Информация
за преценяване на необходимостта от
ОВОС
(Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9
Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп.
ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7
Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм.
и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.)

„Специализиран Подробен устройствен план
– Парцеларен план и План за регулация и
застрояване (СПУП-ПП и ПРЗ) за
„Изграждане на Защитена лодкостоянка,
разположена югоизточно от УПИ I, кв.30 /ПИ
с идентификатор 07079.20.470/ по плана на
местност „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово,
гр. Бургас в границите на ПИ с
идентификатор 07079.1.1474 по КК на
гр. Бургас и в прилежащата му акватория на
Черно море“
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
• ОБЩИНА БУРГАС
• гр. Бургас, ул. „Александровска“ №26
• Лице за контакт: инж. Теодора Вачкова, гл. експерт отдел «Геодезия и
техническа инфраструктура», Община Бургас
• Телефон, e-mail: 056/907 277; t.vachkova@burgas.bg

І. Информация за контакт с възложителя:
• ОБЩИНА БУРГАС
• гр. Бургас, ул. „Александровска“ №26
• Лице за контакт: инж. Теодора Вачкова, гл. експерт отдел «Геодезия и техническа
инфраструктура», Община Бургас
• Телефон, e-mail: 056/907 277; t.vachkova@burgas.bg
ІІ. Резюме на инвестиционното предложение
1. Характеристики на инвестиционното предложение
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност,
обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост
Настоящата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС е изготвена на
основание Изх. № ПД-703-(6)/05.05.2021г., съгласно който, компетентният орган РИОСВ
– Бургас преценява, че инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „е“
от Приложение №2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС и съгласно чл.81, ал.1, т.2 подлежи на
процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда.
Във връзка с планираното отваряне на мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за
разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, сектор „Инвестиции, насочени към
изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, по Програма за морско дело и
рибарство, Община Бургас е стартирала инвестиционна инициатива за изграждане на
защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от УПИ I в кв.30 по плана на местност
„Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас, в границите на поземлен имот /ПИ/ с
идентификатор 07079.1.1474 по кадастралната карта /КК/ на гр. Бургас и в прилежащата
му акватория на Черно море. Поради краткия индикативен срок за кандидатстване за
финансиране на проекти по мярката, е необходимо своевременно да се обезпечи
проектната готовност за изграждане на обекта и в тази връзка е изготвено задание за
проектиране, обхващащо две фази на проектни дейности: изработване на (1) Идеен
инвестиционен проект и изработване на (2) Специализиран подробен устройствен план –
Парцеларен план и План за регулация и застрояване (СПУП-ПП и ПРЗ).
Подготовката и разработването на СПУП-ПП и ПРЗ са изцяло съобразени с поставените
задължителни условия в Изх. №08-00-1257/30.12.2020 г. на Министерство на околната
среда и водите (МОСВ), представено в Приложение.
Със Заповед № РД-02-15-32/15.03.2021 г., представена в Приложение, Зам.-министърът
на Регионалното развитие и благоустройството разрешава на Община Бургас да изработи
проект на СПУП-ПП за изграждане на защитена лодкостоянка в акваторията на Черно
море югоизточно от ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ в
границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474, за обособяване на нов УПИ VІ-1561 „за
защитена лодкостоянка, брегоукрепване и ТП“, в кв. 30 по плана на м. „Ъгъла”, землище
кв. „Сарафово”, гр. Бургас.
Територията, определена за разполагане на защитената лодкостоянка, попада частично в
границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 и в част от прилежащата му акватория на
Черно море. Съгласно Скица №15-1012125/29.10.2020г., ПИ с идентификатор
07079.1.1474 по КК на гр. Бургас е с площ от 1960 m2, с трайно предназначение на
територията: защитена и начин на трайно ползване: за друг естествен ресурс за
превантивна защита (Приложение). Имотът е публична държавна собственост съгласно
Акт за публична държавна собственост №7185/22.05.2014г. (Приложение).
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С Изх.№08-00-952(1)/27.11.2020г., Областният управител на област Бургас дава
предварително съгласие по отношение разположението на бъдещото съоръжение –
защитена лодкостоянка, както и за това Община Бургас да провежда всички последващи
процедури по съгласуване на инвестиционното намерение (Приложение).
За изграждането на защитена лодкостоянка е изготвен идеен инвестиционен проект, с
който при спазване на действащото законодателство и норми за проектиране и при
съобразяване с техническото задание за проектиране и спецификата на територията, са
доказани размерите и очертанията на съоръженията, хидротехническите и конструктивни
решения. Към идейния проект е изготвена подробна ситуация на съоръженията.
Проектното решение е съобразено с осигуряване на необходимите технически параметри
на съоръженията и водните пътища, като се осигури възможност за достъп на малки
плавателни съдове и рибарски лодки със съобразена дълбочина на газене. Не се
предвижда изграждане на обслужваща сграда на сушата.
Проектният капацитет на съоръжението е общо 20 лодки, разпределени както следва:
- с дължина 6.5 m и ширина 2.45 m – 13 броя;
- с дължина от 6.5 m и ширина 2.25 m – 7 броя.
Областният управител на област Бургас с Изх. № 08-00-952(5)/29.03.2021 г.
(Приложение), съгласува изработения СПУП-ПП и ПРЗ. Обектът е съгласуван още с
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури с Изх. № 10-00-59/05.04.2021 г.
(Приложение), с Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията с Изх. № 06-02-47/01.04.2021 г. (Приложение), както и с Министерство на
културата със становище с Изх. №СТ-84-559/01.04.2021 г. (Приложение).
В изпълнение на изискванията на чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за настоящото
инвестиционно предложение, Община Бургас е уведомила засегнатото население, чрез
публикуване
на
обява
на
официалната
си
интернет
страница
(виж
https://www.burgas.bg/bg/obyavi-i-saobshteniya/investitsionno-predlozhenie-na-obshtinaburgas-3).
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения
Проектното предложение „Специализиран Подробен устройствен план – Парцеларен план
и План за регулация и застрояване (СПУП-ПП и ПРЗ) за „Изграждане на Защитена
лодкостоянка, разположена югоизточно от УПИ I, кв.30 /ПИ с идентификатор
07079.20.470/ по плана на местност „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас в
границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му
акватория на Черно море“ се разглежда в пряка връзка и в рамките на последователните
усилия на Община Бургас за постигане на напредък в прилагането на интегрирани
решения за градска среда, в частност предвижданията за развиването на зона, в която в
малък периметър да бъдат концентрирани различни демонстрационни решения,
промотиращи и доказващи възможността за съжителство на различни функции в общи,
така наречени „Умни зони“.
Община Бургас е определила зона, с работно заглавие „умен крайградски остров“, в която
се предвижда изграждане на защитена лодкостоянка в границите на ПИ с идентификатор
07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акваторията на Черно море, която да
предоставя възможност за полифункционално ползване, а именно с основна функция за
сезонно укритие на малки рибарски лодки; екологична функция – да играе ролята на
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защитно брегоукрепително съоръжение, осигуряващо подобряване на състоянието на
морската ивица в района на преливниците на солниците на Бургас към Черно море и
рекреативно-развлекателна – съоръжението да е така конструирано, че да осигурява
амфитеатрална гледка към зона за култура, и наблюдение на морските пространства, както
и да е в непосредствена близост до зона, осигуряваща споделена вело- и
електромобилност, съоръжение за осигуряване на алтернативно енергийно захранване и
други съоръжения, осигуряващи интерактивно ползване. Целият ансамбъл от съоръжения,
интерактивни устройства и дигитална среда, следва да се възприеме като единна зона за
интегрирани иновативни решения.
Съгласно ОУП на гр. Бургас, одобрен с Решение №51-1/21.07.2011 год. и изменен в тази
част с Решение №20-29/23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. на Общински съвет Бургас, ПИ с
идентификатор 07079.1.1474 попада в територия с предназначение за транспорт, като се
предвижда
и
изграждане
на
пристанищно
съоръжение
(виж
https://burgascouncil.org/zasedanie/1-70).
в) използване на природни ресурси по време на строителството и
експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие
По време на реализацията на проекта за изграждане на защитена лодкостоянка ще се
използват следните природни ресурси и строителни материали: едри скални блокове,
чакъл, асфалтобетон, трошен камък, пясък, филц, цимент, вода, хумус и др. материали.
Ще се използва и електроенергия за машините и апаратите, използвани при
строителството.
При експлоатация на обекта ще се използват – питейна вода и електроенергия след
сключване на договор с експлоатационните дружества, а именно – „ВиК“ ЕАД и „ЕВН
България Енергоразпределение“ ЕАД.
г) Генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и
отпадъчни води
❖ Генериране на отпадъци по време на строителството
Отпадъците, които се очаква да се генерират в резултат от строителните дейности, по вид
и количество са представени, съгласно Приложение №1 към чл.5, ал.1 от Наредба
№2/2014 г. за класификация на отпадъците. Отпадъците, които се очаква да се генерират
са строителни отпадъци и битови отпадъци (от дейността на строителните работници при
изграждане на обекта).
• Отпадъци от строителството и събаряне: При осъществяването на
строителните дейности се очаква отделяне на следните строителни отпадъци: 17 01 01 –
бетон; 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни
от упоменатите в 17 01 06; 17 02 01 – дървесина; 17 02 02 – стъкло; 17 02 03 – пластмаса;
17 04 07 – смеси от метали; 17 04 11 – кабели, различни от упоменатите в 17 04 10; 17 09
04 – смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01,
07 09 02 и 17 09 03.
Строителните отпадъци, които ще се генерират по време на изграждане на
лодкостоянката, изискват специален контрол по тяхното събиране и извозване.
Генерираните от обекта строителни отпадъци ще се събират и съхраняват разделно по вид
на строителната площадка, на специално обособени площи, до натрупване на подходящо
за извозване количество. Предаването на строителните отпадъци за последващо
оползотворяване ще се извършва въз основа на писмен договор с лица, притежаващи
разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО.
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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.
За обекта ще бъде изготвен и съгласуван План за управление на строителните отпадъци,
разработен в съответствие с изискванията на Наредба за управление на строителните
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (приета с ПМС
№267/05.12.2017г., обн. ДВ. бр.98/2017г.).
• Битови отпадъци: В периода на строителните работи от работниците ще се
генерират смесени битови отпадъци с код 20 03 01. Отпадъците ще се събират в съдове за
битови отпадъци и ще бъдат извозвани от дружеството, осигуряващо дейностите по
поддържане на чистота и транспортирани до Регионално депо Бургас.
❖ Генериране на оптадъци по време на експлоатация
• Битови отпадъци: При експлоатация на обекта ще се генерират смесени битови
отпадъци с код 20 03 01. Обекта ще бъде включен в съществуващата за района на
инвестиционното предложение, схема за сметосъбиране и сметоизвозване. Отпадъците ще
се извозват на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Камено, Бургас,
Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“.
Очаква се генериране и на отпадъци, съдържащи опаковки - полиетиленови и
полипропиленови чаши, тарелки, шишета и др. (15 01 02 - пластмасови опаковки),
хартиени и картонени опаковки код 15 01 01, стъклени опаковки код 15 01 07, смесени
опаковки код 15 01 06 и др. Отпадъците по потоци хартия и картон, пластмаси и стъкло
ще се събират разделно по въведената схема за разделно събиране на територията на
Община Бургас.
Изгорели луминисцентни лампи (с код 20 01 21*) от осветлението ще бъдат събирани
съгласно въведената система за разделно събиране на отпадъци от излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и ще бъдат предавани на фирмата, с
която Община Бургас има сключен договор.
❖ Отпадъчни води
Не се предвижда от обекта да се формират битово-фекални води и съответно не се
предвижда изграждане на канализация за отвеждането им. По задание е предвидено
изграждане на сервизни колонки /раздатъчни пунктове/ за ел.енергия и питейна вода, без
канализация.
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда
Основните източници на замърсяване на околната среда по време на строителството са
прахови емисии и шум от строителната техника. За намаляване на емисиите се препоръчва
оросяване на строителната площадка. Шумовите нива по време на строителството ще
бъдат с периодично действие и се очаква да са сходни с подобни обекти.
Предлаганото инвестиционно предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт
на околната среда, тъй като:
➢ не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни емисии на замърсители в
околната среда;
➢ третирането на отпадъците ще се осъществява в съответствие с изискванията на ЗУО
(ДВ, бр.53/2012 г.);
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➢ Строежът е проектиран в съответствие с основните изисквания към строежите,
определени в чл. 169 от ЗУТ и приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на
Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани
условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива
89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:
− механично съпротивление и устойчивост;
− безопасност в случай на пожар;
− хигиена, здраве и околна среда;
− достъпност и безопасност при експлоатация;
− защита от шум;
− икономия на енергия и топлосъхранение;
− устойчиво използване на природните ресурси.
➢ Строежът е проектиран и в съответствие с изискванията на нормативните актове за:
− опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени
обекти и на недвижимите културни ценности;
− инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
− физическа защита на строежите.
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с
инвестиционното предложение
Предлаганото инвестиционно намерение за изграждане на защитена лодкостоянка не
съдържа дейности, които могат да доведат до тежки аварии и инциденти, застрашаващи
околната среда. За намаляване на риска от аварии ще бъде създадена организация на
строителния процес, като всеки вид дейност ще се изпълнява от квалифицирани
работници, инструктирани за спазване изискванията на нормативната уредба за
здравословни и безопасни условия на труд.
Използването на най-съвременните методи на строителство ще гарантира недопускане на
инциденти – отрицателно въздействие върху околната среда, включително на площадката
и прилежащите ѝ територии, както и висока степен на контрол на качеството на
изпълнение на СМР.
ж) рискове за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху
факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните
разпоредби на Закона за здравето
С инвестиционното предложение не се предвиждат дейности и обекти, които биха
представлявали рисков фактор за увреждане здравето на хората. Най-близо разположените
обекти подлежащи на здравна защита е намиращият се на юг апартаментен хотел на
разстояние от около 1000 m.
При реализацията на инвестиционното предложение за изграждане на защитена
лодкостоянка, в посочените граници и обхват, не са идентифицирани рискове за
човешкото здраве, породени от неблагоприятни въздействия върху факторите на
жизнената среда, съгласно §1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето,
поради следните факти:
• Води, предназначени за питейно-битови нужди – предвидените дейности
попапдат в обхвата на Подземно водно тяло „Порови води в палеоген – еоцен,
олигоцен Бургас” с код BG2G00000PG029, което е определено като зона за защита
на питейните води, съгласно чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите, с код
BG2DGW00000PG029. В обхвата на ИП няма учредени СОЗ на източници,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване;
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•

•

•
•
•
•

•

Води, предназначени за къпане – територията на СПУП-ПП е в близост до
точката на разрешено водовземане от Черно море за добив на морска кристална сол
с издадено от БДЧР Разрешително №200 515/19.02.2007г., изменено с Решение
№280/15.11.2007г., продължено с Решение №987/04.10.2012г. с титуляр
„Черноморски солници“ ЕООД; Проекта е изцяло съобразен с наличието на
водовземане с канал южно от лодкостоянката, което изисква минимално
вмешателство в литодинамичните процеси, които в момента са постигнали
равновесие;
Минерални води, предназначени за пиене или за използване за
профилактични, лечебни или за хигиенни нужди – инвестиционното
предложение подада в санитарно-охранителен пояс II на минерални водоизточници
„Б-20 и Б-88“ от находище „Съдиево“, учредена със Заповед на МОСВ №РД877/25.08.2004г., от което не произтичат конкретни забрани;
Шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии –
При експлоатация на защитената лодкостоянка не се очакват наднормени нива на
шум.
Йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради
- инвестиционното предложение не е източник на йонизиращи лъчения;
Нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените
сгради и урбанизираните територии - инвестиционното предложение не е
източник на нейонизиращи лъчения;
Химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено
предназначение – В близост до обекта няма няма обекти с обществено
предназначение. За по-далечните такива няма данни за наличие на химични
фактори и биологични агенти в разположените в близост до ИП обекти с
обществено предназначение.
Въздух: При реализация на инвестиционното предложение в т.ч. по време на
строителство и експлоатация се очаква да се емитират незначителни количества
прах, азотни оксиди и въглероден монооксид от отработилите газове на
строителната и транспортна техника. Направената оценка показва, че качеството на
атмосферния въздух в района няма да се промени и ще остане в рамките на
нормативно допустимото за населени места, (виж. т. IV.1- въздействие върху
атмосферния въздух).

Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на
жизнената среда по смисъла на §1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за
здравето поради естеството на инвестиционното предложение не се очакват.
2. Местоположението на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството:
Територията, определена за разполагане на съоръжението, попада частично в границите
на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 и в част от прилежащата му акватория на Черно
море. Територията е непосредствено разположена на югоизточната регулационна граница
на УПИ I в кв.30 /ПИ с идентификатор 07079.20.470/ по плана на м. „Ъгъла“, землище
кв. „Сарафово“, гр. Бургас.
С парцеларния план се образува нов ПИ с проектен идентификатор 07079.1.1562,
обособен изцяло в акваторията на Черно море, в зоната извън съществуващия ПИ с
идентификатор 07079.1.1474 и представляващ площта от морското дъно, необходима за
реализиране на съоръжението. Имотът в акваторията, отреден за изграждане на
съоръжението е с граници обезпечаващи изграждането на съоръжението в неговия пълен
габарит съобразно напречните и надлъжните профили, доказани с идейния инвестиционен
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проект, с посочено подводно и надводно строителство. С парцеларния план, съгласно
изискванията на чл.112д, ал.3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанища в Република България (ЗМПВВППРБ) са посочени площи и са
конкретизирани очертания и на оперативната акватория, зоната за маневриране, зоната за
подхождане. Със СПУП е доказано и навигационно осигуряване в акваторията.
Изчисленията на параметрите на пристанищната акватория и отделните зони в нея са
съобразени с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването,
одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен
транспорт, тъй като за рибарските пристанища и лодкостоянки, като разглежданата, няма
нарочна наредба.
С плана за регулация и застрояване в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 се
обособява нов УПИ VI-1561 с отреждане „за защитена лодкостоянка, брегоукрепване и
ТП“ в кв. 30 по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас. Границите на
УПИ са съобразени с габарита на съоръжението съобразно напречните и надлъжните
профили, доказани с идейния инвестиционен проект. УПИ е отреден за ПИ с проектен
идентификатор 07079.1.1561. С плана за застрояване се предвижда ново свободно
застрояване, с което да се осигурява възможност за реализиране на лодкостоянката,
необходимите съоръжения и е уточнено местоположението на БКТП в имота.
Съгласно изискванията посочени в чл.112д от ЗМПВВППРБ, към СПУП е изготвена и
специализирана схема. Специализираната схема е изработена на основата на действащите
за прилежащата територия подробен устройствен план, кадастралната карта и/или
специализирана карта и на нея се нанасят: разположението на специализирания
пристанищен обект спрямо брега; начинът, по който се осъществява връзката между
специализирания пристанищен обект и брега; достъпът до специализирания пристанищен
обект откъм сушата.
Изготвен е и опорен план с отразени съществуващи съоръжения и ограничители в обхвата
на разработката. Като част от прединвестиционните проучвания е направено подробно
заснемане и обследване на морското дъно като е изготвен картен материал с посочени
дълбочини и подводни съоръжения и проектното решение е съобразено с тях.
Площта на имот 07079.1.1474 е 1961 m2, която е напълно достатъчна за осъществяване на
спомагателните дейности по време на строителството – депо за отделения хумус и
площадка за строителни материали, което изключва възможност за засягане на територии
извън площта на имота. Местоположението му е посочено на следващата извадка от
Кадастрална карта (Фиг. 1).
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Фиг. 1. Извадка от Кадастрална карта с отбелязано местоположението на
ПИ 07079.1.1474, гр. Бургас
•

- местоположение на разглеждания имот

На следващата Фиг. 2 е представена извадка от СПУП-ПРЗ

Фиг. 2. Извадка от СПУП-ПРЗ
9

Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително
на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества
от приложение №3 към ЗООС
Съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища в
Република България обектът се класифицира като специализиран пристанищен обект по
чл. 111а. „Специализирани пристанищни обекти за обслужване на риболовните дейности
са пристаните за разтоварване на улови от прясна риба или други водни организми и
лодкостоянките“. В разглеждания случай обектът е лодкостоянка.
3.

Съгласно „Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения“
лодкостоянката е ІІІ категория обект и ІІІ клас на съоръженията. В тази връзка
изчислителната обезпеченост на щорма (скоростта на вятъра) е 4% (1 път на 25 години),
изчислителната обезпеченост на височината на вълната в системата вълни е 1% за
определяне на прибойната зона, 5% за оразмеряване на хидро техническото съоръжение
(ХТС) съгласно табл. 1 от Норми за натоварвания и въздействия на ХТС от вълни, лед и
плавателни съдове, 5% за изчисляване на дифракцията, 1% за определяне на височината
на разливане на вълната. Изчислителната обезпеченост на водното ниво е 5% (1 път на 20
години) за морските ХТС.
Съгласно заданието за проектиране при изчисляване на вълновия режим в защитената
акватория следва да се приеме щорм с обезпеченост 20% (1 път на 5 години) и височина
на вълните в системата – 13%. Поради заложените финансови ограничителни параметри
се позволява преминаване към друга обезпеченост при надлежна обосновка. Това на
практика означава, че лодкостоянката ще се използва оптимално през летния сезон, ще
обезпечава изваждането на сухо на лодките, но защитената акватория няма да позволява
престой при щормово вълнение.
Проектният капацитет на съоръжението е общо 20 лодки, разпределени както следва:
− с дължина 6.5 m и ширина 2.45 m – 13 броя;
− с дължина от 6.5 m и ширина 2.25 m – 7 броя.
По отношение на акваторията проектът предвижда:
− осигуряване на защитата ѝ от вълнение, течения и наноси;
− навигационно осигуряване.
По отношение на териториалното устройство, проектното решение предвижда обща
площ на защитената лодкостоянка, съобразена с имотните граници и включва:
− площадка за сухо съхранение на рибарски лодки през зимата;
− паркинг за автомобили и колесари;
− зона за транспортен достъп и маневриране;
− вътрешно-пристанищни обслужващи пътни връзки;
− площадкови мрежи и обекти на електрическата и ВиК-инфраструктура;
− обекти на брегозащитата (брегозащитни и подпорни стени – при необходимост).
Районът на обекта не е регистриран като свлачищен и вече е брегоукрепен с
трапецовидна стена с бронировка от едри скални блокове. След изграждане на
лодкостоянката, брегоукрепителният ефект няма да се наруши, дори леко ще се усили.
Най-близката буна на север е при кв. Сарафово на 2900 m от лодкостоянката. Тя е част от
бунна система от 8 буни, а сега е модифицирана в оградно съоръжение на яхтеното
пристанище в кв. Сарафово. Свлачище Сарафово се намира на около 1175 m от обекта, а
най-близкият до обекта край на съществуващата противоабразионна дамба е на 835 m,
североизточно от обекта.
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Ситуационното решение на основните хидротехнически съоръжения е съобразено с
ъгловия спектър на вълнението с голям разгон и ще осигурява защита на лодките при
положение, че са изтеглени на слипа над водата. В тила на оградния мол също ще могат да
пристават лодки.
Избрано е решение за създаване на условно защитена от вълнение, течения и наноси
акватория с един Г-образен мол. Той е 39 m на тялото и 36 m на крилото и достига
дълбочина 3.0 m. Неговата роля е да защити пристанището от вълнение. Това съоръжение
е каменно-насипно с бронировка на откоса с едри скални блокове 300-1000 и 10003000 kg. От страна на вълновото въздействие е изграден стоманобетонов вълнобой с кота
корона +3.50 m. В мола са положени канали за прекарване на комуникации. От страна на
акваторията съоръжението е оборудвано с вертикален кей на две нива (има нисък кей за
удобство). Той е изграден с ъглова стена от сглобяеми стоманобетонови елементи с
различна височина, монтирани върху предварително подравнена с водолази основна
заскалявка. Настилката на кея е стоманобетонова, под която е положен уплътнен трошен
камък. Обратната засипка зад кейовата стена е от взривена скална маса. Горният край на
кейовата стена е оформен с монолитен стоманобетонов ростверк с изравнителна
„престилка“. Ростверкът е анкериран през определено разстояние за основата на вълнобоя.
Предвидена е тилна територия с малка площ и кей в тила, аналогичен на този зад мола.
Предвиден е също така слип – рампа с ширина 6 m, осигуряващ пускането на вода на
плавателните съдове, както и тяхното изваждане на сушата за съхранение или за
извършване на ремонтни дейности с авторемаркета.
Не се предвиждат понтони за домуване на лодките на вода. Отводняването на територията
се извършва с наклон към водещата линия на ХТС. В зоните за швартоване на лодките са
предвидени колонки за електрозахранване и водоснабдяване за нуждите на рибарите.
Монтиран е Г-образен кран за лесно изваждане на улова.
Съгласно ЗМПВВППРБ „навигационно осигуряване на пристанищната акватория“ е
комплекс от наземни и плаващи навигационни знаци (светещи или несветещи, излъчващи
или неизлъчващи радиосигнали), създаден с цел ориентиране на корабите при
подхождането или излизането им от пристанищата и за обозначаване на местата,
представляващи навигационна опасност за корабоплаването.
Достъпът на лодки до акваторията на лодкостоянката се осъществява от Бургаския залив и
зоната за подхождане с координати на началните точки, посочени на морския парцеларен
план на акваторията. Извършването на маневри за влизане и излизане от акваторията на
пристанището се съобразява с изискванията на компетентните органи (ИАМА).
Акваторията на лодкостоянката е защитена от вълново въздействие и е навигационно
осигурена в съответствие с изискванията на Международните правила за предпазване от
сблъскване на море, 1972 г., изменени с поправките съгласно Резолюция А.910(22) от 29
ноември 2001 г., в сила от 29 ноември 2003 г., и Резолюция А.1004(25) от 29 ноември 2007
г., в сила от 1 декември 2009 г. (ДВ, бр. 95 от 2009 г.), и Комбинираната система от морски
плаващи знаци – система "А" (в сила за Република България от 1.09.1983 г. съгласно Указ
№ 1212 от 1983 г. на Държавния съвет на НРБ – ДВ, бр. 34 от 1983 г.).
Както бе описано по-горе в настоящата информация, предвижданията на СПУП-ПП и ПРЗ
са следните: С парцеларния план се образува нов ПИ с проектен идентификатор
07079.1.1562, обособен изцяло в акваторията на Черно море, в зоната извън
съществуващия ПИ с идентификатор 07079.1.1474 и представляващ площта от морското
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дъно, необходима за реализиране на съоръжението. В парцеларния план са посочени
площи и са конкретизирани очертанията на оперативната акватория, зоната за
маневриране, както и зоната за подхождане (Фиг. 3).
С плана за регулация и застрояване в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 се
обособява нов УПИ VI-1561 с отреждане „за защитена лодкостоянка, брегоукрепване и
ТП“ в кв. 30 по плана на м. „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас.
В табличен вид е направен баланс на територията, както следва:
Данни преди ПУП-ПРЗ
ПИ дентификатор площ, m2
07079.1.1474
1961
Данни преди ПУП-ПП
Вид територия
Акватория на Черно море

Данни след ПУП-ПРЗ
квартал
УПИ
площ, m2
30
VІ-1561
474
Данни след ПУП-ПП
ПИ с идентификатор
площ, m2
07079.1.1562
2857

Фиг. 3. Местоположение на опреративната акватория, зоните за маневриране и подхождане
Легенда:
Оперативна акватория – S = 706 m2
Зона за маневриране – S = 355 m2
Зона за подхождане – S = 726 m2

Трасировъчните чертежи към СПУП са изготвени в Координатна система БГС2005Кадастрална и WGS84. В трасироъчните чертежи (представени в Приложение) са
посочени размерите и площите на новообразуваните ПИ и УПИ, на оперативната
акватория, зоната за маневриране и зоната за подхождане.
Не се предвижда използване на опасни вещества от приложение №3 към ЗООС.
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:
За осигуряване на достъп до съоръжението, към момента е стартирала и служебна
процедура за изработване и одобряване на „Проект за изменение на Подробен устройствен
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план – План за регулация /ИПУП-ПР/ за УПИ I /ПИ с идентификатор 07079.20.470 по КК
на гр. Бургас/ и УПИ II /ПИ с идентификатор 07079.20.471 по КК на гр. Бургас/ в кв.30 по
плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас“, с който се предвижда
провеждане на нова задънена улица с о.т.208-о.т.208а-о.т.208б-о.т.208в, изготвен изцяло в
съответствие с габарита на новопредвидената улица доказан в част: „Пътна“ на ИИП за
обект: „Изграждане на защитена лодкостоянка разположена югоизточно от УПИ I, кв.30
/ПИ с идентификатор 07079.20.470/ по плана на м. „Ъгъла“, з-ще кв. „Сарафово“, гр.
Бургас в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в
прилежащата му акватория на Черно море“, с начало – о.т.208 по ПУП-ПРЗ на м. „Ъгъла“
и край – новопредвиден УПИ VI с отреждане „за защитена лодкостоянка, брегоукрепване
и ТП“ в кв.30 по плана на м. „Ъгъла“, който е предмет на отделен ПУП.
За инвестиционно предложение „Изменение на Подробен устройствен план – План за
регулация /ИПУП-ПР/ за УПИ I /ПИ с идентификатор 07079.20.470 по КК на гр. Бургас/ и
УПИ II /ПИ с идентификатор 07079.20.471 по КК на гр. Бургас/ в кв.30 по плана на м.
„Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас – за провеждане на задънена улица с
крайулично паркиране по о.т. 208-208А-208Б-208В в кв.30 по плана на местност „Ъгъла“,
землище на кв. Сарафово, гр. Бургас до Защитена лодкостоянка в границите на ПИ
07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море“ в
РИОСВ-Бургас е подадено уведомление по чл.4 от НУРИОВОС с наш Изх.№32-00121/15.03.2021г.
5. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване:
След наличие на одобрен СПУП-ПП и ПРЗ и въз основа на предварителните проучвания и
концепцията с идеен проект ще могат да бъдат изготвени инвестиционни проекти по части
във фаза технически проект и издаване на разрешение за строеж и реализация на обект:
„Изграждане на защитена лодкостоянка разположена югоизточно от УПИ І, кв. 30 (ПИ с
идентификатор 07079.20.470) по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас
в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр.Бургас и в прилежащата му
акватория на Черно море“.
Общо, програмата на дейностите по реализация на инвестиционното предложение, може
да се сведе до следното:
- Одобряване на СПУП-ПП и ПРЗ за обекта;
- Разработване на технически работен проект във връзка с изграждане на
обекта;
- Съгласуване на проекта с компетентните органи;
- Одобрение на проекта и получаване на разрешение за строеж;
- Извършване на строителство на обекта;
- Въвеждане на обекта в експлоатация.
6. Предлагани методи за строителство:
Изграждането на лодкостоянката се извършва пионерно от брега със сухопътна
механизация. Стоманобетоновите елементи се изготвят на строителен полигон и се
монтират върху предварително подравнена с водолази основна заскалявка – прецизно
подравняване ±3 cm.
Надстройката и вълнобоят се изпълняват монолитно в обратна посока от главата на ХТС
към брега. Вълнобоят се изгражда на секции с определена дължина на „суха фуга“.
Плочите на рампата под вода са сглобяеми. Над водата те могат да се изпълнят и
монолитно. Не се предвиждат специални работи: взривни, пилотни, шпунтови и др.
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7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:
Във връзка с планираното отваряне на мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за
разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към
изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ на 31.01.2021 год., Община Бургас е
стартирала инвестиционна инициатива за изграждане на защитена лодкостоянка
разположена югоизточно от УПИ I в кв.30 по плана на м. „Ъгъла“, з-ще кв. „Сарафово“,
гр. Бургас в границите на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 07079.1.1474 по
кадастралната карта /КК/ на гр. Бургас и в прилежащата му акваторията на Черно море.
Проектното предложение „Специализиран Подробен устройствен план – Парцеларен план
и План за регулация и застрояване (СПУП-ПП и ПРЗ) за „Изграждане на Защитена
лодкостоянка, разположена югоизточно от УПИ I, кв.30 /ПИ с идентификатор
07079.20.470/ по плана на местност „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас в
границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му
акватория на Черно море” се разглежда в пряка връзка и в рамките на последователните
усилия на Община Бургас за постигане на напредък в прилагането на интегрирани
решения за градска среда, в частност предвижданията за развиването на зона, в която в
малък периметър да бъдат концентрирани различни демонстрационни решения,
промотиращи и доказващи възможността за съжителство на различни функции в общи,
така наречени „Умни зони“.
Община Бургас е определила зона, с работно заглавие „умен крайградски остров“, в която
се предвижда изграждане на защитена лодкостоянка в границите на ПИ с идентификатор
07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акваторията на Черно море, която да
предоставя възможност за полифункционално ползване, а именно с основна функция за
сезонно укритие на малки рибарски лодки; екологична функция – да играе ролята на
защитно брегоукрепително съоръжение, осигуряващо подобряване на състоянието на
морската ивица в района на преливниците на солниците на Бургас към Черно море и
рекреативно-развлекателна – съоръжението да е така конструирано, че да осигурява
амфитеатрална гледка към зона за култура, и наблюдение на морските пространства, както
и да е в непосредставена близост до зона, осигуряваща споделена вело- и
електромобилност, съоръжение за осигуряване на алтернативно енергийно захранване и
други съоръжения, осигуряващи интерактивно ползване. Целият ансамбъл от съоръжения,
интерактиивни устройства и дигитална среда, следва да се възприеме като единна зона за
интегрирани иновативни решения.
8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение,
даващи
информация
за физическите,
природните
и
антропогенни
характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната
екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна
защита и отстоянията до тях:
На следващата извадка от кадастрална карта (Фиг. 4) е означено приблизителното
местоположение на защитената лодкостоянка спрямо защитените зони в района.
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Фиг. 4. Извадка от Кадастрална карта
приблизително местоположение на защитена лодкостоянка

Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не
попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии и в защитена зона от мрежата Натура 2000. Най-близко разположените
защитени зони са BG 0000270 „Атанасовско езеро”, за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/02.03.2007 г. (ДВ,
бр.21/2007 г.) и ЗЗ BG 0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена
със Заповед № РД-839/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008г.) на Министъра на околната среда
и водите.
• Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и
отстоянията до тях:
Най-близко разположените обекти подлежащи на здравна защита е намиращят се на юг
апартаментен хотел на разстояние от около 1000 m по права въздушна линия (Фиг. 5).
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Фиг. 5. Извадка от Кадастрална карта с отбелязано местоположението на
разглежданата територия спрямо най-близко разположените обекти подлежащи на здравна
защита

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на
инвестиционното предложение
Територията, определена за разполагане на съоръжението, попада частично в границите
на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 (трайно предназначение на територията: защитена и
начина на трайно ползване: за друг вид естествен ресурс за превантивна защита) и в част
от прилежащата му акваторията на Черно море.
С парцеларния план се образува нов ПИ с проектен идентификатор 07079.1.1562,
обособен изцяло в акваторията на Черно море, в зоната извън съществуващия ПИ с
идентификатор 07079.1.1474 и представляващ площта от морското дъно, необходима за
реализиране на съоръжението.
С плана за регулация и застрояване в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 се
обособява нов УПИ VI-1561 с отреждане „за защитена лодкостоянка, брегоукрепване и
ТП“ в кв. 30 по плана на м. „Ъгъла“, з-ще кв. „Сарафово“, гр. Бургас. УПИ е отреден за
ПИ с проектен идентификатор 07079.1.1561.
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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:
С реализиране на инвестиционното намерение не се засягат чувствителни територии, в т.ч.
защитени територии и зони по Натура 2000, както и други обекти част от Националната
екологична мрежа. Не се засягат санитарно-охранителни зони, от които да произтичат
ограничения за ИП и други чувствителни и уязвими зони и не се налагат ограничения от
специализираната нормативна уредба.
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 – за водоснабдяването на имота за защитена лодкостоянка се
предвижда проектирането и изграждането на водопроводно отклонение Ф63 ПЕВП с
водовземане от проектен уличен водопровод Ф90х5,4 ПЕВП;
➢ добив или пренасяне на енергия – предвижда се изграждане на трафопост в
новопредвиден УПИ VІ-1561 (част от имот ПИ с идентификатор 07079.1.1474);
➢ жилищно строителство – НЕ;
➢ газопровод – НЕ;
➢ други – ДА – изграждане на защитена лодкостоянка;
➢ третиране на отпадъчните води – НЕ.
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното
предложение:
При проектирането на обекта и реализирането на инвестиционното предложение са
необходими и следните разрешителни:
* Разрешение за строеж от Община Бургас;
* Разрешително за ползване на воден обект от БДЧР – Варна на основание
чл. 46, ал.1, т.1 от Закона за водите;
* „В и К“ ЕАД – гр.Бургас;
* „ЕВН България Елекроразпределение“ ЕАД;
* РС „ПБЗН“ – гр. Бургас.
III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже
отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на
географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под
внимание, и по-конкретно:
1. Съществуващо и одобрено земеползване:
Засегнатия с инвестиционното предложение имот с идентификатор 07079.1.1474 по КК на
гр. Бургас, Община Бургас е с трайно предназначение на територията: Защитена и начин
на трайно ползване: За друг вид естествен ресурс за превантивна защита.
2. Мочурища, крайречни области, речни устия
Инвестиционното предложение не засяга пряко или косвено мочурища, крайречни
области, речни устия, тъй като такива не са налични в границите на разглежданата
територия.
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3. Крайбрежни зони и морска околна среда
С ПУП-Парцеларен план се образува нов ПИ с проектен идентификатор 07079.1.1562,
обособен изцяло в акваторията на Черно море, в зоната извън съществуващият ПИ с
идентификатор 07079.1.1474 и представляващ площта от морското дъно, необходима за
реализиране на съоръжението.
Съоръженията на лодкостоянката не засягат разположените от двете ѝ страни морски
плажове „Плаж Сарафово юг 1“ и „Плаж Сарафово юг“, които са изключително държавна
собственост.
4. Планински и горски райони
Инвестиционното предложение не засяга планински и горски райони.
5. Защитени със закон територии
Инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за
защитените територии. Най-близко разположенатите защитени територии са Поддържан
резерват (ПР) „Атанасовско езеро“ и защитена местност (ЗМ) „Бургаски солници“.
Поддържан резерват „Атанасовско езеро“ е с площ от 1031.94 ha и се намира на 2.3 km
северно от обекта, а неговата буферна зона е прекатегоризирана в ЗМ „Бургаски солници“.
Обявен е със Заповед №601/12.08.1980 г., ДВ бр.70/1980 г. на КОПС при МС (ДВ,
бр.70/1980 г.), прекатегоризация със Заповед №РД-392/15.10.1999 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр.99/1999 г.), приемане на План за управление със Заповед
№РД-1292/17.10.2003 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.110/2003 г.).
Обявен е с цел опазване на редки и изчезващи в страната и в Европа, гнездящи прелетни и
зимуващи птици.
Поддържан резерват „Атанасовско езеро“ действа при режим, който разрешава:
✓ Поддържане на дигите и солеността във водите на резервата чрез технологията на
традиционния солодобив.
✓ Ремонтни работи на дигите и каналите в периода 30.07. – 01.04.
✓ Мероприятия подпомагащи гнезденето на птиците.
✓ Регулиране числеността на хищните бозайници – лисици, чакали, порове, белки,
енотовидно куче.
✓ Паша на крави и овце в Азмак дере.
✓ Добив на артемия на определени места след 30-ти юли.
✓ Добив на медицинска кал в югозападния край на резервата.
Защитена местност „Бургаски солници“ е с площ от 965.3 ha и се намира в
непосредствена близост западно от разглежданата територия. Обявена е със Заповед №РД418/18.06.2007 г., бр. 61/2007 г. на ДВ.
Защитената местност е със следния режим на дейности:
▪ Забранява се строителството на сгради и пътища, с изключение на разширението на
пътя Бургас-Поморие;
▪ Забранява се разкриване на кариери, изменянето на водния режим, замърсяването с
химически вещества, промишлени и битови отпадъци;
▪ Забранява се създаването на лични и помощни стопанства за домашни животни;
▪ Забранява се ловуване, гърмене и използуването на водоемите за развъждане на
диви и домашни животни;
▪ Забранява се събирането на яйца и развалянето на гнездата на птиците;
▪ Забранява се засипването на крайбрежната езерна ивица;
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▪
▪
▪
▪
▪

Разрешава се обработването на селскостопанските земи;
Разрешава се пашата на домашни животни с изключение на свине;
Разрешава се осъществяването на солодобив и калодобив, без да се нарушават
екологичните условия в резервата;
Разрешава се изграждането на база за научни изследвания и за стопанисване на
резервата;
Разрешава се изгражданите на парк „Езеро“ в южната част на езерото.

ПР „Атанасовско езеро“

ЗМ „Бургаски солници“

- местоположение на разглежданата територия
Фиг. 6. Местоположение на разглежданата територия спрямо ЗТ в района
Източник: Регистър на ЗТ и ЗЗ към ИАОС

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа
➢ Защитени зони като част от Националната екологична мрежа:
Разглежданата територия, на която ще се реализира обекта, не попада в защитена зона по
смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко са
разположени защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“, за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/02.03.2007г. (ДВ,
бр.21/2007г.) и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“, за опазване на дивите
птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.) на Министъра на
околната среда и водите.
Целите на опазване на ЗЗ „Атанасовско езеро“ за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна са:
• Запазване на площта на природните местообитания на видове и техните популации,
предмет на опазване в рамките на защитената зона;
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата;
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•

Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетните природни местообитания и местообитанията на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предмет на опазване в защитената зона са следните видове:
Природни местообитания:
1150* Крайбрежни лагуни (Coastal lagoons)
1310 Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени
1410 Средиземноморски солени ливади
1530 * Панонски солени степи и солени блата
2110 Зараждащи се подвижни дюни
6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco
Brotemalia)
6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero Brachypodietea
8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo
albi-Veronicion dillenii
Бозайници: Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus citellus), Пъстър пор (Vormela
peregusna), Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros).
Земноводни и влечуги: Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Жълтокоремна бумка
(B. variegata), Обикновена блатка костенурка (Emys orbicularis), Червенокоремна бумка
(Bombina bombina), Смок (Elaphe sauromates), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni).
Безгръбначни: Бисерна мида (Unio crassus).

Фиг. 7. Част от карта на ЗЗ BG 0000270 „Атанасовско езеро“, за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна
Източник: http://natura2000.moew.government.bg/
Легенда:
местоположение на разглежданата територия
ЗЗ ВG0000270 „Атанасовско езеро“
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Целите на опазване на ЗЗ BG0000270 „Атанасовско езеро“ по Директивата за
птиците са:
• Опазване и поддържане на местообитанията на посочените видове птици по чл.6,
ал.1, т.3 и 4 от ЗБР за постигане на тяхното благоприятно природозащитно
състояние;
• Възстановяване на местообитания на видовете птици по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, за
които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
Видове птици, по чл.6, ал.1 т.3 от Закона за биологичното разнообразие, обект на
опазване в ЗЗ „Атанасовско езеро“: Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), Черногуш
гмуркач (Gavia arctica), Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan), 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), Рoзово фламинго
(Phoenicopterus ruber), Tундров лебед (Cygnus columbianus bewickii), Поен лебед (Cygnus
cygnus), Mалка белочела гъска (Anser erythropus), Мраморна патица (Marmaronetta
angustirostris), 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), Червена каня (Milvus milvus), Мoрски орел (Haliaeetus
albicilla), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Белоглав лешояд (Gyps fulvus), Орел
змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus
cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък
креслив орел (Aquila pomarina), Голям креслив орел (Aquila clanga), Скален орел (Aquila
chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes),
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Белошипа ветрушка
(Falco naumanni), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол (Falco columbarius),
Средиземноморски сокол (Falco eleonorae), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Ловен сокол
(Falco cherrug), Сив жерав (Grus grus), Голяма пъструшка (Porzana porzana), Средна
пъструшка (Porzana parva), Малка пъструшка (Porzana pusilla), Ливаден дърдавец (Crex
crex), Kокилобегач (Himantopus himantopus), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), Турилик
(Burhinus oedicnemus), Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola), Moрски
дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), Планински дъждосвирец (Charadrius morinellus),
Златиста булка (Pluvialis apricaria), Шипокрила калугерица (Hoplopterus spinosus), Бойник
(Philomachus pugnax), Голяма бекасина (Gallinago media), Пъстроопашат крайбрежен
бекас (Limosa lapponica), Тънкоклюн свирец (Numenius tenuirostris), Малък горски
водобегач (Tringa glareola), Пепеляв брегобегач (Xenus cinereus), Малка черноглава чайка
(Larus melanocephalus), Малка чайка (Larus minutus), Дългоклюна чайка (Larus genei),
Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), Каспийска рибарка (Sterna caspia), Гривеста
рибарка (Sterna sandvicensis), Речна рибарка (Sterna hirundo), Белочела рибарка (Sterna
albifrons), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Черна рибарка (Chlidonias niger),
Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias
garrulus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Полска бъбрица (Anthus
campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor),
Синьогушка (Luscinia svecica), Мустакато шаварче (Acrocephalus melanopogon), Водно
шаварче (Acrocephalus paludicola), Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum),
Червеногуша мухоловка (Ficedula parva).
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Видове птици, по чл.6, ал.1 т.4 от Закона за биологичното разнообразие, обект на
опазване в ЗЗ „Атанасовско езеро“:
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),
Ледена потапница (Clangula hyemalis), Кадифена потапница (Melanitta fusca), Звънарка
(Bucephala clangula), Среден нирец (Mergus serrator), Голям нирец (Mergus merganser),
Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов
(Buteo buteo), Северен мишелов (Buteo lagopus), Степен орел (Aquila nipalensis),
Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Вoден
дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra),
Стридояд (Haematopus ostralegus), Чернокрил огърличник (Glareola nordmanni), Речен
дъждосвирец (Charadrius dubius), Пясъчен дъждосвирец (Charadrius hiaticula), Сребриста
булка (Pluvialis squatarola), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Tрипръст
брегобегач (Calidris alba), Малък брегобегач (Calidris minuta), Kривоклюн брегобегач
(Calidris ferruginea), Tъмногръд брегобегач (Calidris alpina), Плоскоклюн блатобрегач
(Limicola falcinellus), Малка бекасина (Lymnocryptes minimus), Средна бекасина (Gallinago
gallinago), Черноопашат крайбрежен бекас (Limosa limosa), Mалък свирец (Numenius
phaeopus), 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), Камъкообръщач (Arenaria
interpres), Среден морелетник (Stercorarius parasiticus), Речна чайка (Larus ridibundus),
Чайка буревестница (Larus canus), Mалка черногърба чайка (Larus fuscus), Жълтокрака
чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица (Riparia riparia).
В границите на защитената зона се забранява:
1. Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групови
дървета), при ползването на земеделските земи като такива;
2. Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми
земи и трайни насаждения;
3. Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
4. Извършването на дейности, свързани с отводняване или пресушаване на водни
обекти, освен за целите на солодобива;
5. Косенето на тръстика, в периода от 1 март до 15 август;
6. Паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;
7. Изграждането на съоръжения за производство на електроенергия посредством
силата на вятъра с изключение на такива, които към датата на обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“ са съгласувани по реда на действащата
нормативна уредба по околна среда.
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Фиг. 8. Част от карта на ЗЗ BG 0000270 „Атанасовско езеро“
за опазване на дивите птици
Източник: http://natura2000.moew.government.bg/
Легенда:
местоположение на разглежданата територия
ЗЗ ВG0000270 „Атанасовско езеро“

➢ Национална екологична мрежа: КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места
за растенията и орнитологично важни места /ОВМ/
На територията на страната са определени 114 орнитологично важни места с
международно значение, 13 от тях се намират в област Бургас. В района на планираната
територия е:
Атанасовско езеро ( код на мястото: BG036)
Площта на орнитологично важното място Атанасовско езеро е 7208.89 ha. То е
свръхсолено езеро с лиманен характер в северната си част и с белези на лагуна в южната.
Значителна част от площта му се използва като солници, но със запазен примитивен начин
на солодобив. Разположено е северно от град Бургас, непосредствено до морския бряг.
През езерото преминава шосето от Бургас за Варна. Атанасовското езеро е част от
Бургаския езерен комплекс – един от трите най-значими комплекси от влажни зони за
концентриращи се водолюбиви птици по българското черноморско крайбрежие.
„Поддържан резерват „Атанасовско езеро“ намиращ се в близост до разглежданата
територия е обявен за Рамсарско място на 28.11.1984 г. Първоначално обявената площ от
1050 ha (10.5 km2) е била увеличена до 1404 ha (14.4 km2) през 2002 г. Северната част е със
статут на поддържан резерват, а южната е негова буферна зона. В района на
Атанасовското езеро са установени 316 вида птици (от приблизително 400 вида, срещащи
се на територията на цялата страна), които мигрират, зимуват или гнездят в резервата. От
тях 14 са световно застрашени: Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Малък корморан
(Phalacrocorax pygmeus), Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Малка белочела гъска
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(Anser erythropus), Тънкоклюн свирец (Numenius tenuirostris), Ливаден дърдавец (Crex
crex), Белоока потапница (Aythya nyroca). 83 вида са включени в Червената книга на
България, а 170 вида са с европейско природозащитно значение. Атанасовското езеро е
място с международно значение за концентриране на зимуващи водолюбиви птици, сред
които Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope), Шилоопашата патица (Anas
acuta), Зеленоглава патица (Anas platyrhyncos), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus),
Голяма белочела гъска (Anser albifrons). Най-привлекателна е есенната миграция на
птиците над Атанасовското езеро. То се намира на прелетния път Via Pontica и е типично
място с тесен фронт на миграция за значителна част от прелетните птици от Северна,
източна и Централна Европа. Това е мястото с най-голяма концентрация по време на
миграция на Розовия пеликан (Pelecanus onocrotalus), Къдроглавия пеликан (Pelecanus
crispus), Тръстиковия блатар (Circus aeruginosus), Вечерната ветрушка (Falco vespertinus)
и на второ място (след Босфора) по концентрация на Малкия креслив орел (Aquila
pomarina). Заедно с останалите бургаски езера е едно от най-благоприятните места за
нощуване на пеликаните и щъркелите между делтата на Дунав и Босфора. По време на
прелет е установяван и изключително редкият световно застрашен вид - Тънкоклюния
свирец (Numenius tenuirostris).
Флората на резервата е представена от водолюбиви и крайбрежни видове. Езерото е
заобиколено от тръстикови масиви (Phragmites australis), които дават убежище на
многобройни обитатели. Установени са повече от 250 вида висши растения. Многобройни
участъци са обрасли в различна степен с Европейска солянка (Salicornia europaea). Около
езерото съществуват малки сладководни блата, мочурливи ливади, както и система от
обрасли с блатна растителност канали и сухи терени с преобладаване на полски пелин
(Artemisia campestris), Луковична ливадина (Poa bulboza), пасищен райграс (Lolium
perenne) и др. 6 вида висши растения са включени в Червената книга на България. Наред с
Блатния ирис (Iris pseudocorus), Гърлицата (Limonium gmelinii) и Мерендерата (Merendera
sobolifera), тук се срещат и множество орхидеи.
В резервата се срещат 17 вида риби, по-голямата част от които са включени в ЧКБ като
застрашени (Кавказко попче, Триигла бодливка, Деветигла бодливка и др.). Повечето от
тях, поради малките си размери не представляват стопански интерес за човека и високата
им численост е предпоставка за голямо разнообразие от рибоядни птици.
Бозайниците са представени от 12 вида гризачи, 5 вида насекомоядни и 6 вида прилепи.
Особен интерес за опазване на видовото разнообразие представляват най-малкият
бозайник на планетата - Етруската земеровка, Полевката на Гюнтер, Европейският
лалугер, Видрата.
Гръбначните животни, особено птиците са пряко зависими от специфичните
безгръбначни, които обитават езерото. С най-голямо значение е Артемията (Artemia
salina), солнично раче, което е важен хранителен ресурс за водолюбивите птици. Тук е
единственото ѝ значимо местообитание.
Инвестиционното предложение не засяга типове биотопи определени по проект „CORINE
– Biotopеs“, включващи - част от общоевропейската програма „CORINE“. Разглежданата
територия не засяга Рамсарски места с международно значение съгласно списъка на
българските обекти, включени в Рамсарската конвенция за влажните зони или важни
места за растенията, както и орнитологично важни места.

24

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност
В границите на разглежданата територия, не е установено наличие на уникални или
естествени ландшафти, както и наличие на обекти с историческа, културна или
археологическа стойност и с реализиране на настоящото инвестиционно предложение не
се засягат такива обекти.
Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или
подлежащи на здравна защита
Предвиденото застрояване ще се реализира в имот с идентификатор 07079.1.1474 по КК
на гр. Бургас, Община Бургас, който е с трайно предназначение на територията: Защитена
и начин на трайно ползване: За друг вид естествен ресурс за превантивна защита.
8.

Разглежданата геритория е в близост до точката на разрешено водовземане от Черно море
за добив на морска кристална сол с издадено от БДЧР Разрешително №200
515/19.02.2007г., изменено с Решение №280/15.11.2007г., продължено с Решение
№987/04.10.2012г. с титуляр „Черноморски солници“ ЕООД. Проекта е изцяло съобразен
с наличието на водовземане с канал южно от лодкостоянката, което изисква минимално
вмешателство в литодинамичните процеси, които в момента са постигнали равновесие.
Най-близко разположените обекти подлежащи на здравна защита е намиращият се на юг
апартаментен хотел на разстояние от около 1000 m.
ІV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като
се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на
реализацията на инвестиционното предложение:
1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи,
културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта,
климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.
➢ Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи
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. В етапа на строителството, характерните
за всяко строителство изкопни работи са съпроводени с отделяне на известни количества
неорганизирани емисии на прах и от използваната строителна техника. Тези количества са
в малки концентрации и при използването на лични предпазни средства от работниците,
не биха имали негативно влияние върху здравето на хората.
Строително-монтажните работи са свързани и с известно шумово замърсяване, но по
интензитет и времетраене не се очаква надвишаване на нормите за производствен шум. Те
ще са само по време на строителството и с ограничен обхват. Описаните евентуално
рискови фактори за здравето се отнасят за работещите по време на изпълнението на
строителните работи на площадката, а не за живущите в района. При така разглежданите
интензивност и продължителност на действие на тези фактори може да се заключи, че не
се очаква вредно въздействие върху хората, живеещи в района и тяхното здраве.
Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до негативно
въздействие върху здравно хигиенните аспекти на средата. Здравен риск за работещите не
се очаква. Не се очаква и неблагоприятно въздействие от дейността на обекта върху
намиращите се в близост обекти подлежащи на здравна защита.
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➢ Въздействие върху културното наследство
В територията предвидена за разполагане на съоръжението няма съществуващи
недвижими културни ценности и защитени територии за опазване на културното
наследство. Обектът е съгласуван с Министерство на културата със становище с Изх.
№СТ-84-559/01.04.2021 г., представено в Приложение.
➢ Въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата
1) Източници на неорганизирани емисии:
▪ Строителни работи
За определяне емисиите от строителните машини е използвана Актуализирана единна
методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха, Национален
Институт по Геофизика, Геодезия и География, БАН, декември 2010г., утвърдена със
Заповед №РД-165/20.02.2013г. на Министъра на околната среда и водите. Емисионните
фактори, съгласно SNAP CODE 080800: Промишлена техника от горната методика, са
както следва:
Таблица Емисионни фактори на емитираните замърсители от транспортните и
строителни машини
(дизел) EF
[g/kg гориво]
Промишлена техника

NOx

CO

48.8

15.8

При едновременна работа на тези строителни машини очакваните емисии са както следва:
Таблица Вид и параметри на емитираните замърсители от строителните машини
Източник
Строителна техника

бр.
3

Вид и мощност на
емисиите, g/s
СО
NOх
0.13

0.41

Гориво
kg/h
30

По данни от различни източници емисиите на прах и ФПЧ 10 при строителни дейности са
както следва:
Общ прах
ФПЧ10
2
g/m s
g/m2s
ЕАОС
0.000005
0.00000022
ЕАОС – Европейска агенция по околна среда
Източник

2). Източници на организирани емисии:
На територията на инвестиционното предложение няма да има източник на организирани
емисии. Обектът няма да бъде значим източник на емисии на замърсители в атмосферния
въздух на района, поради което въздействието може да бъде оценено като незначително.
✓ Шум и вибрации
Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и
транспортни машини по време на строителството на защитената лодкостоянка. По опитни
данни източниците на шум и шумовите нива се очаква да бъдат:
Източник
Строителни работи
Строителни машини
Товарни камиони

Ниво, dB/A
73
75
68
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Оценката на шума в мястото на въздействие е проведено по методиката за отчитане на
шум от локални и промишлени източници на Наредба №6/26.06.2006г. за показатели и
норми за шум в околнта среда, отчитаща степента на дискомфорт през различните части
от денонощието.
Еквивалентното А-претеглено ниво на шум LАтер,Т в децибели е както следва: LАтер,Т =
LA, екв,Т - ∆Lразст. - ∆Lекр., където:
LA, екв,Т - изходно еквивалентно ниво от строителните машини;
∆Lразст - намаляване нивото на шума в зависимост от разстоянието и разликата във
височините;
∆Lекр – намаляване нивото на шум от екраниращи съоръжение по пътя на
разпространение на шум.

Съгласно методиката при проектиране на нови производства изходното ниво на шум се
определя по данни за съществуващи такива. За ∆Lразст - намаляване нивото на шума в
зависимост от разстоянието и разликата във височините са взети данни от Фиг.4.1 на
Приложение 3 към Наредба №6 - на разстояние 50 m от строителната площадка
очакваното намаление е от порядъка на 43 dB(A). В случая ∆Lекр=0 т.к. екраниращи
съоръжения по пътя на разпространение на шум няма.
От горните определения следва, че Еквивалентното А-претеглено ниво на шум LАтер,Т на
50 m от строителната площадка е: LАтер,Т = 32 dB(A).
С реализирането на обекта шумовата характеристика на района няма да се промени тъй
като планираните дейности не са източник на значими шумови излъчвания. Шумовото
натоварване се очаква да бъде в рамките на пределно допустимите нива, определени
съгласно Наредба №6/26.06.2006г. 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:
Територии и устройствени зони в урбанизираните
територии и извън тях
Производствено-складови територии и зони

Еквивалентно ниво на
шума в dB(A)
ден
вечер нощ
70
70
70

Подводен шум ще бъде генериран по време на изграждане на хидротехническите
съоръжения на брега на Черно море. Така генерираният шум има потенциала да
въздейства върху биологичните рецептори в морската среда. Очакваният сценарий по
отношение шумовото натоварване на района е фоновото ниво да остане в рамките на
допустимото. Най-неблагоприятният сценарий е свързан с периода на провеждане на
строителни работи, при който е възможно за кратки периоди шумовите нива да
надхвърлят обичайния фон. Този неблагоприятен сценарий ще бъде за кратък период
докато трае строителството на обекта и няма да окаже значително негативно въздействие
в района.
➢ Въздействие върху качеството на водите
Съгласно становище за допустимост на инвестиционното предложение от Басейнова
дирекция Черноморски район, по отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016-2021 г.,
предвидените дейности попадат в обхвата на:
- Повърхностно водно тяло „Атанасовско езеро” с код BG2SE900L027, което е
определено в умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние.
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-

-

-

Крайбрежно морско тяло „Южен Бургаски залив <30м” с код BG2BS000C1308,
което е определено в умерено екологично и неизвестно химично състояние.
Подземно водно тяло „Порови води в неоген – Бургас” с код BG2G000000N025,
което е определено в добро количествено и лошо химично състояние с
поставена цел за постигане на добро състояние.
Подземно водно тяло „Порови води в палеоген – еоцен, олигоцен Бургас” с код
BG2G00000PG029, което е определено в добро количествено и лошо химично
състояние с поставена цел за постигане на добро състояние.
Зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал.1 от Закона за водите:
▪ Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните
води, съгласно чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите, с код
BG2DGW00000PG029.
▪ ИП попада в зона, в които водите са чувствителни към биогенни
елементи: чувствителна зона, съгласно чл.119а, ал.1, т.3 от ЗВ.
▪ Зона за опазване на стопански ценни видове риби и други водни
организми съгласно чл.119а, ал.1, т.4 от Закона за водите с код
BG2FSWBS000C1308.

По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021 г.: Теренът предвиден за
реализация на проект СПУП-ПП попада в определен район със значителен потенциален
риск от наводнения „Черно море – Бургас” с код BG2_APSFR_BS_07.
Реализиране на дейността предмет на ИП ще се осъществи след издаване на Разрешително
за ползване на воден обект, по чл.46, ал.1, т.1 от Закона за водите.
Както бе описано по-горе в информацията, изграждането на лодкостоянката ще се
извършва пионерно от брега със сухопътна механизация. Стоманобетоновите елементи ще
се изготвят на строителен полигон и монтират върху предварително подравнена с
водолази основна заскалявка – прецизно подравняване ±3 cm.
Надстройката и вълнобоят ще се изпълняват монолитно в обратна посока от главата на
ХТС към брега. Вълнобоят ще се изгражда на секции с определена дължина на „суха
фуга“. Плочите на рампата под вода са сглобяеми. Над водата те могат да се изпълнят и
монолитно. Не се предвиждат специални работи: взривни, пилотни, шпунтови и др.
Ролята на предвидения за изграждане Г-образен мол е да защити пристанището от
вълнение. Това съоръжение е каменно-насипно с бронировка на откоса с едри скални
блокове 300-1000 и 1000-3000 kg. От страна на вълновото въздействие е предвиден
стоманобетонов вълнобой с кота корона +3.50 m. От страна на акваторията съоръжението
е оборудвано с вертикален кей на две нива (има нисък кей за удобство).
Разглежданият район е със сложна геоморфология, която предизвиква трансформационни,
рефракционни и дифракционни ефекти при придвижването на ветровата вълна към брега.
Разглежданата лодкостоянка е с непроменлива експозиция А=24° – 204°. На практика тя
не е изложена на пряко вълново въздействие с голяма интензивност от СИ поради
вълновата сянка от Поморие. В пространствен аспект районът е изложен на вълнение от
сравнително тесен ъглов сектор от 82° до 121°. Бургаският залив е най-големият залив по
Българското Черноморско крайбрежие, обхващащ акваторията между Поморие и Созопол.
Коефициентът му на разчлененост е много голям – 4,3. Крайните му точки (Поморие и
Созопол) „привличат“ и отклоняват значителна част от вълновите лъчи следствие на
рефракцията.
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Един от основните ефекти в резултат от посочените дейности в морето е очакваната
повишена мътност на водите. Това е значим, макар и неизбежен екологичен ефект за всяко
насипване на материал в морски води. При насипване на скални материали в морето, в
нормална обстановка, при вълнение до 2-3 бала, частиците с различен диаметър се утаяват
основно под въздействието на гравитацията (  , см/сек.- скорост на утаяване) и морското
течение. Типично е, че фините частици имат склонността да се разпределят извън
целевата зона, като по този начин повишават мътността на водната среда. Разстоянието L,
m на утаяване на различните фракции са определени по формулата:

L=

 hVср .


, където  = 1,20-1,50, коефициент за запас, прието  =1,50; h =12 m, водна

дълбочина; Vср . = 19,7 sm/s – средна скорост на течението;  - хидравлична едрина
(скорост на утаяване, sn/s.
Прилагането на горната формула показва, че частици с размер над 1 mm ще се утаяват на
разстояние 31 m от зоната на насипване, а частици с размер 0.1 mm на 500 m. Степените
на мътността се изразяват количествено чрез концентрацията на суспендирани вещества.
При осъществяване на свободно насипване без предохранителни мерки дисперсионни
зони на фините частици в морската вода ще бъдат разпределени извън целевата зона и в
резултат може да се очаква негативен ефект на повишена мътност. Това означава, че е
необходимо да се търсят възможности за ефективно намаляване на въздействията,
подробно описани в т.9. При спазването им, предвидените дейности в настоящото
инвестиционно предложение няма да доведат до замърсяване на крайбрежните води на
Черно море.
Пристанищните конструкции се разглеждат като биопозитивни съоръжения, т.к. създават
твърд субстрат за прикрепени водни организми.
Захранването на разглеждания имот с вода за защитена лодкостоянка ще се осъществи
посредством водопроводно отклонение с водовземане от съществуващ в близост уличен
водопровод.
Не се предвижда от обекта да се формират битово-фекални води и съответно не се
предвижда изграждане на канализация за отвеждането им. По задание е предвидено
изграждане на сервизни колонки (раздатъчни пунктове) за ел.енергия и питейна вода, без
канализация.
➢ Въздействие върху почвата и земните недра
Нарушаването на почвената покривка, при СМР е свързано с извършването на определени
количества земно-изкопни работи по време на изграждане на техническата
инфраструктура на обекта. Всички временни подходи и временни площадки ще бъдат
рекултивирани и възстановени. Промените, които се очаква да настъпят са с локален
характер – в рамките на планираната територия. Въздействията са временни и
краткосрочни. Не се очаква промяна в почвеното плодородие или замърсяване на почвата
в съседните имоти. Реализацията на ИП не води до промяна на почвените характеристики.
С реализиране на предложението не се очаква нарушаване, замърсяване или увреждане на
почвата в съседните терени. Планираното строителство и експлоатация на пристанищния
обект няма да влоши състоянието на почвите в района.
Не са констатирани съществуващи проблеми с геоложката среда в района – свлачищните
участъци са отдалечени от новопредвидения обект. Въздействие върху земните недра не
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се очаква. Строителните работи няма да доведат до изменение в качеството на геоложката
основа.
➢ Въздействие върху ландшафта
При строителството на обекта ще се използват само съответните отредени за целта площи,
и няма да се окаже въздействие върху ландшафтните компоненти извън площадката, тъй
като се предвижда дейностите да се извършват в съответствие с всички нормативни
изисквания. По време на строителните дейности ще има локално въздействие върху
ландшафта - ще има преки промени на компонентите само в границите на площадката.
Очаква се ниско като степен въздействие, което ще бъде временно като честота и
дълготрайно като продължителност. Не се очаква кумулативно въздействие.
Въздействието ще се изрази в резултат от строителните дейности, движението и работата
на използваната техника и механизация, очаква се незначително замърсяване на
компонентите на ландшафта с прах, газове от строителна техника, строителни отпадъци и
земни маси. Въздействието при строителните дейности ще се минимизира като се спазват
изискванията на съответната нормативна база по опазване на околната среда и
нормативната уредба за строителството и начина на ползване на съответна строителна
техника и механизация.
При строителството на инвестиционното предложение се очаква основното въздействие
да бъде от визуален ланшафтно-естетически характер. След приключване на
строителството визуални промени ще настъпят по цялата дължина на разглеждания
крайбрежен участък, които ще са с положителен характер.
➢ Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и
защитените територии
При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху
биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени територии. Територията,
предвидена за реализация на настоящото инвестиционно предложение, не попада в
защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.
На разглеждания терен не са установени находища и местообитания на редки и защитени
растителни и животински видове поради, което не се очаква отрицателно въздействие
върху биологичното разнообразие в района.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително и
разположените в близост до инвестиционното предложение:
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не
попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии и в защитена зона от мрежата Натура 2000. Най-близко разположените
защитени зони са BG 0000270 „Атанасовско езеро”, за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/02.03.2007 г. (ДВ,
бр.21/2007 г.) и ЗЗ BG 0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена
със Заповед № РД-839/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008г.) на Министъра на околната среда
и водите.
Реализацията на инвестиционното намерение не е свързана с генерирането на емисии и
отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху
посочените защитени зони. Не се очаква негативно въздействие на видове предмет на
опазване в защитената зона. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение
да окаже въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа.
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Въздействието по време на изграждането – преминаване на транспортни средства, се
изразява в генериране на емисии от транспортната техника (основно шум и атм.
замърсители – прах). Въздействието от тези дейности ще има временен (краткотраен) и
обратим характер. Значимостта на потенциалното въздействие се оценява като
незначителна.
Експлоатацията на обекта не съдържа дейности, които биха могли да окажат
неблагоприятно въздействие върху видовете и местообитанията, предмет на опазване в
най-близко разположените защитени зони.
Оценката за степента на въздействие върху типове природни местообитания и
популации на видове е обобщена в следващата матрица:
Степен на
Степен на
въздействия
въздействия
върху типове върху местоприродни
обитания и
местообитания популации на
видовете предмет на
опазване
Незначителна

Незначителна

Степен на
Възможни
Наличие на
въздействия
смекчаващи
алтернативни
върху
и/или
решения и
природозащитни възстановителни възможности
те цели и
мерки
за промени
целостта на
на ППП/ИП
защитената зона
ДА/НЕ
ДА/НЕ
Незначителна

Не са
необходими

НЕ

Наличие на Предложени
причини от компенсиращи
първостепенен
мерки
обще-ствен
инте-рес за
реализирането на
ППП/ИП
ДА/НЕ
Да/Не
НЕ
Не са
необходими

Изводи от оценката:
• Реализацията на инвестиционното предложение в посочения терен и граници не
влиза в противоречие и не нарушава целите на защитени зони BG0000270
„Атанасовско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна и за опазване на дивите птици;
• Дейностите не засягат типове природни местообитания и местообитания на видове,
предмет на опазване в зоната;
• Реализирането на инвестиционното предложение няма да наруши нормалния ход
на миграцията на реещите се птици;
• ИП не води до промени в жизненоважни фактори, определящи функциите на
местообитанията или екосистемите, използвани от видове животни предмет на
опазване в защитените зони;
• Реализирането на инвестиционното предложение няма да наруши нормалния ход
на миграцията на реещите се птици;
• Реализирането на инвестиционното предложение няма да повлияе и върху
зимуването на водолюбивите птици в тази част от Черноморското крайбрежие;
• Реализирането на инвестиционното предложение няма да повлияе и върху
останалите групи гръбначни животни – бозайници, земноводни и влечуги.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършване на
дейности и изграждане на съоръжения, които могат да доведат до големи аварии и
инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве. На обекта ще бъде
създадена организация на работа, при която ще се използват най-съвременните методи,
чрез които се цели недопускане на инциденти – отрицателно въздействие върху околната
среда, включително на площадката и прилежащите ѝ територии, както и висока степен на
контрол на качеството на изпълнение на СМР.
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4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и
отрицателно) – Представено в Матрица 1;
5. Степен и пространствен обхват на въздействието (географски район, засегнатото
население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище,
брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.) - Представен в
Матрица 1;
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието - Представена в
Матрица 1;
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на
въздействието - Представена в Матрица 1;
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения.
Качеството на околната среда в района на оценяваното ИП е в добро състояние и е със
запазена самовъзстановителна способност. Значимостта на очакваните въздействия е
определена по всеки от компонентите. Направената оценка показва, че експозицията на
всички очаквани въздействия е незначителна като големина и значително под
определените, с нормативни документи, норми. При експлоатация – не се очаква
кумулативен ефект, т.к. не е свързана с генерирането на замърсители в околната среда.
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията
➢ Осигуряване на правилна технологична организация по време на СМР и използване на
техника в добро техническо и експлоатационно състояние;
➢ Местата за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци при
сухо и ветровито време да се омокрят, ако не се нарушава тяхната годност;
➢ След приключване на строителните дейности на даден участък, да се почистват
надлежно площадките за временно складиране на инертни материали и строителни
отпадъци;
➢ Използване на съвременни и устойчиви на водно въздействие материали;
➢ Ежедневно да се следят метеорологичните прогнози с цел предприемане на
изпреварващи мерки за защита на съоръженията и прилежащите терени по време на
строителството, от вредното въздействие на морските води;
➢ В случай на аварийно замърсяване на водите с петролни продукти, да се вземат
необходимите мерки, във възможно най-кратък срок, за ограничаване и ликвидиране
на последиците от замърсяването, като незабавно се уведоми БДЧР и органите за
местно самоуправление, за предприемане на действия по компетентност;
➢ Насипването на скални материали да става само при нормално вълнение и използване
на съоръжения за ограничаване дисперсията на твърди частици и замътняване на
водата извън района на обекта;
➢ При неефикасност на прилаганите мероприятия за недопускане разпространение на
суспендирани вещества, незабавно да се преустанови насипването и да се търсят
алтернативни решения;
➢ Контрол върху точното и коректно изпълнение на ХТМ, следвайки одобрения
технически проект;
➢ Да не се допускат разливи на горива и смазочни материали от строителната и
транспортна техника;
➢ Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване
на шум в околната среда над граничните стойности определени в Наредба №6 от
26.06.2006 г. за показателите на 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
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показателите за шум и вредните ефекти от шум върху здравето на населението (ДВ, бр.
58/2006 г.);
➢ С цел недопускане на високо шумово натоварване на зоната да се използва съвременна
монтажна и транспортна техника и се спазва стриктно работното време.
➢ Включване на планираната територия в схемата за сметосъбиране и сметоизвозване на
Община Бургас.
➢ Включване на територията в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки
на Община Бургас.
Съгласно становище за допустимост на Басейнова дирекция Черноморски район,
конкретните дейности могат да се реализират при следните условия:
✓ Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да
доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните
води, регламентирани в Наредба 3/2000 г. на СОЗ.
✓ За изграждане на защитена лодкостоянка (Г-образен ограден мол с кей за лодки) е
необходимо издаване на разрешително за ползване на воден обект, на основание
чл.46, ал.1, т.1 от Закона за водите.
✓ Да се спазват забраните и ограниченията съгласно чл. 134, 143 и 146 от Закона за
водите.
✓ Присъединяването на имота към ВиК мрежа, да се извърши след сключване на писмен
договор с ВиК оператор.
✓ Дейностите предмет на плана да не засягат придобити права по чл.49, ал.3 от Закона
за водите.
✓ Проекта на СПУП-ПП попада в район със значителен потенциален риск от
наводнение и граничи с Черно море, поради което е необходимо да се предвидят
мерки за предотвратяване на потенциални рискове, с цел ограничаване на вредното
въздействие на водите и безопасна експлоатация.
✓ При извършване на строително-монтажни дейности следва да се прилагат най-добри
налични практики за недопускане на замърсяване на водните обекти, с цел
минимизиране на обхвата на негативните въздействия върху околната среда.
Необходимо е ограничаване на разпространението на мътностния облак и
ограничаване преноса на замърсители, образувани или пренесени във водната среда
по вертикала, също така да не се допуска замърсяване извън акваторията на
лодкостоянката.
✓ В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни
обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на плана да
се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на
повърхностните, подземните и крайбрежни води.
✓ Съгласно чл. 118а от Закона за водите с цел опазване на подземните води от
замърсяване се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко
отвеждане на замърсители в подземни води.
10. Трансграничен характер на въздействието
Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с трансгранично
въздействие на територията на друга държава.
11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение,
свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните
отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве - Представени
в Матрица 1.
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МАТРИЦА 1. Обобщена оценка на въздействията от предложения план
Въздействие

Вероятност на Териториален
поява на
обхват на
въздействието1 въздействието2

Вид на въздействието
Положително/
отрицателно

Пряко/
непряко

Степен на
въздействието3

Характеристика на въздействието
Честота4

Продължителност5

Кумулативност

Мерки за
предотвратяване,
намаляване или
компенсиране на
отрицателно
въздействие

По време на строителство
1.1. Върху
въздуха
1.2. Върху
водите
1.3. Върху
земните недра
1.4. Върху
почвата
1.5. Върху
флората
фауната и ЗПТ

очаква се

на площадка

отрицателно

пряко

ниска

временно

краткотрайно

не

очаква се

отрицателно

пряко

ниска

временно

краткотрайно

не

не се очаква

в акваторията на
обекта
не

-

-

-

-

-

-

очаква се

на площадка

отрицателно

пряко

ниска

временно

краткотрайно

не

очаква се

на площадка

отрицателно

пряко

ниска

-

краткотрайно

не

Съгласно Наредба
№1/2005г.
Инженерно-геоложко
проучване
Изземване и
оползотворяване на
хумуса
-

1.6. Върху
ландшафта

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.7. Върху
паметници на
културата

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.8. От
генериране на
отпадъци

очаква се

на площадка

отрицателно

пряко

ниска

временно

краткотрайно

не

1.9. От вредни
физични
фактори
1.10. Върху
населението

очаква се

на площадка

отрицателно

пряко

ниска

временно

краткотрайно

не

Площадки
за
временно депониране
на стр. отпадъци и
земни маси
-

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-
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Въздействие

Вероятност на Териториален
поява на
обхват на
въздействието1 въздействието2

Вид на въздействието
Положително/
отрицателно

Пряко/
непряко

Степен на
въздействието3

Характеристика на въздействието
Честота4

Продължителност5

Кумулативност

Мерки за
предотвратяване,
намаляване или
компенсиране на
отрицателно
въздействие

По време на експлоатация
1.1. Върху
въздуха
1.2. Върху
водите
1.3. Върху
земните недра
1.4. Върху
почвата
1.5. Върху
флората
фауната и ЗПТ
1.6. Върху
ландшафта

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

очаква се

в рамките на
площадката

положително

пряко

висока

постоянна

дълготрайно

не

1.7. Върху
паметници на
културата
1.8. От
генериране на
отпадъци
1.9. От вредни
физични
фактори
1.10. Върху
населението

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

Защитна
брегоукрепителна
функция, осигуряваща
подобряване на
състоянието на
морската ивица
-

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

очаква се

в рамките на
площадката

положително

пряко

висока

постоянна

дълготрайно

не

Отпадъците ще се
третират по реда на
ЗУО
Рекреативноразвлекателна
функция

Очаква се, не се очаква; 2 В рамките на площадка, извън рамките на площадката; 3 Ниска, средна, висока ; 4 Постоянно, временно; 5 Краткотрайно, средно или дълготрайно
Курсив - елементи на матрицата с положителни въздействия; Подчертан - елементи на матрицата, от които не се очаква въздействие или елементи, от които се очаква незначително отрицателно въздействи е;
Получер - елементи на матрицата, от които се очаква значително отрицателно въздействие
1
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V. Обществен интерес към инвестиционното предложение
До момента на подаване на настоящата информация по Приложение 2 към чл. 6 на
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда, на адреса ни за кореспонденция не са постъпили запитвания и възражения, относно
инвестиционното ни предложение.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Писмо с Изх. № ПД-703-(6)05.05.2021 г. на РИОСВ-Бургас;
Изх. № ЕО-10/29.04.2021 г. на МОСВ;
Изх. № 08-00-1257/30.12.2020 г. на МОСВ;
Изх. № ЕО-10/01.04.2021 г. на МОСВ;
Скица № 15-1012125/29.10.2020 г. на ПИ с ид. 07079.1.1474 по КК на гр.Бургас;
Нотариален акт за публична държавна собственост № 170, том 20, рег. 6650 от
11.06.2014 г.;
Протокол – Решение № 23 от ЕСУТ при Община Бургас;
Заповед № РД-02-15-32/15.03.2021 г. на Зам.-министър на регионалното развитие и
благоустройството;
Изх. № 08-00-952(1)/27.11.2020 г. на Областен управител на област Бургас;
Изх. № 08-00-952(5)/29.03.2021 г. на Областен управител на област Бургас;
Изх. №10-00-59/05.04.2021г. на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;
Изх. № 06-02-47/01.04.2021 г. на Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
Изх. №СТ-84-559/01.04.2021 г. на Министерство на културата;
Опорен план, М 1:500;
Чертежи част Геодезия, листи 1-9, М 1:500;
Чертежи част ХТС, 1-2, М 1:250;
Чертеж част ВиК, М 1:500;
Част от карта на защитените територии.
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