осигуряване на вода за поливане на зелените площи и за измиване на алеи ще се
предвиди подземен резервоар, в които да се събират дъждовните води.
Предвижда се изграждане на тръбопровод с цел водовземане на морска вода за
захранване на басейните за делфини и пингвини. Трасето на двата тръбопровода е
съгласувано с Областна администрация Бургас с писмо с техен изх.№08-001307(3)(1)/26.06.2020 г.
За поддържане на водния баланс в правилни параметри, а също и за осигуряване на
необходимата чистота на водата, водата е необходимо да се третира с химикали –
дезинфекция, корекция на рН и коагулация.
Измерването и дозирането на самите химикали ще се извършва автоматично и ръчно
от поддръжката, чрез тест-анализатор по колориметричен метод.
За пълненето на съдовете за реагенти е предвиден тръбопровод за всеки съд, като
тръбопровода излиза на фасадата на сградата и дава възможност за пълнене от автомобил.
При пълненето на резервоарите ще се спазва техниката за безопасност при работа с
химикали на фирмата – доставчик.
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Предвидено е да се използват течни химикали на основата на натриев хипохлорид, в
комбинация с водни разтвори на коагулант и алгицид. Химикалите ще се подават
автоматично чрез дозираща автоматична система, захранен на байпас след работната
помпа, и подаващ наситената с хлор вода в напорния тръбопровод след пясъчния филтър.
Измерването и дозирането на самите химикали ще се извършва автоматично и ръчно от
поддръжката, чрез тест-анализатор по колориметричен метод.
За осигуряване на отопление на морската вода в басейните за делфини и пингвини
през зимата и охлаждане през лятото се предвижда използване на природен газ, доставен
до обекта – доставка „Овергаз Изток” АД.
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и
отпадъчни води;
При строителство
При осъществяването на изкопни и строителни дейности за обособяването на
територията се очаква отделяне на 17 09 04 смесени строителни отпадъци от използваните
строителни материали; 17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 и
17 05 06 – изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05; 17 01 01 – бетон; 17
01 02 – тухли; 17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 17 01 07 –
смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от
упоменатите в 17 01 06; 17 02 01 – дървесен материал; 17 02 02 – стъкло; 17 02 03 –
пластмаса; 17 04 07 – смеси от метали; 17 04 11 – кабели, различни от упоменатите в 17 04
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10; смесени отпадъци от строителството и др.
Строителните отпадъци, които ще се генерират по време на новото строителство
няма да бъдат в количества, които изискват специален контрол по тяхното събиране и
извозване и съгласно изискванията на чл. 11, ал.1 от ЗУО, за тях е необходимо да се
изготви План за управление на строителните отпадъци. Генерираните от обекта
строителни отпадъци ще се събират и извозват до депо за строителни отпадъци след
направление от община Бургас.
При новото строителство, отделеният хумусен пласт, ще се складира на депо в
обособена част и ще се използва за оформяне на зелените площи в съответствие с
изискванията на Раздел III от ЗООС.
По време на дейностите по реализация ще отпадат строителни отпадъци, състоящи
се от: смесени отпадъци от строителството – код 17.09.04, съгласно Наредба № 2 от
23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.
По време на строителството ще се генерират смесени битови отпадъци с код 20 03
01, които няма да надхвърлят нормалните количества за аналогични обекти и ще се
управляват съгласно въведената схема от Община Бургас.
При експлоатация
Битови отпадъци под код № 20, смесени битови отпадъци с код 20.03.01, ще се
събират в допълнително поставени контейнери за ТБО по утвърдената схема за
разположението им в Парк „Езеро“, гр. Бургас, като отпадъците ще бъдат събирани от
„Нелсен Чистота“ ЕООД и ще бъдат транспортирани до Регионално депо.
При експлоатацията на обекта се очаква да бъдат генерирани отпадъци от опаковки,
под код № 15.01.: полиетиленови и полипропиленови чашки, тарелки, шишета и др. с
кодове, съгласно Наредба №2 съответно: от пластмасови опаковки № 15.01.02, хартиени и
картонени опаковки код 15.01.07, стъклени опаковки – код 15.01.07, смесени опаковки –
код 15.01.06 и др. Отпадъците по потоци отпадъци хартия и картон, пластмаси и стъкло
ще се събират разделно по въведената схема за разделно събиране на територията на
Община Бургас.
Отпадъците от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
– изгорели осветителни тела от уличното осветление ще се събират разделно, съгласно
въведената система за разделно събиране на отпадъци от ИУЕЕО и ще бъдат предавани на
фирмата, с която Община Бургас има сключен договор.
Опасни отпадъци на територията на обекта след възвеждането му в експлоатация се
очаква да бъдат генерирани от поддръжката на сгради, съоръжения и работата на
ветеринарната клиника. На този етап можем да предвидим генерирането на отпадъци с
кодове 15 02 02 – абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри,
неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни
вещества; 15 01 10 - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с
опасни вещества и отпадъци от ветеринарната клиника попадащи в група 18 02 - отпадъци
от изследване, диагностика, медицински манипулации или профилактика във
ветеринарното здравеопазване.
Отпадъци, генерирани от естествените нужди на фермерските животни ще се
обработват в специално предвиден и изграден компостер за влагане в почвения слой.
Преди пускане в експлоатация на обекта ще бъде изготвена пълна класификация на
отпадъците, които ще се генерират от обекта. В нея ще бъдат описани точните кодове,
място на генериране и начин на третиране и предаване на лицензирани фирми.
Събирането на всички видове генерирани отпадъци ще се извършва разделно
съгласно, в специално обособени и маркирани контейнери, зони и/или помещения
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отговарящи на действащите нормативни изисквания.
Предаването на различните видове отпадъци ще се осъществява единствено и само
след сключване на договор с фирми притежаващи необходимите документи за
извършване на дейности с отпадъци съгласно разпоредбите на ЗУО.
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;
Основните източници на замърсяване на околната среда в етапа на строителство ще
са прахо-газови емисии, шум от работата на строителната техника и твърди отпадъци.
Очакваните прахо-газови емисии ще са от неорганизирани източници, както следва:
 прах - при строителните работи (основно изкопно-насипните работи);
 емисии от работата на двигателите на строителната механизация - за
реализация на строителните процеси и транспортните средства за доставка на
суровини, материали, оборудване и работници;
Количествената характеристика на емисиите е характерна за такова по мащаб
строителство. За намаляване на тези емисии се препоръчва оросяване на пътищата, както
и покриване на прашащите се суровини и материали, за да се предотврати възможността
от вторично замърсяване.
Строителната механизация е източник на шум и вибрации в рамките на строителната
площадка. При измервания на РЗИ на подобни строителни обекти е установено, че
шумовите нива при работа на компресорните агрегати за въздух - 86 dB.
При работата на багера еквивалентният шум е 91 dB. Средното ниво на шума в обекти
от този тип надхвърля 85 dB.
При етапа на строителство не се очаква генериране на светлинно и топлинно
излъчване или електромагнитни лъчения. Строителната механизация ще бъде източник на
шум и вибрации, но само в рамките на строителната площадка. Работещите в обхвата на
строителната площадка задължително ще използват лични предпазни средства
(антифони).
Потенциални въздействия може да има върху строителните работници на площадката
на инвестиционното предложение в резултат на шумови натоварвания и генериране на
прахо-газови емисии от строителната механизация с която се осъществяват строителномонтажните дейности. Тези въздействия ще бъдат краткотрайни, незначителни и са
характерни за всеки строителен обект.
По време на СМР не се очакват негативни въздействия върху здравето на хората и
компонентите на околната среда. Строително-монтажните дейности ще се извършват
съобразно всички нормативни изисквания, свързани с осъществяване на строителни
дейности в РБългария, както и осигуряване на безопасни условия на труд.
При експлоатация на обекта не се очакват негативни въздействия, както върху
компонентите на околната среда, така и върху здравето на хората.
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното
предложение;
При строителството и експлоатацията на обекта няма риск от големи аварии и/или
бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение.
ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху
факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби
на Закона за здравето.
Рискът от инциденти произтича от неспазване на изискванията за безопасност и
здравословни условия на труд по време на строителството на обекта. Строителството ще
се изпълняват по утвърдени планове за безопасност и здраве определящи минималните
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изисквания на строителната площадка съгласно изискванията на Наредба № 2 за
минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване
на строително-монтажни работи.
Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на
дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти,
застрашаващи околната среда и човешкото здраве.
Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъка да
бъде сигнализиран с табели ограничаващи достъпа на МПС и указващи опасните места
като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени.
При извършване на монтажни работи с кран е необходимо точно да се спазват
указанията за охрана на труда. Забранява се извършването на други дейности в обсега на
стрелата на крана по време на работа. Всички по – дълбоки изкопи особено при наличие
на подземни води и при слаби и ронливи почви е необходимо да бъдат укрепени. При
работа с ел. уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени. При
извършване на изкопни работи с багер или ръчно е необходимо предварително да се
уточнят местата на подземните тт и ел. кабели.
При извършване на изкопни работи с багер или ръчно е необходимо предварително да
се уточнят местата на подземните тт и ел. кабели в присъствието на представители на
експлоатационните дружества стопанисващи подземните съоръжения.
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството.
 населено място – гр. Бургас;
 община – Община Бургас;
 землище – гр. Бургас;
 поземлен имот – нов ПИ с идентификатор 07079.622.198, част от бивш ПИ с
идентификатор 07079.622.137
 собственост – публична общинска собственост;
 близост или засягане на защитени територии – не;
 територии за опазване на обектите на културното наследство – не;
 очаквано трансгранично въздействие – не;
 схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура - не;
3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет,
включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни
вещества от приложение № 3 към ЗООС.
Съгласно действащ ОУП на гр. Бургас УПИ II попада в устройствена зона Т41 –
самостоятелна устройствена зона, конкретизирана с ПУП.
Съгласно действащ ПРЗ, одобрен със Заповед №2982/08.11.2012г. на Заместник-кмет
на Община Бургас, УПИ II е с функционално отреждане „за атракционен обект и
обществено обслужване“, с предвидено застрояване попадащо частично в границите на
охранителна зона „А“ по ЗУЧК с градоустройствени показатели за устройствена зона Оо,
както следва: Височина до 7,5м, Плътност до 20%, Кинт до 0,5, Озеленяване мин.70% и
показатели за застрояване за частта извън охранителна зона „А“, както следва: Височина
до 15,00, Плътност до 30%, Кинт до 1,5 и Озеленяване мин.50%.
С предложението за изменение на ПРЗ се предвижда да се промени границата между
УПИ II и УПИ I, като съществуващите два тенис корта и прилежащата им площ се
придават към УПИ I - “За спорт“ и от УПИ II да се обособяват нови УПИ. Предвижда се
обособяване на нови УПИ II, III и IV, с отреждане „за атракционен обект и обществено
обслужване“, нов УПИ V, с отреждане „за конна база“, при съобразяване с реализираните
манеж и сграда и нов УПИ VI, отреден „за паркинг“. В новообособените УПИ се
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предвижда застрояване с височина до 15,00м., при съобразяване с предвижданията на
действащ ПЗ без отчитане на охранителна зона „А“ по ЗУЧК след настъпилите в закона
промени. Показателите за Плътност на застрояване до 30% и Кинт до 1,5 се запазват.
Инвестиционното предложение предвижда в границите на нов УПИ II,нов ПИ с
идентификатор 07079.622.198 по КК на гр.Бургас да се изгради съвременен комплекс със
система от функционални зони, взаимно обвързани, представящи флората и фауната не
само на региона, а и осигуряващи възможност за експониране на екзотични видове с
организирана собствена алейна мрежа и обслужване, зони за отдих, игри и развлечения.
В прилежащата територия има съществуващи съоръжения и проводи на техническата
инфраструктура. Територията може да бъде свързана с градската водопроводна и
канализационна мрежи и обектът да бъде присъединен към мрежи на доставчици на
енергия след провеждане на необходимите проучвания.
Проектната разработка предвижда в границите на комплекса да се обособят
функционални зони, които са сепарирани и разположени на необходимите отстояния една
от друга. По алеите ще са осигурени зони за отдих, с предвидени места за сядане и
природосъобразни занимания и игри на децата.
Предвижда се в ново обособения УПИ II изграждане на зона за морски обитатели –
зона за водни атракции с делфини - 6 бр. ботленоси делфини, в делфинариум с открита и
закрита част, зона за пингвини - 15 – 20 бр. хумболтови или африкански, интерактивен
музей, ветеринаро-медицински център – лечебница, за животните /бозайници и птици/,
зона за плаващи – изкуствено езеро за птици и кафе-сладкарница край него, зона за
екзотични животни – фламинго - 25 – 40 бр. Phoenicopterus roseus, патици, костенурки,
зона папагали – 5бр. ара от един вид, като конкретния вид ще бъде избран в последствие,
зона за фермерски животни – козички, зайчета, кокошки, гъски, токачки, пауни, зона за
анимация на малки деца, зона за хранене – ресторант за бързо хранене с открита и закрита
част, зона с луна-парк, зона за оранжерии – за съхранение на топлолюбивите видове през
зимния период и разсаждане и подмяна на видовете в градината
Центърът за обитаване от животни от различни животински видове ще бъде развит
пейзажно като стремежът е на всяко животно да бъде създадена природосъобразна среда.
Местообитанията на животните ще бъдат вплетени в природна среда, максимално
доближаваща се до естествената, така че неговите обитатели да се чувстват комфортно, а
посетителите да получат реална представа за тях.
Животните, които се предвижда да бъдат бъдещите обитатели на парка, ще се
привлекат от обитателите на други, вече съществуващи паркове и атракциони.
Това се явява и ще бъде изпълнено като задължително условие особено за делфините.
Предвижданията на проекта са той да бъде така проектиран и реализиран, че да осигури
природна среда, максимално доближаваща се до естествената, така че неговите обитатели
да се чувстват комфортно.
Проектното предложение предвижда главният подход за обслужване на обекта да се
предвиди от ул. „Поморийска“, през обслужваща улица, дублираща съществуващата
паркова алея с пешеходно, велосипедно и автомобилно преминаване в района на
съществуващия ж.п. прелез. В непосредствена връзка с основната обслужваща улица се
предвижда да се организира и подходът към публичния паркинг в ново-обособения УПИ
VI с цел максимално ограничаване навлизането на МПС в парковата зона.
От основната транспортна връзка с челно влизане в обособено площадно
пространство се предвижда да се осъществи достъпът до комплекса за посетители с
директно влизане във входната разпределителна зона.
При входа за посетители се организира входно-изходно площадно пространство с
достатъчна площ към централен вход, където ще се изгради приемна входна сграда с
касови и административни помещения за достъп и обслужване на комплекса.
 Входно обслужваща сграда - е част от ансамбъла на комплекса и е основна за
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посетителския човекопоток. Тя е ситуирана в южната част на УПИ,
разположена е централно, като до нея е осигурена и пряка пешеходна връзка
директно от паркинг зоната. За посетителите на комплекса по този начин е
осигурен автомобилен и пешеходен достъп, както и възможност за достъп с
велосипеди.
Входно обслужващата сграда ще включва следните сектори:
 сектор каси, охрана и информация, сейф, тоалетни
 сектор входящо-изходящ контрол
 сектор магазин за промишлени стоки – сувенири
 сектор администрация
Служебният достъп за администрация ще бъде организиран непосредствено до
контролирания чрез турникети такъв за посетителите. Служителите ще влизат и излизат
през отделен /служебен/ вход.
От разпределителното входно ядро се предвижда да започне широка алея 6.00 м,
преминаваща в посока север-юг – основен гръбнак на композицията на комплекса, към
която да бъдат свързани второстепенни алеи, водещи към отделните функционални зони.
 Зона за водни атракции с Делфинариум:
- открит басейн с площ от 1 100 кв. м. или 5 000 куб. м. и дълбочина 4.5 м.
Формата на басейна се предвижда да е издължена бъбрековидна, отворена към
морето, като амфитеатрално около него да бъдат разположени 3 000 бр. седящи места за
летния период. Трибуните се предвижда да бъдат покрити със слънцезащитни съоръжения
– тип тенти. В единия край на основния басейн се предвижда подводна платформа с
ширина 0.60 м, дълбочина 1.0 м и дължина около 10 м, за организиране на плуване с
делфини. В пространството под трибуните ще се организират входовете към залата, каса
за билети, бюфет за обслужване на посетители с продажба на вода, безалкохолни напитки,
пакетирани храни, ресторант тип „Бързо хранене“ със зала за хранене на закрито, тоалетни
за посетители, включително за хора с увреждания, магазин за сувенири на площ от около
200 кв.м. на изхода и приемното фоайе на интерактивния музей. Големият басейн ще е
свързан със закрития басейн посредством открит канал – проход, с ширина 4.00м.,
преградени с подвижни решетки и шлюзове. Ресторантът се предвижда със закрита площ
от около 300 кв.м.,в която да се организират кухня, складове и служебни помещения, зала
за посетители за около 100 места и открита зона за разполагане на маси на открито със
слънцезащитни покрития за около 200 посетители.
- закрит басейн с площ от около 300 кв. м., дълбочина 4.5 м. и 500 бр. седящи
места за посетители.
Към него се предвижда един по-малък сателитен басейн с площ от около 100 кв. м. и
дълбочина 3.5 м., свързан към основния чрез проход, преграден с подвижна решетка.
Формата на басейна се предвижда да е издължена бъбрековидна, а местата за сядане да са
разположени амфитеатрално. Основният обем на залата ще е доминиращ, остъклен с
много естествена светлина и поглед към морето. Към обема на залата ще се обособи понисък „пълзящ“ обем, с необходимите обслужващи функции. За осигуряване на
правилното функциониране на съоръжението и осигуряване обслужването на животните
ще бъдат предвидени:
- Сервизни помещения
Минусова хладилна камера /-20°C/ за съхранение на риба /за около 22 т. риба,
необходима за 1 месец/, транжорно помещение с хладилници и мивки, тоалетни и
съблекални за персонала /около 20 човека/, съблекални за треньорите, помещение за
водолази и водолазна техника, офис.
- Инсталационно помещение
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В зоната между двата басейна се предвиждат помещенията за съблекални с тоалетни
и душове за посетителите, плуващите с делфини /5бр. за жени и 5бр. за мъже/. В
непосредствена близост ще е разположено помещение за инструктаж.
За зареждане с риба, за достъп до делфинариума е предвиден е самостоятелен
служебен вход за обслужване от локалната улица за служебни нужди.
- Зона за обществен достъп
При входа на закрития басейн ще се организират каса за билети, бюфет за обслужване
на посетители с продажба на вода, безалкохолни напитки и пакетирани храни, гардероб,
тоалетни за посетители, включително за хора с увреждания. Към изходите ще се предвиди
малка търговска зона с щандове за продажба на сувенири на площ около 30 кв.м.

 Интерактивен музей
Предвижда се музеят да бъде разположен така че да е в контакт с басейните за
делфини и да е достъпен непосредствено от широко площадно пространство. Достъпът
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до него ще се осъществява през входно пространство на ниво терен с фоайе и достъп към
подземното ниво. Чрез стълбищна клетка и асансьор ще се осъществява достъпът до
долното ниво, където ще се разположат експозициите на риби, птици, зала за
интерактивни лекции и два подводни тунела за подводно наблюдение на делфини и
тюлени. Площта на музея се предвижда да бъде 1000 кв.м. – 200 кв.м. на ниво терен и 800
кв.м. подземно.
 Зона за пингвини
Предвижда се да има закрита площ от около 600 кв.м. и басейн с площ 120-150 кв.м.
и дълбочина 2.00м. заедно с плаж от около 60 кв.м. с изкуствени гнезда към него,
оразмерени за всяка двойка пингвини. Ще се предвидят скални образувания на сушата и
във водата. Ще се обособят обслужващи помещения зад презентационното пространство и
коридор за почистване и хранене, както и помещение за риба с хладилници.
Пространството трябва да е добре вентилирано и естествено осветено.
Ще се отглеждат хумболтови или африкански пингвини 15 – 20 бр.
И двата вида са много сходни. Единият живее в Южна Африка, другият - в Южна
Америка. Изборът между двата вида ще бъде направен въз основа на наличността на
животните. И двата вида обаче споделят един и същ тип местообитание и начин на живот.
Следователно дизайнът на експонатите може да бъде същият.
Пингвините живеят в големи колонии и трябва да се обмисли група между 20 и 30
животни, за да се гарантира тяхното благосъстояние. Групата може да започне, като помалка, но трябва да се създадат условия за разплод.
В средата на площадното пространство пред интерактивния музей може да бъде
разположен и сух фонтан за забавление на деца с 3D изображения и зона за анимация
на малки деца под слънцезащитна конструкция. Предвижда се зоната за анимации на
деца е с площ от около 175 кв.м., с организирана сцена и места за поставяне при
необходимост на подвижни маси и столчета.
В северозападната част на УПИ в посока Атанасовско езеро и изолационния преливен
канал се предвижда да бъде позиционирана зоната за плаващи и изкуствено езеро за
птици. Площта на езерото ще бъде оразмерена в съответствие с видовете и броя им.
 Зона за плаващи
Състои се от територия, която ще е оформена с изкуствено езеро за птици в пейзажна
форма с площ от около 1200 кв.м. Към него се предвижда да бъде изградена кафесладкарница с открити площи с изглед към езерото. Сладкарницата е предвидена със
закрита площ 85 кв.м. Откритите площи, които ще се ползват за сервиране на открито ще
са около 150 кв.м. За осигуряване на необходимото обслужване на посетителите в зоната
се предвижда да бъдат изградени и санитарни възли за посетители, включително за хора с
увреждания.
 Зона за екзотични животни
Зона за отглеждане на фламинго 25 – 40 бр. Phoenicopterus roseus на площ от 3000
кв.м., патици – мандарини и каролина – 50 кв.м., костенурки – 50 кв.м., папагали 5бр. ара
– 100 кв.м.
За отглеждане на фламинго площта трябва да е достатъчно голяма, за да приюти поне
колония от 25 животни, оптималният брой е около 40. Фламинго няма да се размножава
ако не е в голяма колония. Следователно е необходим минимален брой от 25. Предвижда
се изграждането и на езерце с площ около 200 кв.м. Дълбочината ще варира от 30 см до 1
метър. Настилката ще бъде направена от трева и кал. Някои райони ще изглеждат като
блато, възпроизвеждащо най-естествената среда. Езерцето не се нуждае от система за
поддържане на живота, но ще разполага с добра система за бързото му източване. Ще
бъдат добавени избрани растения. За зимата се предвижда зимна къща, с отоплителна
система. Размерът на къщата ще зависи от размера на колонията - 1,5 квадратни метра на
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птица. Към закритото заграждение ще се добави малко езерце с площ от 20 до 30
квадратни метра.
 Зона фермерски животни
Предвижда се да бъде разположена в най-западната част на УПИ към
съществуващите тенис кортове,като зоната да бъде с площ от около 2000 кв. м. В нея ще
се отглеждат домашни животни – козички, зайчета, пони, кокошки, гъски, патици,
токачки, пауни.
 Зона за Луна парк
На територията на парка,в границите на УПИ II и в обвръзка с останалите
функционални зони се предвижда да се обособи зона за игри и забавления на открито на
площ около е 4500 кв. м., като в нея ще се разположат увеселителни съоръжения за игри
и забавления на деца – въжен парк, , меджик байкс, хидро лифтс и други.
 Парник тип оранжерия
За осигуряване обслужването на парка ще бъде обособена стопанска зона,като се
предвижда тя да се обособи в най-северната част на имота.Зоната ще бъде отделена от
публичната зона с жив плет и до нея достъпът ще бъде ограничен-само за служебни
нужди.Предвижда се в тази зона да бъдат осигурени площадки за събиране на отпадъци ,
склад за инвентар и оранфжерии за прибиране през зимата на екзотична радтителност.В
оранжериите ще може да се отглеждат и разсаждат растения за собствени нужди на парка.
Зоната на оранжериите е предвидена на площ от около 500 кв.м. Предвиждат се 2 бр.
оранжерии с размери 6 х 24 м. До същите е осигурен достъп с транспортни средства само
за служебно ползване.
 Ветеринаро-медицински център
Центърът ще се ползва за прегледи и лечение на водните бозайници и птици,като
същият се предвижда на площ от около 300м2. В него ще бъдат организирани
ветеринарни кабинети - 2 бр. и площ за всеки 15,5м2, лаборатория, манипулационна,
подготовка животни, подготовка и стерилизационна, операционна, следоперативно
лечение, стационар за дребноразмерни животни, склад за храна, помещение за отпадъци,
битовки за персонала и стая за почивка, кабинет на управителя.
Цялата територия ще бъде наситена с богата растителност и изкуствено създаден
релеф с гео-форми, максимално близък до естествената природа. Предвидени са пейзажно
планирани алеи с места за активен отдих и почивка. Алеите ще са с габарити, съобразени с
прогнозните пътнико-потоци и възможността за достъп на служебни автомобили и такива
със специален режим на ползване. Предвиждат се буферни зони с дървесна растителност
от местни видове в периферията към конната база и Атанасовско езеро.
Композицията на растителността ще е подчинена на характера на обекта и
функционалната организация на отделните зони. Предвижда се внасяне на множество
солитерни видове и декоративни форми на дървесната растителност. При подбора на
растителност ще бъде наблегнато на вечнозелените видове, за целогодишен ефект и полесното поддържане на водните площи. За акценти ще бъдат предложени и тропични
растения на определени места, предвидени през зимата за зазимяване.
За декоративния начин на оформление ще бъдат използвани пейзажни форми на
решение,ще бъдат обособени
цветна и храстова композиции на различни нива,
етажирани във височина. За по-голям рисунък и контраст ще бъдат използвани различни
материали за покритието на почвата, фракции декоративни камъни в различни цветове бяло и червено/охра, както и тревни чимове, храстова растителност, цветни композиции.
През територията, предмет на проучване, преминават два въздушни електропровода,
които се предвижда да бъдат реконструирани. Същите ще бъдат кабелирани, проведени
подземно в ново трасе съгласно
изготвен инвестиционен проект, съгласуван с
експлоатационното дружество.
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В непосредствена близост до комплекса има съществуващи водопровод и
канализация-част от градската ВиК мрежа, към които ще бъде присъединен обекта.
Предвид характеристиките на терена ще се обследва възможността за изграждане в
имота на водовземно съоръжение, водите от което да се ползват за поливни, пожарни и
частично за битови нужди при доказани качества на водата. За осигуряване на вода за
поливане на зелените площи и за миене на алеи ще се предвиди подземен резервоар, в
които да се събират дъждовни води и води от сондажния кладенец.
На територията на комплекса е предвидена инсталация със слънчеви колектори с
целогодишен режим на работа.
Предвижда се и монтаж на собствена фотоволтаична централа за собствени нужди на
покрива на основната сграда.
В съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за
хората с увреждания са проектирани подходи с понижаване на регулата, както и
необходимия брой места за паркиране на автомобили на хора с увреждания.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
С изменението на ПУП, с цел обезпечаване на транспортното обслужване на
територията и при отчитане на функционалното предназначение на имотите се предвижда:
 разширяване на съществуващата алея с транспортен достъп в участъка от о.т.
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60 до о.т. 66;
обособява се зона за маневриране в края на зоната за свободен транспортен
достъп при о.т. 60;
предвижда се нова задънена улица и алея с усилена настилка за обслужване на
УПИ II, по която ще може да се осъществява и безконфликтен пешеходен
достъп от обособения в нов УПИ VI паркинг за до 500 броя паркоместа до
атракционните обекти.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и
фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
Програмата за дейностите включва:
 Проектиране;
 Строителство;
 Експлоатация.
Всички дейности свързани със строителството: основните строителни работи,
депонирането и съхранението на излишните земни маси, почва и камъни от изкопите,
временното съхранение на хумус, строителните работи, крайната фаза по приключването
му и пускането на обекта в експлоатация се представят в програма от фирмата
изпълнител на строежа, след съгласуване на проектната документация с компетентните
органи и издаването на разрешително за строеж.
Не се предвижда закриване, възстановяване и последващо използване на
съоръженията.
С проектното решение в съответствие с показателите за застрояване по ПУП ще се
постигне показател от 50 % за озеленени площи , които да включват изолационната
озеленена площ, междинни озеленени площи и озеленени площи между различните
функционални зони, сектори и съоръжения, включително затревяване, вертикално
озеленяване и покривни градини. Минималното озеленяване на терен ще бъде 30%.
Задължително е проектирането на поливна система за поддържане на озеленените
площи, като се обследва възможността за събиране и ползване на дъждовните води за
поливни нужди. Проектното решение ще се съобрази в максимална степен с наличната и
годна за съхраняване съществуващата растителност, предвид нейните качества, доказани
с фитосанитарна оценка. С проектното решение ще се предвиди внасяне на нова
декоративна растителност при съобразяване с общото композиционно решение.
Експлоатацията на обекта предвижда използването му по предназначение.
6. Предлагани методи за строителство.
Изграждането на обекта ще се осъществява по традиционни, но модерни
строителни техники и технологии, гарантиращи високо качество на строителномонтажните работи и сигурност при експлоатация на сградите.
Конкретните методи за строителство са предмет на програма на фирмата
изпълнител на строежа.
Изкопите, полагането на арматурата, изливането на бетона, монтажа на
конструктивните елементи, ще се извършва с използване на необходимата механизация,
при използване на съвременни методи на строителство.
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Необходимостта от реализиране на инвестиционното предложение е продиктувана
от наличието на подходящ терен и желанието на Възложителя за изграждане на
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атрактивен крайморски комплекс – семеен парк за развлечение и обучение с
опознавателно-развлекателен характер, с цел развиване на северната част на плажната
ивица на града, естествено продължение на променадата от Приморски парк към Бургаски
солници. Целта е да се изгради представително и атрактивно пространство с висока
декоративна стойност, да се оформят атрактивни и притегателни зони за естетическо
възпитание на посетителите, да се създаде възможност за опознаване на природата, водни
развлечения, отдих и учебно-познавателни занимания за свързаните с морето и океана
дейности, запознаване на населението с характерната за региона и морето флора и фауна.
8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното
предложение, даващи информация за физическите, природните и
антропогенните характеристики, както и за разположените в близост
елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените
обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
Териториалният обхват на разглежданото предложение не попада в защитена
територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по
смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място).
Инвестиционното предложение попада и в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата
за условията и реда за извършване оценка на съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените
зони - Наредбата за ОС и подлежи на оценка на съвместимостта му с предмета и целите
на опазване на защитените зони, която е съгласно чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за
биологичното разнообразие.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на
инвестиционното предложение.
Имотът е разположен в непосредствена близост до плажна ивица - Плаж
„Атанасовска коса“ и Черно море. Имотът граничи със съществуващи алеи в Парк Езеро,
от които се осъществява достъпът до него. Част от имота попада в границите на
санитарната зона на съществуващо калонаходище и предвидените в тази територия
дейности, съгласно проектното решение за комплекса, трябва да бъдат съобразени с
изискванията на Наредба №14 на МЗ.
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Местоположението на терена, обвръзката му с плаж и море и непосредствената му
връзка с градската и паркова територии предопределят условия за реализиране на
инициативата за създаване на зона за отдих, обучения и развлечения.
Граници на УПИ:
 на запад – терен за спорт с тенис кортове;
 на юг - територията на съществуваща конна база;
 на север - водните територии на съществуващото калонаходище и
Атанасовско езеро
 на изток - ЖП линия Бургас – Поморие и асфалтов път.
Територията на проучване граничи от югоизток със съществуваща конна база с 2
открити манежа, сграда на конюшна, трибуни към манеж, от запад с 2 броя открити
тенискортове с прилежащи трибуни и лятно заведение,а в южна посока в непосредствена
връзка с главната паркова алея, се провежда ежегодния фестивал на пясъчните фигури.
Тази част от градската територия е контактна на Атанасовско езеро. По своята
същност, теренът е част от заблатените прилежащи терени към езерото. През последните
30 години, теренът е засипван и частично преустроен, като мелиоративна защитна ивица,
която да предпазва съществуващата действаща железопътна линия към Бургаски солници
кв. „Сарафово“, гр. Поморие от наводнения и преливането на Атанасовско езеро и Черно
море. В територията има съществуваща подземна инфраструктура, свързана с градските
мрежи. През територията преминават два електропровода с високо напрежение,
захранващи Бургаски солници и градската територия,които подлежат на реконструкция и
кабелиране,така че да бъде освободена територията за реализиране на инвестиционното
намерение на възложителя.
По своя характер и естествен релеф, територията попада в депресионна област, под
морското равнище. Извършвано е през годините засипване на отделни участъци.
Изградени са дренажни канали и има наличие на множество издънкова растителност,
плодни дървета, част от залесителен пояс покрай ж.п. релсова линия за Бургаски солници
/Поморие. На благоустроената територия около конна база са налични масиви със
съществуващи дълготрайни декоративни дървета, залесителен пояс с ширина около 15м.
по цялото протежение на ж.п. линията/, и озеленяване към централна алея.
Нивото на подпочвените и повърхностните води в цялата територия е голямо, като
в участъците на хидроложките проучвания са констатирани наличие на морска вода и
тиня с дълбочина около 9м. Поради тази причина част от територията, предмет на
обследване е заблатена, обхваната 2/3 с гъста папурна растителност и храсти, които
пречат на подробното и точно заснемане и оценяване на съществуващата растителност,
поради недостъпност.
10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени
зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.;
Национална екологична мрежа.
В района на инвестиционното предложение няма санитарно-охранителни зони
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди др.
Съгласно писмо с изх. № ПД-397(3)от 29.04.2020 г. на Директора на РИОСВ-Бургас
поземлен имот № 07079.622.137 по КК гр. Бургас /УПИ II, кв. 1 по плана на Зона ИзтокПарк „Езеро, гр. Бургас/ не попада в защитена територия определена по реда на Закона за
защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното
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разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо /граничи северозападно/ е разположена
защитена зона „Атанасовско езеро” с код BG0000270 за опазване на природните
местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007
г.) и защитена зона ,„Атанасовско езеро’ с код BG0000270 за опазване на дивите птици,
обявена със Заповед № РД-839/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр
108/2008 г).
След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова
информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни
местообитания по Черноморското крайбрежие се установи, че не се засяга площ с
характеристика на пясъчни дюни.
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив
на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,
жилищно строителство).
 добив на строителни материали – не
 нов водопровод – не
 добив или пренасяне на енергия – не
 жилищно строителство - не
 други – не
 третиране на отпадъчните води – съществуваща ВиК мрежа
Електро
Вътрешните ел. инсталации ще бъдат изведени в шахта до границата на имота. Ще се
предвидят и необходимите съоръжения за връзка между вътрешната и външната ел.
мрежи.В границите на имота съгласно указанията на експлоатационното дружество се
предивижда да бъде изграден БКТП.За собствени нужди се предвижда да се монтира
собствена фотоволтаична централа при спазване на нормативните изисквания.
Ще бъде предвидена връзка към мрежата на Община Бургас, в посока
ул.“Поморийска“ със съществуващата мрежа на БТК .
ВиК
Съществуващо положение:
На скица , съгласувана с “ ВиК ”- ЕАД-Бургас, са отразени съществуващите ВиК
проводи в района. В непосредствена близост има съществуващи водопровод и
канализация - част от градската мрежа към които ще бъде присъединен обекта.
Проектно решение:
За захранване на имота ще се изготви проект за уличен водопровод от
съществуващата водопроводна мрежа да УПИ с цел осигуряване на вода за питейнобитови и противопожарни нужди. Точното място на присъединяване да се съгласува с
„ВиК“ ЕАД-Бургас. Проектът ще се изготви в съответствие с изискванията на Наредба
№2/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.
Отопление и вентилация
Проектът ще се разработи съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005 г. за
технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите
и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Ще бъдат
предвидени инсталации и съоръжения за затопляне и охлаждане на залите, служебните
помещения и др. В помещенията с повишена влажност ще се предвидят мерки по
влагозащита.
Ще се предвидят вентилационни инсталации на залите, съблекални, санитарни възли
и други, съгласно нормативните изисквания. Ще бъде изградена инсталация със слънчеви
колектори с целогодишен режим на работа. Водата за битово горещо водоснабдяване ще
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се осигури чрез бойлер, свързан със слънчевите колектори. На бойлера ще се предвиди и
ел.подгревател. Желателно е слънчевата инсталация да се запълни със смес от
етиленгликол /антифриз/ и вода, за да е възможно целогодишното й ползване.
За затоплянето на водата в басейните ще се предвиди съвременен нискоенергиен
способ с използване на ВЕИ. Конкретния избор на технология ще бъде направен с
изготвянето на техническия проект.
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното
предложение.
При разработване на проектното решение следва да се спазват изискванията на
следната нормативна база:
 Закон за устройство на територията (обн. Държавен вестник (ДВ), бр. 1 от
2001 г. - в сила от 31.111.2001 г. и неговите изменения;
 Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в
съответствие с изискванията на достъпна среда за населението, включително
за хората с увреждания ;.
 Наредба № РД-0220-2/20.12.2017 г. за планиране и проектиране на
комуникационно- транспортните системи на урбанизираните територии.
 Наредба № 3/ 2010г. за временна организация на движението при
извършване на строителство и ремонт на пътища и улици.
 Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти ;
 Наредба №1з-1971 за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар (обн. ДВ, бр. 96 от 2009г. - в сила от
04.06.2010г., Решение № 13641 от 15.11.2010г. на Върховния
административен съд - ДВ, бр. 101 от 2010г.); публ., БСА, бр. 10, 11 и 12 от
2009 г.
 Закон за енергийната ефективност (ДВ, бр. 98 от 2008 г., изм. бр. 6 и 19 от
2009 г., изм. и доп. бр. 42 от 2009г., изм. бр. 82 от 2009г., изм. бр. 15, 52 и 97
от 2010 г., изм. и доп. бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.,
изм. и доп. бр. 24 от 2013г., изм. и доп. бр. 59 от 2013 г.)
 Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на
енергия в сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г., изм. и доп. бр. 85 от 2009г., попр. бр.
92 от 2009г., изм. и доп. бр. 2 от 2010г.); публ., БСА, бр. 9 от 2009 г.
 Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити
пространства (обн. ДВ, бр. 6 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2011 г.
 Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн.,
ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп. бр. 102 от 2006г.);
публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.
 Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) (обн., ДВ, бр. 86
от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88,
95 и 105 от 2005 г., изм. бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., изм. бр. 41 от 2007 г., изм.
и доп. бр. 86 от 2007 г., изм. бр. 74 от 2009 г., изм. и доп. бр. 80 от 2010 г.,
изм. и доп. бр. 38 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., изм. бр. 53 и 77 от 2012 г., доп.
бр. 84 от 2012 г.).
 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали (обн. ДВ, бр. 89 от 2012 г.).
 Наредба №3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и
електропроводните линии.
 Наредба №4/ 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни

19












съоръжения и открити пространства.
Наредба №1/ 30.07.2003 г. за номенклатурата и видовете строежи.
Наредба №35/30.11.12 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане
и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и
прилежащата им инфраструктура.
Инструкция за строителство на Оптични Кабелни Линии-София, БТК, 2001
г.
Наредба №4/2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни
ВиК инсталации.
Наредба №2/2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на
водоснабдителни системи.
Наредба №8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на
техническите проводи и съоръжения в населените места.
Наредба №15/28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за
проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за
производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.
Наредба №7/15.12.2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в
сгради, изм. и доп. ДВ бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 14.10.2013 г.
Наредба № РД-16-1058/10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и
енергийните характеристики на сградите, в сила от 29.12.2009 г.
Други нормативни документи имащи отношение към обхвата на проекта.

III. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ
НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ
РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ
ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО:
1. съществуващо и одобрено земеползване;
Имотът е разположен в непосредствена близост до плажна ивица - Плаж „Атанасовска
коса“ и Черно море. Имотът граничи със съществуващи алеи от алейната мрежа на Парк
Езеро от които ще се осъществява достъпът до него. Част от имота попада в границите на
санитарната зона на съществуващо калонаходище и предвидените в тази територия
дейности, съгласно проектното решение за комплекса, трябва да бъдат съобразени с
изискванията на Наредба №14 на МЗ.
Местоположението на терена, обвръзката му с плаж и море и непосредствената му
връзка с градската и паркова територии, предопределят условия за реализиране на
инициативата за създаване на зона за отдих, обучения и развлечения.
Граници на УПИ:
 на запад – терен за спорт с тенис кортове;
 на югоизток - територията на съществуваща конна база;
 на юг-територия на фестивал на пясъчните фигури
 на север - водните територии на съществуващото калонаходище и
Атанасовско езеро
 на изток - ЖП линия Бургас – Поморие и асфалтов път
В територията има изградена конна база с 2 окрити манежа, сграда на конюшна,
трибуни към манеж, в западна посока има 2 броя открити тенискортове с прилежащи
трибуни, лятно заведение,. в южната част, в непосредствена връзка с главната паркова
алея, се провежда ежегодния фестивал на пясъчните фигури.
Проектната документация по част „Пътна“ ще се изработи съгласно изискванията на
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Наредба за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на
урбанизираните територии и всички действащи нормативни документи.
По своя характер и естествен релеф, територията попада в депресионна област, под
морското равнище. Извършвано е през годините засипване на отделни участъци.
Изградени са дренажни канали и има наличие на множество издънкова растителност,
плодни дървета, част от залесителен пояс покрай ж.п. релсова линия за Бургаски солници
/Поморие. На благоустроената територия около конна база са налични масиви със
съществуващи дълготрайни декоративни дървета, залесителен пояс с ширина около 15м.
по цялото протежение на ж.п. линията/, и озеленяване към централна алея.
Нивото на подпочвените и повърхностните води в цялата територия е голямо, като в
участъците на хидроложките проучвания са констатирани наличие на морска вода и тиня с
дълбочина около 9м. Поради тази причина част от територията, предмет на обследване е
заблатена, обхваната 2/3 с гъста папурна растителност и храсти, които пречат на
подробното и точно заснемане и оценяване на съществуващата растителност, поради
недостъпност.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;
Тази част от градската територия е контактна на Атанасовско езеро. По своята
същност, теренът е част от заблатените прилежащи терени към езерото. През последните
30 години, теренът е засипван и частично преустроен, като мелиоративна защитна ивица,
която да предпазва съществуващата действаща железопътна линия към Бургаски солници
кв.“Сарафово“, гр. Поморие от наводнения и преливането на Атанасовско езеро и Черно
море.
3. крайбрежни зони и морска околна среда;
Имотът е разположен в непосредствена близост до плажна ивица - Плаж „Атанасовска
коса“ и Черно море.
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4. планински и горски райони;
Не се очаква въздействие върху планинските и горски райони.
5. защитени със закон територии;
Териториалният обхват на разглежданото предложение не попада в защитена
територия по смисъла на Закона за защитените територии.
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
Имот обект на инвестиционното предложение не попада в защитена територия
определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на
Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място)
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
Не се очаква засягане на обекти с историческа, културна или археологическа
стойност.
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или
подлежащи на здравна защита.
Изгражданият обект няма отношение към обектите, подлежащи на здравна защита и
не се очаква никакво отрицателно въздействие.
IV. ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ
ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи,
културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра,
ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и
защитените територии.
1.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве
В резултат на дейностите, предвиждани при етапите на строителството и
експлоатацията на обекта, не се очакват значителни отрицателни въздействия върху
хората и тяхното здраве поради следните мотиви:
 при прилагане на съвременните методи за строителство, не се очакват
отрицателни въздействия;
 експлоатацията на обекта не е свързана с действия, които биха довели до
съществени промени в района, където ще се реализира инвестиционното
предложение;
 не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да промени
качеството на атмосферния въздух в района;
 реализацията на инвестиционното предложение не крие рискове от негативно
въздействие и замърсяване на повърхностни и подземни води;
 за осъществяване на инвестиционното предложение не се налага промяна на
съществуващата пътна инфраструктура;
 експлоатацията на сградата не е свързана с процеси на отделяне на вредни
емисии в почвата. Приземният слой ще се замърси с отделените от МПС
изгорели газове и твърди частици. Но тези емисии ще бъдат краткотрайни и
незначителни;
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източници на шум и вибрации ще бъдат товарните автомобили, но
нивата на емитиране от тях ще бъдат незначителни;
риск от аварийни ситуации ще бъде предотвратен с прилагане на
превантивни мерки и провеждане на задължителните и периодични
инструктажи на работещите и при спазване ЗБУТ и пожарна безопасност.

При спазване на всички законови нормативни актове гореописаното инвестиционно
предложение, като цяло няма да окаже отрицателно влияние върху здравето и живота на
работещите на обекта и извън него, съседни обекти, което да създава на дискомфорт
върху околната среда, както и риск от инциденти.
Всички дейности ще се осъществяват в рамките на предвидената за реализация
територия и няма да излизат с влиянието си извън границите на площадката.
Предвид естеството на работните процеси, въздействията могат да се определят
като локални, краткотрайни и временни в границите на инвестиционната площадка и
непосредствено до нея. Продължителността на въздействията е постоянна /по време на
експлоатацията на обекта/, без кумулативен характер.
1.2. Въздействие върху материалните активи
Очаква се пряко и непряко положително въздействие върху околната среда и здравето
на хората от новите и/или обновени материални активи. Ефекта ще бъде дълготрайно и
постоянно до приключване на експлоатационната годност на съоръженията.
1.3. Въздействие върху културното наследство
Не се очаква засягане на обекти с историческа, културна или археологическа
стойност.
1.4. Въздействие върху компонентите на околната среда.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и
дискомфорт на околната среда. Процесът на реализация на инвестиционното предложение
ще бъде съобразен с всички законови и нормативни изисквания, и няма да води до
значими негативни последици по отношение на компонентите на околната среда.
Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и
транспортни машини по време на строителството на сградата. С реализирането на обекта
шумовата характеристика на района няма да се промени тъй като предлаганата дейност не
е източник на значими шумови излъчвания. Шумовото натоварване се очаква да бъде в
рамките на пределно допустимите нива, определени съгласно Наредба №6/26.06.2006 г. за
показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните
части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда,
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума
върху здравето на населението.
1.4.1. Въздействие върху атмосферния въздух
По време на строителните дейности в атмосферния въздух ще се отделят емисии на
замърсителите от отработените горивни газове на строителната техника и МПС. Найчесто употребяваната в строителството техника работи на дизелово гориво, поради което
ще оценим нейното въздействие като преобладаващо.
Съгласно методиката на МОСВ за определяне на емисии на вредни вещества във
въздуха в състава на отделяните от МПС емисии влизат замърсители, включени във
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всички определящи групи. Най-съществените от тях са: серен диоксид, азотни окиси,
двуазотнен оксид, въглероден оксид, въглероден диоксид, ЛОС, метан, сажди. По
експертно мнение през строителния период на площадката всеки ден по 4 часа за период
от 1 месец ще бъдат заети следните видове промишлена техника с дизолови двигатели:
код на процеса 080800
Имайки предвид, че работата на строителната техника ще бъде периодична в рамките
на работния ден с прекъсване в нощните часове и краткотрайна в годишен аспект,
считаме, че отделяните при нейната работа замърсители няма да окажат измеримо и
наднормено въздействие върху качеството на приземния слой на въздуха в района.
Наличните атмосферни предпоставки ще способстват разсейването на замърсителите.
Малко вероятно строителни работи да предизвикат значително неорганизирано
прахоотделяне от открити повърхности на прахообразуващи строителни материали. Но
считаме, че независимо от това в проекта за организация и изпълнение на строителните
работи трябва да бъдат предвидени мерки съгласно изискванията на чл.70 от НАРЕДБА №
1 от 2005 г. за норми на допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата
от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии / ДВ бр.64/2005 г./.
Като цяло въздействието от изгорелите газове и неорганизираните източници на праха
по време на строителството може да се класифицира като отрицателно, пряко, без
вторично въздействие, временно, краткосрочно и обратимо.
1.4.2. Въздействие върху климата.
Строителството, реализацията и последваща експлоатация на обекта не предполага
въздействие върху климата.
1.4.3. Въздействие върху води
Предложения начин за отвеждане на отпадъчните води гарантира, че обекта няма да
оказва отрицателно въздействие върху околната среда по компонент „Води”.
Не влияе на състоянието на повърхностните и подземните води, няма заустване в
подземни хоризонти.
Не съществуват условия за заливане на територията.
1.4.4. Въздействие върху почвите и земните недра
Литоложките разновидности, изграждащи проучвателният район разкриват слоест
водоносен комплекс, представен от кватернерни езерно-блатни отложения. Поради
близостта на морския бряг, твърде е вероятно да съществува хидравлична връзка и
подхранване на сладките езерни води със солени морски. Това се потвърждава от
химическия анализ на взетите водни проби. Завишеното съдържание на хлориди, косвено
подсказва, че подземните води в района имат морско влияние. Фактът, че голяма част от
проучвания участък е под вода при сухия летен сезон, говори за акумулиране на
значително количество подземни, повърхностни и евентуално морски води в
крайбрежното езеро. Свободно водно ниво в сондажните изработки се разкрива в Пласт 1,
доколкото насипа е на кота над водното огледало.
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На обекта няма да се генерират замърсители, които да се изпускат в почвите.
Инвестиционното предложение не попада и не засяга земи от горския фонд, както и
находища на подземни богатства.
Не се очаква и промяна на съседните терени. От дейността не се очаква замърсяване
на почвата и в съседни имоти.
Вторичното уплътняване на почвата в резултат от използването на тежки строителни
машини (кранове и др.) обаче е възможно да бъде ограничено и последствията от него
преодолени чрез подходящи рекултивационни мероприятия след приключване на
строителството. В инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова
или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Възможни са локални
замърсявания на почвите с нефтопродукти (гориво – смазочни материали) при евентуални
аварии със строителната и монтажната техника. Предполага се, че те ще имат подчертано
ограничено разпространение и като се има предвид самоочистващата способност на
почвата, не се очакват съществени изменения в състава и свойствата на почвата.
През строителния период хумусния слой ще бъде изгребан, а в последствие използван
при вертикалната планировка на сградата.
1.4.5. Ландшафт
Не се предвижда промяна в традиционното ползване на съществуващата територия.
Предвидените строително-ремонтни дейности няма да повлияят съществено на
динамиката на ландшафта и пределните норми за натоварването му.
При реализиране на предвидените мероприятия, както по отношение на изгледа на
обекта се очаква облагородяване и положително въздействие върху ландшафта.
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1.4.6. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите
елементи и защитените територии
Предвиденият за изграждане обект няма да окаже отрицателно въздействие върху
защитените територии в района. При правилно планиране и прилагане на необходимите
мерки, въздействията върху биоразнообразието и защитените територии в района могат да
бъдат ограничени и смекчени.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,
включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.
Съгласно писмо с изх. № ПД-397(3)от 29.04.2020 г. на Директора на РИОСВ-Бургас
поземлен имот № 07079.622.137 по КК гр. Бургас /УПИ II, кв. 1 по плана на Зона ИзтокПарк „Езеро, гр. Бургас/ не попада в защитена територия определена по реда на Закона за
защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие (Натура 2000 място).
Очакваните въздействия след реализирането на инвестиционното предложение, чрез
отделяне на емисии, генерирани отпадъци и други физични фактори, които пряко или
косвено биха увредили компонентите на околната среда или оказали негативно
въздействие върху типовете местообитания и видовете предмет на опазване в най-близо
разположената защитена зона могат да се характеризират като незначителни, тъй като
инвестиционното предложение предвижда мерки за недопускане на замърсяване,
третиране на битово-фекалните води и събиране и обезвреждане на отпадъците.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
Съгласно информацията в Публичния електронен регистър по чл. 1, ал. 1, т. 7 от
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на
последствията от тях, публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Бургас, в границите
на обособената територия не се експлоатират предприятия с нисък и висок рисков
потенциал по Раздел първи на Глава седма на Закона за опазване на околната среда.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и
отрицателно).
Въздействието на инвестиционното предложение като цяло по време на
строителството ще бъде:
 краткотрайно през светлата част на деня;
 временно по време на строителството
 незначително, непряко
Не се очаква появата на кумулативен ефект поради характера на инвестиционното
предложение. Влиянието върху състоянието на въздуха в района ще е краткотрайно, само
по време на строителни дейности, изискващи извозване на строителни материали.
Замърсяването ще бъде в минимални количества с прахови частици по време на
строителството.
5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район;
засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село,
курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и
др.).
 географски район - въздействието от реализацията на инвестиционното
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предложение ще бъде в рамките на ПИ№ 07079.622.137 по Кадастралната
карта на гр. Бургас, намиращ се в Зона „Изток“, територия контактна на Парк
„Езеро“ в гр. Бургас, с площ от около 65 000 кв.м.;
 засегнато население - въздействието на обекта е само в рамките на имота и не
се разпростира извън него. Не се засяга населено място и населението в него;
 в района на ИП няма обекти, подлежащи на здравна защита;
Основни факти за гр. Бургас
 Регион: Югоизточен регион;
 Област: Бургас;
 Община: Бургас;
 Географска ширина: 42.4830017;
 Географска дължина: 27.4829998;
 Площ землище: 218.828 km2;
 Разстояние по въздух до столицата София: 341.754 km
 Население: 226 977| човека по п.а. към 31.12.2019 г.;
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
Въздействията по време на строителството са неизбежни, с ниска интензивност и
комплексност, тъй като строителните дейности са свързани с едновременно въздействие
върху повечето компоненти на средата, в т.ч. върху факторите на средата – качество на
въздуха, шум, човешко здраве, растителен и животински свят, ландшафт, почви.
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на
въздействието.
Основните въздействия в резултат на изпълнение на инвестициите се наблюдават по
време на строителството. Те са краткотрайни, с честота – в продължителност на работния
ден и напълно обратими по отношение на атмосферен въздух, шум, води и отпадъци. За
почвите, ландшафта, животинския свят и растителността са неизбежни и еднократни,
частично обратими. За останалите компоненти не се очаква въздействие.
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения.
Не се предвижда отрицателно въздействие. С реализиране на инвестиционното
предложение няма да настъпи ново, различно по вид от до сега съществуващите
въздействия в района.
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
Всички дейности ще се осъществяват в рамките на предвидената за реализация
територия и няма да излизат с влиянието си извън границите на площадката.
10. Трансграничен характер на въздействието.
При изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква въздействие върху
населението и околната среда на територията на друга държава или държави.
11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение,
свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на
предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната
среда и човешкото здраве.
Предвиждат се следните мерки за предотвратяване на евентуални отрицателни
въздействия:
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Преди започване на строителството се предвижда монтиране на ограждения
около частта от имота, в която ще се извършва строителството, с цел
запазване на съседните терени от увреждане и замърсяване;
Преди всяка строителна дейност, районът да бъде обхождан и при наличие на
бавноподвижни животни (земноводни или влечуги), да се осигури изнасянето
им извън строителната площадка.
Строително-монтажните работи да бъдат извършени извън гнездовия и
размножителен период, което ще предотврати загуби на яйца, малки и
възрастни пойни птици, както и безпокойството на видове.
С цел да не се допускат замърсявания на прилежащите терени по време на
изкопните работи и строителството на обектите, ще се предприемат
съответните мерки, съгласно нормативните изисквания;
Изземване на повърхностния хумусен слой от площта, предвидена за
застрояване и депонирането му на територията на имота на специално
предвидена временна площадка, с цел последващото му оползотворяване;
Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с екологични и
съвременни способи при строителството;
Строителната площадка е необходимо да се оборудва с необходимите съдове
за временно съхраняване на замърсени, вследствие „сухо почистване” на
евентуални разливи на масла, аварии или ремонт на строителната техника
земна маса, абсорбенти и др. Предаването им за третиране да става само
на лица, притежаващи разрешително по чл. 35 от ЗУО или комплексно
разрешително;
Възложителя
или
фирмата,
извършваща
строителната
дейност,
задължително заявява тези количества строителни отпадъци в Община
Бургас, които следва да бъдат транспортирани след получаване на
направление от Общината, при съобразяване с условията и реда за
транспортиране и обезвреждане на строителните отпадъци на Община
Бургас;
Събиране на излязлото от употреба електрическо/ електронно оборудване
(ИУЕЕО) и флуоресцентни тръби и други отпадъци трябва да се
третират съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на
електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на
електрическо и електронно оборудване. ИУЕЕО се третира аналогично на
излезлите от употреба живачни лампи, по оказания по-горе ред, след което се
предават на лицензирана фирма за обезвреждането им или в пунктове, които е
необходимо да се открият на територията на Общината;
Възложителя има задължението да ги предава в търговските обекти, от където
са закупени, които от своя страна са длъжни да открият пунктове (места за
съхранението им) или на лица, притежаващи разрешително по чл. 35 от ЗУО
или комплексно разрешително.
След приключването на строителството да се извършат почистващи
мероприятия, съгласно предварително разработен проект;

V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В изпълнение на разпоредбата на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, едновременно с
уведомяване на компетентния орган по околна среда РИОСВ, Възложителят е
информирал писмено и засегнатата общественост, като е обявил инвестиционното
предложение чрез предоставяне на информация на интернет страницата си, както и на
информационното табло на Община Бургас.
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