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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗАВНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
Кирилица:
АГУ – Автомобилна газова уредба;
АД – Акционерно дружество;
АИС – Автоматична измервателна станция;
АКБ – Археологическа карта на България
АЛАТ - Аланин аминотрансфераза;
АСАТ - Аспартат аминотрансфераза;
БАН – Българска академия на науките;
БДУВ – Басейнова дирекция за управление на водите;
БДС – Български държавен стандарт;
БДЗП – Българско дружество за защита на птиците
БДЧР – Басейнова дирекция черноморски регион;
БЕК – Биологичен елемент на качеството;
БПК5 – Биологична потребност от кислород;
БСА – Българска стопанска асоциация;
БФВ – Битово-фекални води;
ВиК – Вода и канал;
ВИАС – Висш институт по архитектура и строителство;
ВЛТИ – Висш лесотехнически институт;
В.П.С. – Въздушни превозни средства;
ВНИИ ВОДГЕО – Висш научно изследователски институт по водоснабдяване, канализация,
хидротехнически съоръжения и инженерна хидрология;
В.П.С. – Въздушни превозни средства;
ГЛТ - гумено-лентов транспортьор;
ГСМ – Гориво смазочни материали;
ГПП – Геолого проучвателно предприятие;
ГПСОВ – Градска пречиствателна станция за отпадни води;
ГРС – Газо-разпределителна станция;
ГРП – Газо разпределителен пункт;
ГСУ – Годиишник на Софийския университет;
ГУХМ – Главно управление по хидрометеорология;
ДВ – Държавен вестник;
ДВГ – Двигатели с вътрешно горене
ДИ – Държавно издателство;
ДОВОС – Доклад за оценка на въздействието върху околната среда;
ДОСВ - Доклад за оценка на съвместимостта;
ДОС - Доклад за оценка на съвместимостта;
ДП „ПИ“ - Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура;
ДПТБО – Депо за твърди битови отпадъци;
ЕАД – Еднолично акционерно дружество;
ЕМП – Електро магнитно поле;
ЕО – Екологична оценка;
ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност;
ЕС – Европейски съвет;
ж.п. линия – Железопътна линия;
З – Запад;
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ЗБР – Закон за биологичното разнообразие;
ЗЗ – Защитена зона;
ЗЗВВХВС – Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси;
ЗЗТ - Закон за защитените територии;
ЗКН – Закон за културното наследство;
ЗМ – Защитена местност;
ЗООС – Закон за опазване на околната среда;
ЗПЗ – Западна промишлена зона;
ЗПКМ – Закон за паметниците на културата и музеите;
ЗУО – Закон за управление на отпадъците;
ЗФК - Зърнено фуражен комбинат;
И – Изток;
ИАМА - Изпълнителна агенция „Морска администрация” ;
ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда;
ИАОС ЛАД - Вътрешно ведомствена методика;
ИБС - Исхемична болест на сърцето;
ИЛБ – Информационен лист за безопасност;
ИМТ – Интермодален терминал;
ИН – Инвестиционно намерение;
ИО - Институт по океанология;
ИП – Инвестиционно предложение;
ИРР – Институт по рибни ресурси;
ИУЕЕО – Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;
IPCC - Методика на Междуправителствената експертна група по промени в климата;
КАВ – Качество на атмосферния въздух;
КИАЕМЦ - Комитет за използване на атомна енергия за мирни цели;
КПП – Контролно пропускателен пункт;
КР – Комплексно разрешение;
КРЗ – Кораборемонтен завод;
КРП – Кораборемонтно предприятие;
КСУ - Корабните силови установки;
КТСУ - Комитет по териториално и селищно устройство;
CAS № - Уникален идентификационен номер на химични съединения;
ЛОС – Летливи органични съединения;
ЛПСОВ – Локално пречиствателно съоръжение за отпадни води;
МВР - Министерство на вътрешните работи;
МЗ – Министерство на здравеопазването;
МК – Министерство на културата;
МНЗ - Министерство на народното здраве;
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МПС – Моторно превозно средство;
МРО - Масово разпространени отпадъци;
МСА - Министерство на строежите и архитектурата;
МТ База – Машинно технологична база;
МТБ – Машинно технологична база;
МТИТС - Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията;
МТО-условия – Метеорологични условия;
МТСП – Министерство на труда и социалната политика;
М.Ш.К. – Медведев, Шпонхоер, Карник;
МФК – Международна финансова корпорация;
НАСЕМ - Националната система за екологичен мониторинг;
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НДНТ – Най-добри налични техники;
НИМХ – Национален институт по метеорология и хидрология;
НИНКН – Национален институт за недвижимо културно наследство;
НК „ЖИ“ - Национална компания Железопътна инфраструктура
НРБ – Народна република България;
НЦОСУР - Национален център по околна среда и управление на риска;
ОВОС – Оценка на въздействието върху околната среда;
ОДБХ - Областна дирекция по безопасност на храните;
ООД – Дружество с ограничена отговорност;
ОС – Оценка за съвместимост;
ООН – Организация на обединените нации;
ОЧЦМ – Отпадъци от черни и цветни метали;
ПАВ – Повърхностно активни вещества;
ПВТ – Подземно водно тяло;
ПВХ – Поливинил хлорид;
ПДЕ – Пределно допустима емисия;
ПДК – Пределно допустима концентрация;
ПИ – Поземлен имот;
ПМС – Постановление на министерския съвет;
ППВ – Плитки подпочвени води;
ППП/ИП – Планове, програми и проекти/инвестиционни предложения;
ПП служба – Противопожарна служба;
ПСВРП – Предприятие с висок рисков потенциал;
ПСНРП – Предприятие с нисък рисков потенциал;
ПСОВ – Пречиствателна станция за отпадни води;
ПТЗО - Проекто-територии от значение за общността;
ПУРБ - Плана за управление на речните басейни
ПЧМВ – Поддържане чистотата на морските води;
ПУП ПРЗ – Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване;
РДВ - Рамкова директива за водите;
РДВР – Районна дирекция на вътрешните работи;
РДМС – Рамкова директива за морска стратегия;
РЗИ – Районна здравна инспекция;
РИМ – Регионален исторически музей;
РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води;
РПОИС - Работен план за организация и изпълнение на строителството;
С – Север;
САЩ – Съединени американски щати;
СГН – Средногодишна норма;
СДН – Среднодневна норма;
СЗ – Северозапад;
СЗЗ - Специални защитени зони;
СЗО – Световна здравна организация;
СИ – Североизток;
СКЗ - Специални консервационни зони;
СМР - строително-монтажните работи;
СО - Строителни отпадъци;
СОЗ – Санитарно охранителна зона;
СУ – Софийски университет;
СУЕ - Скорост на утаяване на еритроцитите.
СЧН – Средночасова норма;
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ТБО – Твърди битови отпадъци;
ТЕЦ – Топло-електрическа централа;
ТВЧ – Ток с висока честота;
ТСВЧ – Ток със средно висока честота;
ТУП – Териториално устройствен план;
УПМКАП – Управление по поддържане на морските канали и акваторията на пристанищата;
ФПЧ – Фини прахови частици;
ХЕИ – Хигиенно-епидемиологична инспекция;
ХЗЗ - Хигиенно-защитна зона;
ХМС – Хидро-метеорологична станция;
ХПК – Химическа потребност от кислород;
ХТС – Хидротехническо съоръжение;
ЦСМП – Център за спешна медицинска помощ;
ЦНС - Централната нервна система;
ЦПА – Център за подводна археология;
ЦУАТЦ - Автоматична телефонна централа;
Ю - Юг;
ЮИ – Югоизток;
ЮЗ – Югозапад.
Латиница:
ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) – Агенция по вписванията за токсични
вещества и заболявания;
BAT (Best Available Techniques) – най-добри налични техники;
CORINAIR – CORe INventory AIR emissions – Инвентаризация на емисиите в атмосферния въздух;
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) – дружество с ограничена отговорност;
GSM (Global System for Mobile Communications, originally Groupe Spécial Mobile) – мобилен телефон;
dBA – децибел
dB(С) – децибел, скал С;
DPSH (Dynamic Probing Super Heavy) – супер тежко динамично опробване;
E (East) – Изток;
ENE (East-North-East) – Изток-североизток;
ESE (East-South-East) – Изток-югоизток;
ЕЕС (European Economic Community) – Европейска икономическа комисия;
ЕМЕР/ЕЕА – Методика за инвентаризация на емисии;
EMAS – Схема на Европейския съюз за управление и одитиране на околната среда;
FAO (Food and Agriculture Organization) – Организация по прехрана и земеделие;
ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) – Международен кодекс за сигурност на корабите
и пристанищните съоръжения);
IADC (International Association of Dredging Companies) – Международна асоциация на драгиращите
компании);
MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) – Международна конвенция
за предотвратяване на замърсяването от кораби);
МРа – Мега Паскал;
MRL (Minimal Risk Level) – Минимално ниво на риска;
МSDS – Информационен лист за безопасност;
N (North) – Север;
NE (North-East) – Североизток;
NNE (North-North-East) – Север-североизток;
NNW (North-North-West) – Север-северозапад;
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NW (North-West) – Северозапад;
OCR (Optical Character Recognition) – система за оптическо разпознаване на символите;
OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment) – Офис за екологична оценка и опасност за
здравето;
REL (Reference Exposure Level) – Референтно ниво на експозиция;
PRRS – Респираторно-репродуктивния синдром;
PVC – Поливинил хлорид;
S (South) – Юг;
SE (South-East) – Югоизток;
SOLAS – Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974г., изменена с
протокол от 1988 г.;
SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation) – Стандартизираща и атестираща корпорация;
SSЕ (South-South-East) – Юг-югоизток;
SW (South-West) – Югозапад;
SSW (South-South-West) – Юг-югозапад;
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) - Мярка за капацитет при превоз на контейнери;
TUR–D-700 – Медицински уред за изследвания с източник на излъчване;
USAID – Американската агенция за международно развитие;
VTMIS (Vessel Traffic Management Information System) – Информационна система за управление на
трафика на плавателните съдове;
W (West) – Запад;
WNW (West-North-West) – Запад-северозапад;
WRBSR (World Reference Base Soil Resources) – Световни референтни базови почвени ресурси;
WSW (West-South-West) – Запад-югозапад;
WWF (the World Wide Fund for Nature) – Световен фонд за дивата природа
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СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ В ДОКЛАДА
Таблица 1. Справка за членовете на колектива и разработените от тях раздели;
Таблица 2. Третирани отпадъци в настоящия момент;
Таблица 2.5.1. Генерирани отпадъци на територията по време на различните стадии;
Таблица 2.5.2. Отпадъци от корабоплавателна дейност;
Таблица 2.5.3. Количества на отпадъци, които ще бъдат предавани от кораби;
Таблица 2.5.4. Отделените емисии от заваръчни деиности;
Таблица 2.5.5. Прогнозните количества изгорели автомобилни газове и емисии;
Таблица 2.5.6. Прогнозните количества изгорели газове от пристанищната механизация;
Таблица 4.1.1. Данни за средно годишна роза на ветровете за летище Варна;
Таблица 4.1.2. Зимна роза на ветровете за летище Варна;
Таблица 4.1.3. Пролетна роза на ветровете за летище Варна;
Таблица 4.1.4. Лятна роза на ветровете за летище Варна;
Таблица 4.1.5. Есенна роза на ветровете за летище Варна;
Таблица 4.1.6. Скорост на вятъра по посоки с повторяемост 2%;
Таблица 4.1.7. Регистрирани данни – вероятностно разпределение на скоростта на вятъра;
Таблица 4.1.8. Данни за температура и влажност на въздуха и мъгли;
Таблица 4.1.9. Средната месечна сума на валежите /mm/;
Таблица 4.1.10. са приведени данни за валежите /mm/;
Таблица 4.1.11. Средната десетдневна сума на валежите /mm/;
Таблица 4.1.12. Средномесечен брой на дните с мъгла;
Таблица 4.1.13. ОТНОСИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЛЪНЧЕВОТО ГРЕЕНЕ %;
Таблица 4.1.14. СРЕДНОМЕСЕЧНА СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ;
Таблица 4.2.1. Мерки към ПУРБ 2016-2021 г за водно тяло BG2G000J3К1040;
Таблица 4.2.2. Мерки към ПУРБ 2016-2021 за водно тяло BG2G00000PG026;
Таблица 4.2.3. Мерки към ПУРБ 2016-2021 за водно тяло BG2G000000N018;
Таблица 4.2.4. Мерки към ПУРБ 2016-2021 за водно тяло BG2G000000N019;
Таблица 4.2.5. . Зоните за опазване и защита на водите;
Таблица 4.2.6. Мерки към ПУРБ 2016-2021 в зоните за защита на водите (ЗЗВ);
Таблица 4.2.7. ВЪЛНОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО;
Таблица 4.2.8. КОЛЕБАНИЯ НА ВОДНОТО НИВО;
Таблица 4.2.9. ВЪЛНОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО;
Таблица 4.2.10. КОЛЕБАНИЯ НА ВОДНОТО НИВО;
Таблица 4.2.11. Обобщени вълнови параметри за дълбоководната зона;
Таблица 4.2.12. Зони с висок потенциален риск от наводнение;
Таблица 4.2.13. Данни от извършвания през 2016 г. Мониторинг;
Таблица 4.2.14. Мерки за подобряване сътоянието на водно тяло BG2PR100L003;
Таблица 4.2.15. Данни от извършвания през 2016 г. мониторинг от наблюдаваните пунктове;
Таблица 4.2.16. Мерки за подобряване сътоянието на водно тяло BG2PR100L001;
Таблица 4.2.17. Стойности на хлорофил - а от буйковата станция във водно тяло BG2BS000C005;
Таблица 4.2.18. Стойности на метриките по БЕК фитопланктон и категоризация на водно тяло BG2BS000C005;
Таблица 4.2.19. Мерки към ПУРБ 2016-2021 за Черно море;
Таблица 4.2.20. Краен екологичен коефициент за качество и екологичен статус на водно тяло ВС2В8000С005
(2016 г);
Таблица 4.2.21. Стойности на метриките по БЕК зоопланктон и категоризация на водно тяло BG2BS000C005 за
2016 г.;
Таблица 4.2.22. Тенденции в изменение на екологичното състояние на ВТ;
Таблица 4.2.23. Максимално валежно количество (мм) на дъждовете с различно времетраене (април – октомври)ПУРН 216-2021г.;
Таблица 4.2.24. Максимален интензитет (мм/мин) и (л/сек) на хектар на дъждовете с различно времетраене
(април-октомври)- ПУРН 216-2021г.;
Таблица 4.2.25. Разрешиелно за ползване на воден обект за зустване на отпадъчни води;
Таблица 4.2.26. Разрешително за водовземане от повърхностни води;
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Таблица 4.2.27. Разрешително за ползване на воден обект за „отглеждане и добив на морски червей за риболов“ от
"Глицера" ЕООД;
Таблица 4.2.28. Време за утаяване на наносите в спокойна вода;
Таблица 4.4.1. Геоложки строеж №1;
Таблица 4.4.2. Геоложки строеж №2;
Таблица 4.4.3. Характеристични стойности на пластовете;
Таблица 4.6.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ШУМА ОТ РАЗЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ;
Таблица 4.6.2. ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА;
Таблица 4.6.3. ШУМОВИ НИВА НА НАЙ ЧЕСТО ПРЕЛИТАЩИТЕ В.П.С;
Таблица 4.6.4. Нива на звуковото налягане;
Таблица 4.6.5. Сумарно ниво на звуково налягане (площадка и при населеното място;
Таблица 4.7.1. Агрофизични и агрохимични характеристики в района на с. Страшимирово;
Таблица 4.7.2. Агрофизични и агрохимични характеристики в терени от горски фонд;
Таблица 4.7.3. Съдържание на тежки метали в почвата от депата (mg/kg);
Таблица 4.10.1. Гранични стойности на шумовите нива за определени райони и територии;
Таблица 4.10.2. Гранични стойности на шумовите нива за определени помещения;
Таблица 4.10.3. Класифициране на химични вещества и смеси;
Таблица 4.10.4. Обобщена характеристиката на основните опасни вещества и смеси;
Таблица 4.10.5. Опасни химични съединения, в състава на отработените газове;
Таблица 4.10.6. Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда;
Таблица 4.10.7. Население в Р България, област и община Варна към 31.12.2016 год. (брой);
Таблица 4.10.8. Население под, във и над трудоспособна възраст в Община Варна (брой);
Таблица 4.10.9. Естествено движение на населението в Р България, област и община Варна;
Таблица 4.10.10. Смъртност по причини в област Варна към 31.12.2016 год.;
Таблица 4.10.11. Механично движение на населението в Р България, област Варна;
Таблица 5.1. Матрица за оценяване на въздействието;
Таблица 5.2. Вредни въздействия при СМР върху атмосферния въздух;
Таблица 5.3. Прогнозни количества изгорели автомобилни газове и емисиите на вредни вещества;
Таблица 5.4. Прогнозните количества изгорели газове от пристанищната механизация;
Таблица 5.5. Значимост на въздействието на инвестиционното предложение върху атмосферния въздух при
експлоатация;
Таблица 5.6. Вредни въздействия при СМР върху повърхностните води;
Таблица 5.7. Значимост на въздействието на инвестиционното предложение при експлоатация;
Таблица 5.8. Вредни въздействия при СМР (основно в/у акустичната среда и вибрациите);
Таблица 5.9. Значимост на въздействието на инвестиционното предложение при експлоатация (основно в/у
акустичната среда и лъченията);
Таблица 5.10. Значимост на въздействието на инвестиционното предложение от дейностите с отпадъци при СМР;
Таблица 5.11. Значимост на въздействието на инвестиционното предложение (отпадъци) при експлоатация;
Таблица 5.12. Значимост на въздействието на инвестиционното предложение при експлоатация върху
геоложката среда;
Таблица 5.13. Значимост на въздействието на инвестиционното предложение върху Ландшафта при СМР;
Таблица 5.14. Значимост на въздействието на инвестиционното предложение върху Почвите при СМР;
Таблица 5.15. Значимост на въздействието на инвестиционното предложение върху Човешкото здраве при СМР;
Таблица 5.16. Значимост на въздействието на инвестиционното предложение при експлоатация;
Таблица 5.17. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВЪЗМОЖНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА СРЕДАТА И ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА;
Таблица 5.18. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ
КЪМ ОБХВАТА НА ОЦЕНКАТА (на областно ниво);
Таблица 5.19. ОТСТОЯНИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В
ЗОНАТА НА ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО;
Таблица 5.20. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРИСТАНИЩНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА,
СВЪРЗАНИ С ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИП;
Таблица 5.21. Анализ на отнетите площи;
Таблица 5.22. Емисии, отделените при завърочни дейности;
Таблица 5.23. СЪЩЕСТВУВАЩИ И НОВОПРЕДВИДЕНИ ПРИСТАНИЩНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЛАСТ ВАРНА, СВЪРЗАНИ С ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (ЕКСПЛОАТАЦИЯ);
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Таблица 5.24. Прогнозни и емисиите на вредни вещества в автомобилни газове;
Таблица 7.1. Значимост на въздействията върху оценените компоненти и фактори;
Таблица 8.1. Матрица за оценка на риска по BS 8800:1996;
Таблица 9.1. Кореспонденция Предварителен етап;
Таблица 9.2. Кореспонденция Етап Уведомление;
Таблица 9.3. Кореспонденция Етап Задание;
Таблица 9.4. Кореспонденция Етап ОВОС.
СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ В ДОКЛАДА
Фиг. 2.4.1. Вариант на работа „транспортно средство - мобилен кран – вътрешен транспорт - експедиция с кораб;
Фиг. 2.4.2. Вариант на работа „авто/ж.п. транспорт – силозно стопанство – транспортьор – специализирана
товарна техника – кораб”;
Фиг. 2.4.3. Вариант на работа „авто/ж.п. транспорт – силозно стопанство – транспортьор – грайферен товарач –
кораб”;
Фиг. 2.4.4. Претоварни варианти и вагони за насипни товари;
Фиг. 2.4.5. Вариант на работа с контейнери;
Фиг. 2.5.1. Фина стъпкова решетка;
Фиг. 2.5.2. Каломаслоуловител;
Фиг. 4.1.1-1. Роза на вятъра на измерените скорости по повторяемост;
Фиг. 4.1.1-2. Повторяемост на скоростта на вятъра по регистрирани данни (хистограмата) и вероятностната
плътност (кривата) за всички посоки по разпределението на Гумбел;
Фиг. 4.2.2. Фина стъпкова решетка;
Фиг. 4.2.3. Каломаслоуловител;
Фиг.4.8.1. Карти на района на инвестиционното намерение: а – 1909 г.; б – 1920 г.; в – 1933 г.; г–1936г.
Фиг. 4.8.2. Района на инвестиционното намерение: а – 1942 г., аерофотоснимка; б – 1960 г., ортофотокарта; в –
1982 г., топографска карта; г – 2014 г., ортофотокарта; д – топографска карта 1:25 000; е – Varna Ports Reference
(Quick guide)
Фиг. 4.8.3. Локализация на селището в Стария канал: а – на топографска карта; б – на сателитна снимка.
Фиг. 4.8.4. Актуализирана карта на обекта в АКБ, 2018 г.
Фиг. 4.8.5. Картосхема на обектите в западната част на Стария канал
Фиг. 4.8.6. Картата от картона на обекта, съставена от И. Иванов, 1993 г.
Фиг. 4.8.7. Локализация на селището Варна І върху сателитна снимка, 2018 г.
Фиг. 4.8.8. Източен край на Варненското езеро пред завод В. Коларов с отбелязано място на селището (по
Маргос, 1961-Б, обр. 4).
Фиг. 5.5.1. Блок-схема, показваща кумулативните въздействия;
Фиг. 5.5.2. Блок-схема, показваща взаимодействието на въздействията;
Фиг. 5.5.3. Блок-схема, показваща непреките въздействия;
Фиг. 5.5.4. Разположение на ИП разгледани в оценката;
Фиг. 5.5.5. Географски пространствени граници.
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УВОД
Пристанище „ОДЕСОС ПБМ - Варна“ е действащ обект и за дейностите по пристанищна
обработка на корабоплавателни средства и товари притежава „Удостоверение за експлоатационна
годност № 21001/30.05.2014 г.“, валидно за обработка на генерални и насипни товари и контейнери
до 30.05.2049 г. Възможностите за обработване на видовете товари и технологичните
характеристики на пристанищните съоръжения са разгледани в доклада по ОВОС. Предвижда се да
се изградят нова кейова стена, складова база, пристанищни мощности за обработка на около 750 000
тона годишно генерални товари (включително контейнери – до 50 000 TEU годишно) и насипни
товари около 1000 000 тона, в т.ч. зърно. Експлоатационният процес на Пристанището ще включва
обработване на диапазон от генерални и насипни товари и контейнери с конвенционални и
специализирани технологии по директен и индиректен вариант.
Докладът за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционното
предложение (ИП) за разширение на съществуващото пристанище за обществен транспорт с
регионално значение „ОДЕСОС ПБМ - Варна“ в землището на гр. Варна, област Варна е разработен
по задание на Възложителя от колектив независими експерти, отговарящи на изискванията,
регламентирани в чл. 83, ал. 1 и ал. 2 на ЗООС. Докладът за ОВОС е изработен в съответствие с чл.
96, ал. 1 на Закона за опазване на околната и чл. 12, ал. 1 на Наредба за условията и реда за
извършване на ОВОС по Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за ОВОС,
съгласувано от РИОСВ Варна с писмо изх. № 26-00-1962/31.10.2017 г., както и с указанията и
препоръките на компетентния орган и препоръките от проведените консултации.
РИОСВ Варна, в свое писмо № 26-00-1962/12.05.2017 г., след прегледа на представената в
уведомлението информация и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС (оценка за
съвместимостта е определила, че има вероятност ИП да окаже значително въздействие върху
защитена зона (ЗЗ) BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“, обявена със заповед № РД128/10.02.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. На основание на тази преценка и във
връзка с чл.34 и чл.39, ал.6 от Наредбата за Оценка на Съвместимоста се изисква към ДОВОС да
бъде приложен и ДОС, като същият следва да бъде структуриран по изискванията на чл. 23, ал.2 от
Наредбата за ОС и съобразен с критериите по чл. 22 от същата Наредба. Докладът е разработен като
са спазени изискванията на посочените по-горе членове и алинеи от Наредбата за ОС и е представен
под формата на приложение към Доклада за ОВОС, представляващ неразделна част от него.
При изготвяне на заданието за обхват и съдържание на доклада за ОВОС са проведени
предписаните консултации с контролните органи, специализираните ведомства, общинските
администрации, с представители на засегнатата общественост, в т.ч. и неправителствени
организации, в съответствие с чл. 9, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за ОВОС – Министерството на
околната среда и водите, Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Община Варна,
Район Аспарухово, Регионална здравна инспекция – Варна, Регионалната инспекция по околната
среда и водите – Варна, Басейнова дирекция Черноморски регион – Варна, Исторически музей –
Варна, Българско дружество за защита на птиците, Морска администрация, Пристанищна
администрация, „Ескана“ АД, Областна дирекция по безопасност на храните – Варна, Районна
дирекция на вътрешните работи – Варна, Районна дирекция национален строителен контрол.
Целта на настоящата оценката за въздействие върху околната среда е да определи, опише и
оцени очакваните преки и непреки въздействия от разширението на Пристанището върху човека и
компонентите и факторите на околната среда, включително въздуха, водите, почвите, биологичното
разнообразие и неговите елементи, ландшафта, земните недра, природните обекти, като набележи
необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на отрицателните последици върху тях.
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Наименование на инвестиционното предложение
Наименованието на инвестиционното предложение е „Разширение на съществуващо
пристанище за обществен транспорт с регионално значение „ОДЕСОС ПБМ - Варна“ в
землището на гр. Варна, област Варна. Докладът за ОВОС е разработен на основание чл. 92, ал. 1 от
ЗООС (Закон за опазване на околната среда) и Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС.
Инвестиционното предложение подлежи задължително на извършване на оценка на въздействието
върху околната среда във връзка с Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 на ЗООС, т. 8.2. и Писмо № 2600-1962/12.05.2017 г. на РИОСВ Варна – Приложение № 1.
Предложението касае развитие на терен, частна акционерна собственост, върху който е
разположено пристанището, като се предвижда изграждане на нова кейова стена към
съществуващата/действаща пристанищна зона с възможности за обработване на генерални, насипни,
едрогабаритни товари, опаковани стоки и контейнери. Предвижда се да се изградят пристанищни
мощности за обработка на около 750 000 тона годишно генерални товари (включително контейнери
- 50 000 TEU годишно) и за около 1 000 000 тона насипни товари вкл. зърно, както и нови складови
обеми (основно силози за насипни зърнени товари, контейнерна площадка, открити и покрити
монолитни складове).
1.2. Данни за инвеститора
Възложител на инвестиционното предложение е „ОДЕСОС ПБМ“ ЕАД гр. Варна, Южна
Промишлена Зона. Лица за контакти: Ивайло Радославов, в качеството му на Изпълнителен
директор, GSM: +359 877 914 615, e-mail: office@portodesos.com, Виолета Костадинова, експерт
маркетинг, GSM: +359 878 686 556.
В настоящия момент инвестиционното предложение е във фаза прединвестиционни
проучвания и инициаторът няма изградена организация и система, свързани с опазването на
околната среда. След реализацията на инвестиционното предложение със заповед ще бъде
определена структура, занимаваща се с дейностите по управление на околната среда, във връзка с
експлоатацията на обекта.
1.3. Данни за независимите експерти (списък на експертите и ръководител на колектива с
личен подпис срещу разработените раздели; писмени декларации по чл. 11, ал. 4 и ал. 5 от
Наредбата за ОВОС, подписани лично от експертите)
Колективът, разработил доклада за ОВОС, се състои от следните експерти:
Табл. 1. Справка за членовете на колектива и разработените от тях раздели
Експерт

Разработени раздели

инж.
Апостол
Маринчев,
ръководител

1. Обща информация;
2. Подробна характеристика на инвестиционното предложение, включваща информация относно размера,
засегнатата площ, параметрите, мащабността, обема, производителността, обхвата, оформлението на
инвестиционното предложение в неговата цялост;
3. Описание на разумни алтернативи (например по отношение на дейностите, технологията,
местоположението, размера и мащаба), проучени от възложителя, които са относими за инвестиционното
предложение и неговите специфични характеристики, и посочване на причините за избрания вариант, като
се вземат предвид последиците от въздействията на инвестиционното предложение върху околната среда;
9. Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по
ОВОС или на оправомощени от тях длъжностни лица и други специализирани ведомства и заинтересувани
държави – в трансграничен контекст, получени в резултат от проведените консултации;
11. Нетехническо резюме;
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Доц, д-р
Розалина
Златева
Чутуркова

Проф.
Маргарита
Иванова
Нанкова

12. Описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни), срещнати при
събирането на информация за изработване на доклада за ОВОС;
СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА.
И части от раздели:
4. Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда (базов сценарий) и кратко
изложение на вероятната им еволюция, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено. Описание
на елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС които е вероятно да бъдат засегнати значително от инвестиционното
предложение;
4.1 Атмосферен въздух. Климатични и метеорологични фактори;
4.5. Вредни физични фактори;
4.6. Ландшафт;
4.8. Културно наследство, археологически, исторически и архитектурни паметници;
4.9. Опасни вещества. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 2 от ЗООС;
5. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното предложение за
околната среда;
6. Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и изготвяне на оценката на
значителните последици за околната среда, включително подробности за затрудненията, които
възложителят на инвестиционното предложение е срещнал при събирането на необходимата информация,
и за основните елементи на несигурност;
7. Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при възможност –
премахване на установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве
и на предложените мерки за наблюдение;
8. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на инвестиционното предложение за
околната среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение на
риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за него;
10. Заключение на експертите, в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5 от ЗООС;
13. Референтен списък, в който се изброяват подробно източниците, използвани за описанията и оценките,
включени в доклада.
13.1. Методики;
13.2. Законодателна рамка;
13.3. Използвана литература и източници на информация в доклада за ОВОС.
4. Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда (базов сценарий) и кратко
изложение на вероятната им еволюция, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено. Описание
на елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС които е вероятно да бъдат засегнати значително от инвестиционното
предложение;
4.1 Атмосферен въздух. Климатични и метеорологични фактори;
4.5. Вредни физични фактори;
4.9. Опасни вещества. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 2 от ЗООС;
5. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното предложение за
околната среда;
6. Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и изготвяне на оценката на
значителните последици за околната среда, включително подробности за затрудненията, които
възложителят на инвестиционното предложение е срещнал при събирането на необходимата информация,
и за основните елементи на несигурност;
7. Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при възможност –
премахване на установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве
и на предложените мерки за наблюдение;
8. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на инвестиционното предложение за
околната среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение на
риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за него;
10. Заключение на експертите, в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5 от ЗООС;
13. Референтен списък, в който се изброяват подробно източниците, използвани за описанията и оценките,
включени в доклада.
13.1. Методики;
13.2. Законодателна рамка;
13.3. Използвана литература и източници на информация в доклада за ОВОС.
4. Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда (базов сценарий) и кратко
изложение на вероятната им еволюция, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено. Описание
на елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС които е вероятно да бъдат засегнати значително от инвестиционното
предложение;
4.6. Ландшафт;
4.7. Характеристика и състояние на почвите;
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Стоян
Николов

Доц. д-р
Даниела
ТоневаЖейнова

5. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното предложение за
околната среда;
5.5.
Кумулативно и комбинирано въздействие с въздействието на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи проблеми в околната среда,
свързани с области от особено екологично значение, които е вероятно да бъдат засегнати, или свързани с
използването на природни ресурси
6. Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и изготвяне на оценката на
значителните последици за околната среда, включително подробности за затрудненията, които
възложителят на инвестиционното предложение е срещнал при събирането на необходимата информация,
и за основните елементи на несигурност;
7. Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при възможност –
премахване на установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве
и на предложените мерки за наблюдение;
8. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на инвестиционното предложение за
околната среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение на
риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за него;
10. Заключение на експертите, в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5 от ЗООС;
13. Референтен списък, в който се изброяват подробно източниците, използвани за описанията и оценките,
включени в доклада.
13.1. Методики;
13.2. Законодателна рамка;
13.3. Използвана литература и източници на информация в доклада за ОВОС.
4. Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда (базов сценарий) и кратко
изложение на вероятната им еволюция, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено. Описание
на елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС които е вероятно да бъдат засегнати значително от инвестиционното
предложение;
4.3. Биоразнообразие, защитени територии и защитени зони.;
5. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното предложение за
околната среда;
5.2. Използването на природните ресурси, по-специално на земните недра, почвата, водите и биологичното
разнообразие, като се вземе предвид, доколкото е възможно, устойчивото наличие на тези ресурси;
5.5.
Кумулативно и комбинирано въздействие с въздействието на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи проблеми в околната среда,
свързани с области от особено екологично значение, които е вероятно да бъдат засегнати, или свързани с
използването на природни ресурси
6. Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и изготвяне на оценката на
значителните последици за околната среда, включително подробности за затрудненията, които
възложителят на инвестиционното предложение е срещнал при събирането на необходимата информация,
и за основните елементи на несигурност;
7. Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при възможност –
премахване на установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве
и на предложените мерки за наблюдение;
8. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на инвестиционното предложение за
околната среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение на
риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за него;
10. Заключение на експертите, в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5 от ЗООС;
13. Референтен списък, в който се изброяват подробно източниците, използвани за описанията и оценките,
включени в доклада.
13.1. Методики;
13.2. Законодателна рамка;
13.3. Използвана литература и източници на информация в доклада за ОВОС.
4. Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда (базов сценарий) и кратко
изложение на вероятната им еволюция, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено. Описание
на елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС които е вероятно да бъдат засегнати значително от инвестиционното
предложение;
4.3. Биоразнообразие, защитени територии и защитени зони.;
5. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното предложение за
околната среда;
5.2. Използването на природните ресурси, по-специално на земните недра, почвата, водите и биологичното
разнообразие, като се вземе предвид, доколкото е възможно, устойчивото наличие на тези ресурси;
5.5.
Кумулативно и комбинирано въздействие с въздействието на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи проблеми в околната среда,
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Д-р Мая
Кьосева

свързани с области от особено екологично значение, които е вероятно да бъдат засегнати, или свързани с
използването на природни ресурси
6. Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и изготвяне на оценката на
значителните последици за околната среда, включително подробности за затрудненията, които
възложителят на инвестиционното предложение е срещнал при събирането на необходимата информация,
и за основните елементи на несигурност;
7. Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при възможност –
премахване на установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве
и на предложените мерки за наблюдение;
8. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на инвестиционното предложение за
околната среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение на
риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за него;
10. Заключение на експертите, в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5 от ЗООС;
13. Референтен списък, в който се изброяват подробно източниците, използвани за описанията и оценките,
включени в доклада.
13.1. Методики;
13.2. Законодателна рамка;
13.3. Използвана литература и източници на информация в доклада за ОВОС.
4. Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда (базов сценарий) и кратко
изложение на вероятната им еволюция, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено. Описание
на елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС които е вероятно да бъдат засегнати значително от инвестиционното
предложение;
4.10. Здравно-хигиенни аспекти и оценка на здравния риск, Определяне на потенциално засегнатото
население и територии, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на
здравна защита в зависимост от предвиждания териториален обхват на въздействията върху компонентите
на околната среда;
5. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното предложение за
околната среда;
5.4.
Рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда, включително
вследствие на произшествия или катастрофи
5.5.
Кумулативно и комбинирано въздействие с въздействието на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи проблеми в околната среда,
свързани с области от особено екологично значение, които е вероятно да бъдат засегнати, или свързани с
използването на природни ресурси
6. Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и изготвяне на оценката на
значителните последици за околната среда, включително подробности за затрудненията, които
възложителят на инвестиционното предложение е срещнал при събирането на необходимата информация,
и за основните елементи на несигурност;
7. Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при възможност –
премахване на установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве
и на предложените мерки за наблюдение;
8. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на инвестиционното предложение за
околната среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение на
риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за него;
10. Заключение на експертите, в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5 от ЗООС;
13. Референтен списък, в който се изброяват подробно източниците, използвани за описанията и оценките,
включени в доклада.
13.1. Методики;
13.2. Законодателна рамка;
13.3. Използвана литература и източници на информация в доклада за ОВОС.
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Д-р инж.
Георги
Вълков

Инж. Иван
Иванов

Инж. Милчо
Петров
Ценков

3. Описание на разумни алтернативи (например по отношение на дейностите, технологията,
местоположението, размера и мащаба), проучени от възложителя, които са относими за инвестиционното
предложение и неговите специфични характеристики, и посочване на причините за избрания вариант, като
се вземат предвид последиците от въздействията на инвестиционното предложение върху околната среда
4. Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда (базов сценарий) и кратко
изложение на вероятната им еволюция, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено. Описание
на елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС които е вероятно да бъдат засегнати значително от инвестиционното
предложение;
4.1.1. Характеристика и анализ на климатичните и метеорологичните фактори на района;
4.2. Повърхностни и подземни води;
5. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното предложение за
околната среда;
7. Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при възможност –
премахване на установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве
и на предложените мерки за наблюдение;
13. Референтен списък, в който се изброяват подробно източниците, използвани за описанията и оценките,
включени в доклада.
13.1. Методики;
13.2. Законодателна рамка;
13.3. Използвана литература и източници на информация в доклада за ОВОС.
4. Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда (базов сценарий) и кратко
изложение на вероятната им еволюция, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено. Описание
на елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС които е вероятно да бъдат засегнати значително от инвестиционното
предложение;
4.2. Повърхностни и подземни води;
5. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното предложение за
околната среда;
5.5.
Кумулативно и комбинирано въздействие с въздействието на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи проблеми в околната среда,
свързани с области от особено екологично значение, които е вероятно да бъдат засегнати, или свързани с
използването на природни ресурси
6. Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и изготвяне на оценката на
значителните последици за околната среда, включително подробности за затрудненията, които
възложителят на инвестиционното предложение е срещнал при събирането на необходимата информация,
и за основните елементи на несигурност;
7. Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при възможност –
премахване на установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве
и на предложените мерки за наблюдение;
8. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на инвестиционното предложение за
околната среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение на
риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за него;
10. Заключение на експертите, в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5 от ЗООС;
13. Референтен списък, в който се изброяват подробно източниците, използвани за описанията и оценките,
включени в доклада.
13.1. Методики;
13.2. Законодателна рамка;
13.3. Използвана литература и източници на информация в доклада за ОВОС.
4. Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда (базов сценарий) и кратко
изложение на вероятната им еволюция, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено. Описание
на елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС които е вероятно да бъдат засегнати значително от инвестиционното
предложение;
4.4. Геоложка среда;
5. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното предложение за
околната среда;
5.5.
Кумулативно и комбинирано въздействие с въздействието на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи проблеми в околната среда,
свързани с области от особено екологично значение, които е вероятно да бъдат засегнати, или свързани с
използването на природни ресурси
6. Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и изготвяне на оценката на
значителните последици за околната среда, включително подробности за затрудненията, които
възложителят на инвестиционното предложение е срещнал при събирането на необходимата информация,
и за основните елементи на несигурност;
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7. Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при възможност –
премахване на установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве
и на предложените мерки за наблюдение;
8. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на инвестиционното предложение за
околната среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение на
риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за него;
10. Заключение на експертите, в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5 от ЗООС;
13. Референтен списък, в който се изброяват подробно източниците, използвани за описанията и оценките,
включени в доклада.
13.1. Методики;
13.2. Законодателна рамка;
13.3. Използвана литература и източници на информация в доклада за ОВОС.

гл.ас
д-р
Владимир
Славчев

3. Описание на разумни алтернативи (например по отношение на дейностите, технологията,
местоположението, размера и мащаба), проучени от възложителя, които са относими за
инвестиционното предложение и неговите специфични характеристики, и посочване на
причините за избрания вариант, като се вземат предвид последиците от въздействията на
инвестиционното предложение върху околната среда
4.8. Културно наследство, археологически, исторически и архитектурни паметници.
5. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното
предложение за околната среда
5.1. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, включително от
дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от експлоатация, ако е приложимо
5.5.
Кумулативно и комбинирано въздействие с въздействието на други съществуващи
и/или одобрени инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи
проблеми в околната среда, свързани с области от особено екологично значение, които е
вероятно да бъдат засегнати, или свързани с използването на природни ресурси
6. Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и изготвяне на
оценката на значителните последици за околната среда, включително подробности за
затрудненията, които възложителят на инвестиционното предложение е срещнал при
събирането на необходимата информация, и за основните елементи на несигурност;
7. Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при
възможност – премахване на установените значителни неблагоприятни последици за околната
среда и човешкото здраве и на предложените мерки за наблюдение;
10. Заключение на експертите, в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5 от ЗООС;
13.1. Методики;
13.2. Законодателна рамка;
13.3. Използвана литература и източници на информация в доклада за ОВОС.

гл.ас
д-р
Найден
Прахов

3. Описание на разумни алтернативи (например по отношение на дейностите, технологията,
местоположението, размера и мащаба), проучени от възложителя, които са относими за
инвестиционното предложение и неговите специфични характеристики, и посочване на
причините за избрания вариант, като се вземат предвид последиците от въздействията на
инвестиционното предложение върху околната среда
4.8. Културно наследство, археологически, исторически и архитектурни паметници.
5. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното
предложение за околната среда
5.1. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, включително от
дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от експлоатация, ако е приложимо
5.5.
Кумулативно и комбинирано въздействие с въздействието на други съществуващи
и/или одобрени инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи
проблеми в околната среда, свързани с области от особено екологично значение, които е
вероятно да бъдат засегнати, или свързани с използването на природни ресурси
6. Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и изготвяне на
оценката на значителните последици за околната среда, включително подробности за
затрудненията, които възложителят на инвестиционното предложение е срещнал при
събирането на необходимата информация, и за основните елементи на несигурност;
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7. Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при
възможност – премахване на установените значителни неблагоприятни последици за околната
среда и човешкото здраве и на предложените мерки за наблюдение;
10. Заключение на експертите, в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5 от ЗООС;
13.1. Методики;
13.2. Законодателна рамка;
13.3. Използвана литература и източници на информация в доклада за ОВОС.

Списък на регистрираните експерти и ръководителя на колектива с личен подпис срещу
разработените раздели е представен в Приложение № 2.
Писмени декларации по чл. 11, ал.4 и ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда са представени в Приложение № 3. Документи по
чл. 83, ал. 2 от ЗООС (копия дипломи за висше образование на експертите) са представени в
Приложение № 4. (Съгласно § 6. От преходните и заключителни разпоредби на Закона за висшето
образование последни изм. и доп., бр. 98 от 09.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г. „Дипломи за висше
образование, издадени от висшите училища до влизането на този закон в сила, дават правата на
завършили образователна степен "магистър").
2. Подробна характеристика на инвестиционното предложение, включваща информация
относно размера, засегнатата площ, параметрите, мащабността, обема, производителността,
обхвата, оформлението на инвестиционното предложение, в неговата цялост
Пристанището е съществуващо и притежава Удостоверение за експлоатационна годност №
21001/30.05.2014 г. (вж. Приложение № 5), за обработка на генерални и насипни товари и
контейнери, валидно до 30.05.2049 г. Пристанищните дейности ще включват обработване на
контейнери и широк диапазон от генерални и насипни товари с конвенционални и специализирани
технологии по директен и индиректен вариант.
2.1. Ситуационна схема, генерален план, сгради и съоръжения, инфраструктура, персонал
Разглежданото инвестиционно предложение се отнася до разширение на действащо
пристанище, като ще се изгради нова кейова стена и нова складова база. В приложения идеен
вариант/чертеж на генерален план са показани съществуващите и новопредвидени за изграждане
сгради и съоръжения, както и предвидената за реализация инфраструктурна мрежа.
Дейностите по обработка на товарите в момента се осъществяват от 10 бр. административен
и 50 бр. изпълнителски персонал. След реализацията на новото инвестиционно предложение тези
дейности ще бъдат изпълнявани от от 20 бр. административен и 100 бр. изпълнителски персонал.
Приложение № 6 - „Ситуационни схеми на съществуващото състояние“
Приложение № 7 – „Генерален план“.
2.2. Описание на местоположението на инвестиционното предложение. Местоположение на
площадката, съседи и отстояния (карта на района)
Разширението на пристанище „ОДЕСОС – ПБМ“ Варна ще бъде осъществено на северния
бряг на Варненско езеро. Територията е собственост на инвеститора. Инвестиционното
предложение е включено в Националната програма за развитие на пристанищата за обществен
транспорт 2008 – 2015 г. Реализацията на инвестиционната инициатива ще се осъществи върху
собствени терени от устройствения план на гр. Варна, с обща площ от 123,580 декара.
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Фиг. 2.2.1. Сателитна снимка на района на разположение
Територията за реализация е разположена в землището на гр. Варна, EKATТE 10135, област
Варна, в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5501.356.
Най-близко разположените жилищни територии са в гр. Варна – на около 400 м северно.
Предлаганата площадка се намира в землището на града, община Варна, област Варна.
Територията на пристанището отстои на:
- 400 м южно от най-близките жилищни сгради;
- 350 м западно от „Булярд корабостроителна индустрия“ АД;
Координатите на разположение на геометричния център площадката са:
N 43,200450°; Е 27,892732°
В Приложение № 8 са показани скици на имотите.
В съседство от разглежданата площ са разположени урбанизирани територии,
производствени предприятия, складови площи, общински земи, инфраструктурни градски мрежи.
В Приложения № 9 е показана „Карта на района“ с разположение на терена.
2.3. Описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение в неговата
цялост и ако е приложимо – на необходимите дейности по събаряне и разрушаване, както
и изискванията относно използването на водите и земните недра – на етап строителство и
на етап експлоатация
По-долу е представено описание на физическите характеристики на инвестиционното
предложение в неговата цялост. Разгледани са:
- Комуникационните връзки на територията;
- Технологичните зони и последователности;
- Конструктивни варианти и съоръжения;
- Складовото стопанство.
Централният вход на пристанището, съгласно съществуващия план на обекта, е
разположен в североизточния край на площадката. Предвижда се изграждане на втори автомобилен
портал, на около 200 m южно от съществуващия. Пешеходният, автомобилният и железопътният
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вход ще дават възможност за организиране на строг и ефективен пропускателен режим и прилагане
на кодекса „ISPS Code” за пропускателен режим в пристанищния комплекс. Помещенията на
основния автомобилен и пешеходен портал предоставят възможност за функционирането на
денонощен пункт за видео наблюдение от охраняващата служба. Тук е организирана и службата за
издаване на пропуски.
На пешеходния портал е организиран пропускателен режим, подобен на останалите
терминали от Варненския пристанищен район. Видео наблюдението е съчетано с компютърна
система за регистрация на преминалите през порталите.
Автомобилният портал предоставя удобство, като през него ще преминават всички видове
моторни превозни средства (МПС). Организацията на движението от двете страни на портала
осигурява бързо и безаварийно разминаване на автомобилите. След влизане в района, автомобилите
се насочват към авто-везната, където ще получават указания от дежурен авто-диспечер накъде да се
насочват, а също така ще им бъде „взета” и тара, ако задачата им в пристанището изисква това.
Железопътният портал е разположен на северната граница на терена. Разполага със солидна
врата, защитаваща сериозно от опити за насилствено проникване в района на пристанището.
Автомобилна везна В действащото пристанище има авто-везна, разположена на площадката
след портала (при влизане). В новото инвестиционно предложение още една везна ще се монтира
при втория автомобилен вход.
Има предвидено място за поставянето на железопътна везна. По последни данни
инвеститорът е решил доставка и монтаж на комбинирано съоръжение везна-разтоварище при
силозните клетки.
Инвестиционният проект на пристанището предвижда достигане на производителност на
пристанището за обработка на насипни товари (вкл.зърно) до годишен капацитет от над 1 мил. тона
годишно, мощности за обработка на генерални товари с годишен капацитет от около 750 000 тона
(включително контейнери – 50 000 TEU годишно).
Строителните дейности включват следните основни моменти:
1. Изграждане на ново специализирано корабно място с обща полезна дължина до 220 m;
2. Формиране на оперативна технологична зона. Параметрите на оперативната зона се
определят от дължината на кея и обсега на бреговите кранове. Площадката се очертава да има
размери около 200 метра дължина успоредно на кея, и около 25 метра ширина. Оперативната зона
се характеризира с:
 динамика на обработваните кораби, автомобили, пристанищни терминални влекачи,
товари, намиращи се в обсега на кейовите кранове;
 отсъствие на товари за дългосрочно съхранение;
 възможност за бърз достъп до корабите на кея;
 отсъствие на хора и техника, нямащи служебни задължения в тази зона.
Оперативната зона се явява най-важното място в пристанището, когато на кея има кораб. Тя
трябва да отговаря на следните условия:
 Да бъде изградена като неразделна част от конструкцията на кея. Колкото
максималното натоварване на площадката е по-близо до кейовата стена, толкова площадката е поудобна за експлоатация;
 да има товароносимост 20 тона на кв.м., за да може да се обработват и тежки и
извънгабаритни товари;
 да има минимален наклон за оттичане на дъждовните води във водосъбирателните
колектори;
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 да бъде с равна повърхност, без наличие на съоръжения, които да са препятствие за
движението на автомобили и терминални влекачи;
 галериите на подземната инфраструктура да не са причина за нарушаване целостта на
площадката или предпоставка за пропадания по нейната повърхност;
 да дава възможност за бързо почистване от насипни товари със специализирани
машини;
 асфалтово покритие не се допуска.
През оперативната зона ще преминават всички товари, пристигащи и заминаващи по море
до/от новото кейово място. Изискванията към оперативната зона са много високи по отношение на
конструкцията на площадката и качеството на изпълнение на настилката. Те са породени от
интензивността при обработката на товарите с участието на множество автомобили и пристанищни
влекачи. Тя ще служи и за буферен склад при високи корабо-денонощни норми.
3. Изграждане на ново Складово стопанство. За повишаване на опциите и капацитета за
временно съхранение, ще се изградят нови метални силози за насипни зърнени товари до 10 бр.
силози, в две паралелни силозни групи с общ максимален обем от 64000 t. до 82000 t. във функция
на височината на силозната клетка и обем 82 000 до 100 000 m3, заедно със стационарни гумени
лентови транспортьори с производителност около 500 t/h, контейнерна площадка, 6 броя монолитни
покрити складове - 2х1250 m2, 1х1600 m2, 1х1200 m2, 1х1920 m2 (нов склад, който е на чертежа на
Ген плана, но не е описан в записката), 1х1000 m2, 1х2300 m2 и метални навеси към съществуващи
закрити складове за генерални товари (за цветни и поцинковани метали, товари в биг-бегс, кашони,
каси и други), и открити навесни конструкции (1 х 480 m2, 1 х 600 m2 и 1 х 880 m2) за всички видове
черни метали, биг-бегс, дървен материал, товари в каси, варели и друга опаковка и др. Покритите
складве с размери 1600 m2 и 2300 m2, залегнали в генералния план за изменение са преминали
процедура по ОВОС и разрешени за строителство през 2017 г. В обхвата на съществуващото УЕГ
изменението предвижда „намаляване“ до площ от 3200 m2 на съществуващ покрит склад за насипни
и генерални товари чрез предстояща реконструкция, с оглед осигуряване на оперативна площ зад
подкрановия път на новата стена
Силозите за зърно ще са ситуирани така, че разположението им да предоставя възможност
автомобилният поток за превоз на зърно да се отдели максимално в тази зона и да не пречи на
вътрешния пристанищен транспорт и превоза на контейнери, като по този начин ще се избегне
влизането на автомобилите в района на пристанището, като последните ще излизат бързо на
шосейната пътна мрежа. Силозите могат да се поставят поетапно. Заедно с тях ще бъде построена и
система от гумено-лентови транспортьори (ГЛТ) за извеждане на товара до кея. ГЛТ ще бъдат
стационарни до началото на оперативната зона на бреговите кранове. Системата от ГЛТ трябва да
осигури производителност около 500 тона на час и по-висока. Силозната група ще разполага с две
авто-разтоварища и товарище и едно ж.п. разтоварище. Предвидената за изграждане силозна група
от десет силоза ще е ситуирана в южната част на пристанището, с цел снижаване на акустичното
натоварване в близост до защитените жилищни сгради.
4. Оформяне на Зона за складиране на контейнери (стиф за контейнери).
Размерите й са продиктувани както от начина на манипулации с контейнерите, така и от
изискванията за подреждането им. Практиката в българските пристанища показва, че предвидената
за стифиране площ от около 12-15 хил. m2 е достатъчна при обработката около 20-25 хил. TEU
годишно в пристанището. При такъв обем от контейнери, технологията може да бъде изградена на
базата на универсални високоповдигачи тип „ричстакер” и терминални влекачи. Контейнерните
площадки ще позволяват складиране и обработка до 900 контейнера едновременно. Основните
изисквания към контейнерната площадката на Пристанището са: товароносимост най-малко 20 t/m2,
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да бъде достатъчно равна за да осигурява безаварийно движение на пристанищната техника и
подреждането на контейнерите, да е изградена с наклон, позволяващ оттичане на повърхностните
води за отвеждането им в пречиствателно съоръжение, да е ремонтно пригодна. Предвидените три
контейнерни площадки (1 х 3200 m2, 1 х 3800 m2 и 1 х 5150 m2) ще са ситуирани в най-южната част
на пристанището с цел снижаване на звуковото натоварване в близост до защитените жилищни
сгради. Площадката ще бъде изградена върху терен с достатъчна плътност. Товароносимостта на
бетонните плочи на площадката трябва да е минимум 110 тона (общо): машина „ричстакер” + 40
футов пълен контейнер. Не се препоръчва асфалтиране на площадки, където ще се движат и работят
контейнеро-обработващи машини. Асфалтът има недостатъците да уляга от тежестта на машините,
да се изронва при маневрирането им на място, при което контейнерите хлътват в него през горещите
летни дни. Размерите на площадката за съхранение на контейнерите ще позволяват тя да бъде
разчертана и обозначена със специална маркировка, отговаряща на приетия от пристанището
софтуер на системата за следене на контейнерите. Цялата площадка за контейнери ще има камери
за видео наблюдение и мачтово осветление, съгласно нормите за осветеност на територията и
работните зони в пристанищата.
Ситуирането на площадката за контейнери и близостта на пристанището до републиканската
пътна мрежа и железопътната инфраструктура, както и оборудването в пристанището, ще дават
възможност за обработка на тежки и извънгабаритни товари.
5. Изграждане на основни вътрешни инфраструктурни комуникации (пътни,
водопроводни, канализационни, телекомуникационни).
Предвижда се извършване на вътрешна вертикална и хоризонтална планировка с цел
изграждане на необходимата транспортно комуникационна схема, съобразно изискванията на
вътрешното устройство на територията (работни зони, складови площи, кранови пътища и т.н),
свързваща складовете с транспортните портали, различните площадки (чрез вътрешни пътища),
полагане на настилки на всички площадки, доставка и монтаж на авто- и ж.п. кантари.
6. Доставка и монтаж на пристанищна техника и оборудване.
При реализацията на обекта (строителен период) ще се извършат следните основни
дейности: драгажни работи; изграждане на кейова стена; строителни дейности по сгради (складове,
работни и битово-санитарни помещения) и инфраструктурни мрежи; вертикална и хоризонтална
планировка.
Очакваното времетраене на строителството на хидротехническите съоръжения на терминала
по експертна оценка е 16-20 месеца. Реализацията на цялостния проект ще отнеме около 24 месеца.
Драгажни работи. Проектът включва изграждане на кейовата стена с дължина
приблизително 220 метра. Като цяло при драгирането на дъното за изграждане на кейовата стена и
удълбочаване на акваторията ще се формират около 40 000 m3 земни маси. Драгирането от вода се
предвижда да бъде извършено със специализирана драгажна техника като са обсъждани варианти:
със самоходна дълбачка тип „хопер”, със смукачка и баржа и драгиране с плаващ кран. За целта са
проведени предварителни разговори с драгажни компании. Различните видове драгиране имат
различни предимства и недостатъци, които ще бъдат взети под внимание при определяне на
изпълнителя.
Съгласно извършените инженерно-геоложки проучвания земните маси, които подлежи да
бъдат иззети при драгирането, преобладаващо са пясъчни разновидности, различаващи се по своята
зърнометрия. При проучването няма установено наличие на химични замърсители на седиментите.
Това води и до извода, че иззетите драгажни маси могат да бъдат използвани като инертен материал
(пясък) за приземни работи, без да се депонират.

24

До началото на процеса на реализация инвеститорът трябва да изясни и избере (въз основа
на проучванията) възможните начини и места за нормативно съобразно драгиране и използване или
депониране на остатъчните драгажни маси, съобразявайки се с техния състав и количества.
Окончателният вариант на типа на кейовата конструкция ще се доуточни по време на
Инвестиционния проект. Предвижда се да се драгира до дълбочина на дъното –12 до –12,50 метра.
Данни за координатите на началната и крайна точки на ново изградената кейова стена и
ползваната акватория са представени по-долу.
Таблица № 2 Координатите на началната и крайна точки на кейовата стена
№

обозначение
WGS 84

1.
2.

Т1
Т2

N
43°12'01,665
43°12'06,629

E
27°53'23,326
27°53'30,320

КООРДИНАТНА СИСТЕМА
UTM 35N
BGS 2005
N
E
N
E
4783460,454
572291,016
4787732,149
694202,250
4783615,265
572447,223
4787889,739
694355,751

Определянето на основните характеристики на отделните звена и съоръжения и
териториалното им разположение е съобразено със:
 съответствието им с количествата, вида и характеристиките на обработваните товари,
транспортните средства и изискванията за опазване на околната среда, безопасност на труда,
пожарна безопасност и други;
 функционалната обвързаност на отделните звена и участъци;
 вътрешните транспортни връзки;
 спазването на нормативните отстояния на всички изисквания.
Използвани природни ресурси и енергийни източници, суровини и материали (главно
електроенергия и питейна вода)
През строителния период ще се използват следните видове и прогнозни количества ресурси,
материали и енергийни източници:
- бетон – за изграждане на складови и работни площадки, основи и носещите конструкции
на сградния фонд – около 75 000 m3;
- конструктивна стомана – 12000 t
- арматурно желязо – за армиране на бетонни конструкции и площи – около 10000 t;
- пясък – за подготовка на терените и при планировката им - около 25 000 m3;
- чакъл - за подготовка на терените и при планировката им - около 60 000 m3;
- плоски строителни панели - за изграждане на складовите построики – около 5 000 m3;
- електроенергия – при работа с ръчни електроинструменти - около 50 000 kWh;
- петролни горива – за работа на строителната и транспортна техника – около 2 000 t;
- смазочни материали – за строителната техника и инструменти 40т;
- лакобояджийски материали за нанасяне на защитни покрития на сградите и съоръженията
– около 85 t;
- заваръчни електроди за присъединяване на елементи при изграждане на сгради и
съоръжения – около 2000 kg;
- вода – за питейни, хигиенни нужди и строителни дейности – около 6000 m3/y
2.4. Описание на основните характеристики на етапа на експлоатация на инвестиционното
предложение (всички процеси и дейности), например енергийни нужди и използвана
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енергия, естеството и количеството на използваните материали и природни ресурси
(включително водите, земните недра, почвите и биологичното разнообразие)
Разглежданото пристанище е съществуващо. До момента на територията се обработват
основно пакетирани и генерални товари. Поради сериозният инвеститорски интерес възложителят
е предприел действия с настоящото инвестиционно предложение за разширяване обхвата на
обработваните товари. За тази цел е необходимо изграждане на нова кейова стена, вътрешно
обектова инфраструктура, доставка и монтаж на пристанищна техника и изграждане на
допълнителна специализирана складова база (силозна група и покрити складове).
Експлоатационният процес на Пристанището след разширението му ще включва
обработване на контейнери и широк диапазон от генерални и насипни товари с конвенционални и
специализирани технологии по директен и индиректен вариант. Пристанището притежава
Удостоверение за експлоатационна годност № 21001/30.05.2014 г., валидно до 30.05.2049 г.
Възможностите за обработване на видовете товари и технологичните характеристики на
пристанищните съоръжения са разгледани обстойно в доклада. С разширението на пристанището
се разчита на капацитет за обработка на около 750 000 тона годишно генерални товари
(включително 50 000 TEU годишно) и насипни товари около 1 000 000 тона (в т.ч. зърно).
Предвижданията на инвеститора визират развитие основно на възможности за обработка на
зърнени и насипни товари, а така също генерални товари и контейнери.
Генерални и насипни товари. На пристанището могат да се обработват широк диапазон от
различни генерални товари за закрито и открито съхраняване.
Закрито съхраняване:
- всички видове цветни и поцинковани метали, изискващи закрито съхраняване;
- товари в "биг бегси", кашони, каси и други;
- други товари, изискващи закрито съхранение или особен режим.
Открито съхраняване:
- всички видове черни метали;
- "биг-бегси"
- дървен материал;
- товари в каси, варели и друга опаковка;
- други товари, които отговарят на изискванията за натоварване на кея.
За обработката на насипни товари ще се прилага класически тип технологична линия,
гарантираща норми на обслужване, подходящи за предвидените количества и видове товари.
Процесът се характеризира с обичайната потребност от работна сила, съгласно конкретно
разработените технологични карти.
Варианти на работа - възможни са директни (преки) и индиректни (непреки) варианти на
обслужване на товаропотока в зависимост от това каква подемно-транспортна техника ще се
използва при обработване на товарите и от това дали товарите ще се транспортират непосредствено
или след временен престой в складовата база.
Директни варианти:
- транспортно средство – релсов електрически кран – кораб или обратно;
- транспортно средство – мобилен кран – вътрешен транспорт – кораб или обратно.
Индиректни варианти:
- транспортно средство – мобилен кран – склад – кораб или обратно;
- транспортно средство – мобилен кран – вътрешен транспорт – складови машини – склад –
кораб или обратно.
- склад – складови машини – кораб или обратно.
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При товаро-разтоварните дейности ще се използват релсови пристанищни кранове,
покриващи напълно необходимостта от безопасна товароподемност за обработката на обичайните
за региона товари. В складовете ще се използват челни товарачи, оборудвани с най-широка гама
сменни товарозахватни приспособления.
Зърнени товари. Целесъобразно е да се използва специализирана технология за съхраняване
и претоварване на зърнени култури, която ще повиши конкурентното ниво на пазара на
пристанищни услуги, ще привлече клиенти и ще увеличи пропускателната способност на
пристанището в сравнение с обичайните технологии за насипни товари, използвани в България.
Предлагането на силозен складов капацитет ще привлече клиенти с различен дял на обработвани
товари, предоставяйки им условия за складиране, покриващи нов стандарт в обслужването.
Силозното стопанство има несравнимо конкурентно предимство с възможността за едновременно
складиране на партиди от различни собственици и видове товари.

Фиг. 2.4.1. Вариант на работа „транспортно средство - мобилен кран – вътрешен транспорт експедиция с кораб






Варианти на работа – Възможни са няколко технологични варианта:
Силоз – система от транспортьори – мобилен товарач – кораб
Транспортно средство – мобилен товарач – кораб
Силоз – система транспортьор – тава – кран с грайфер – кораб
Транспортно средство – тава – кран с грайфер – кораб

Фиг. 2.4.2. Вариант на работа „авто-/ж.п. транспорт – силозно стопанство – транспортьор –
специализирана товарна техника – кораб”
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Фиг. 2.4.3. Вариант на работа „авто-/ж.п. транспорт – силозно стопанство – транспортьор –
грайферен товарач – кораб”

Фиг. 2.4.4. Претоварни варианти и вагони за насипни товари
Видове насипни товари, които могат да се обработват в пристанището:
 Закрито складиране:
- всички видове зърнени култури и производни насипни продукти от тях;
- други товари, изискващи закрито съхранение или особен режим (шротове).
 Открито складиране – не се предвижда.
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Предвижда се приоритетно да се използва мобилна товарачна машина с възможност за
подаване на товара от транспортьор или външни превозни средства. При определена специфика на
обработвания товар, пристанищният оператор, в изключителни случаи, може да прилага грайферна
технология. Посредством транспортьори или камиони тип самосвал се транспортира товарът от
силозите или закрит/открит склад до кейовата оперативна зона.
В приложение са показани примерни видове претоварни машини за зърнени товари –
Приложение № 10: „Претоварни схеми“.
Варианти за транспорт на контейнери. Определените зони за развитие на контейнерна
обработка са с обща площ от 12-15 хил. м2. Разчетен складов капацитет за пълни контейнери (внос,
износ, хладилни, опасни, извънгабаритни и акцизни): 500 TEU. При 4 реда на стифиране по
височина 100% складов капацитет дава 900 броя контейнери. Контейнерите се извозват предимно
с автотранспорт и маневрирането, съобразно направените разчети, е удобно и безконфликтно.
Разчетният контейнеровоз е с приблизителен капацитет от 1500 TEU. Терминалът ще се
оборудва със съвременни системи за управление на основата на изкуствен интелект. Широко ще
залегнат OCR приложенията при обработката на контейнери. По този начин гарантирано ще се
намалят до минимум обезщетенията на клиенти, търсещи отговорност от пристанищния оператор.
Пълната автоматизация на входно-изходните пунктове ще повиши точността и надеждността на
въвежданите данни от операторите, ще оптимизира използването на работна сила, ще намали
вероятността от злополуки с персонал, ще намали или елиминира напълно вербалната комуникация.
Освен това ще се съхраняват записи на контейнерите и камионите, ще се даде възможност за
незабавно и точно поставяне на резолюция към иска на клиента, ще се намали времето за проверка
и въвеждане на данни в системната база до 10 сек., ще се елиминират напълно входно-изходните
пунктове като тясно място в терминала, ще се увеличи в пъти пропускателна способност на
пунктовете, ще се даде възможност за 100% електронно предварително "букиране".
Технологичните варианти на обработка на контейнери са следните:
 Кораб – портален кран – терминален транспорт – ричстакер – стиф или обратно;
 Склад за деконтейнеризация – терминален транспорт – ричстакер – клетка за
обработка или обратно.

Фиг. 2.4.5. Вариант на работа с контейнери
Контейнеровозите ще се обработват с 2 крана с товарна характеристика и "клиъранс"
(свободно пространство), обезпечаващ работата над геометричното напречно сечение на
диаметралната равнина в най-голямата й част. Крановете ще са оборудвани с автоматични
"спредери" и механизъм за въртене. "Ротаторът" увеличава производителността на крановете и
повишава качеството на претоварните операции. В настоящата фаза на проектиране за складови
машини ще се използват модерни "ричстакери". За превоза на контейнерите между кейовия фронт
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и стифа се използват специализирани камиони за контейнери. Този тип техника предопределя
начина на складиране на контейнерите в складовата площадка.
Пропускателната способност на кейовия фронт се определя комплексно от пропускателните
способности на звената на технологичните линии, всяко от които се състои от кейова претоварна
машина, терминален транспорт и тилови машини. Като основа за определянето на пропускателната
способност на технологичните линии се използва времето за претоварване на един контейнер (време
за един работен цикъл) и оттук се определя броят на движенията на крана за час. Средно
статистически, крановете правят по 15 - 20 движения за час. При горепосочените параметри,
пропускателната способност на кейовия фронт ще бъде от порядъка на над 60 хил. TEU.
Контейнерите ще се обработват по следните технологични варианти:
 Корабна работа:
кораб – кран – превозно средство или обратно;
кораб – кран – превозно средство – контейнерна машина – стиф или обратно.
 Стифадорска работа
стиф – контейнерна машина – камион или обратно.
При така определените параметри контейнерният терминал ще може да поеме
контейнеропотока, заложен в програмата с предложената технология за обработка и начин на
стифиране. Внедряването на друг вид тилова техника и начин на стифиране ще повиши значително
пропускателната способност на складовите площи и на терминала като цяло.
Използвани природни ресурси и енергийни източници, суровини и материали (главно
електроенергия и питейна вода)
През експлоатационния период някои видове материали и ресурси ще се използват
постоянно, а други – периодично, при необходимост.
Постоянно ще се използват следните видове и прогнозни количества:
- електроенергия – при работа с ръчни електро-инструменти и електро-задвижвания – около
16 MWh;
- петролни горива – за работата на пристанищната механизация – около 1 000 t/y.;
- смазочни материали – за пристанищната механизация, транспортна техника и инструменти
- около 2 500 l/y;
- вода – за питейни, санитарно-хигиенни нужди – около 5 000 m3/год. – от системата на ВиК;
- води за противопожарни нужди от 144 m3, определени съгласно Наредба № Iз1971/29.102009 г. за противопожарни и строително технически норми …. Необходимото
количество се осигурява от системата на ВиК. Това количество се отнася за два часа
непрекъснато пожарогасене едновременно на два пожара.
Периодично ще се използват следните видове и прогнозни количества:
- бетон – за строителство и ремонти – около 100 m3/y;
- лакобояджийски материали за нанасяне на защитни покрития при репарация на сградите и
съоръженията – около 5 t/y;
- заваръчни електроди за извършване на ремонтни дейности на сгради и съоръжения – около
300 kg/y.
2.5. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии (като
замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, нейонизиращи
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лъчения, радиация) и количества и видове на отпадъците, получени по време на етапа на
строителство и на етапа на експлоатация
2.5.1 Отпадъци
Съществуващо състояние. Обектът на инвестиционното намерение е съществуващо,
действащо пристанище с кейова стена, разположена успоредно на стария канал „море - езеро“, с
открити складови площадки и покрити монолитни складове и навеси за приемане и обработване на
генерални и насипни товари. Поради разширение на асортимента и увеличаване на обема на
обработваните товари е предвидено да бъде изградена нова кейова стена и допълнителни складови
съоръжения (силозна група, покрити складове, навесни открити складове и контейнерна площадка).
Към настоящия момент, пристанищният оператор има регистрирани, генерира и съхранява
предварително следните отпадъци, дадени в Табл. 2.5.
Таблица 2.5. Третирани отпадъци в настоящия момент
№

Код

Наименование

1
2

13 01 10
13 02 05

3
4
5
6
7
8
9
10

13 05 08
15 01 01
15 01 02
16 01 03
16 01 99
16 06 01
17 04 07
20 01 21

нехлорирани хидравлични масла на минерална основа
нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална
основа
смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори
хартиени и картонени опаковки
пластмасови опаковки
излезли от употреба гуми
отпадъци, неупоменати другаде
оловни акумулаторни батерии
смеси от метали
луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

количество
2016 г.
0
0
0
0
7.920
0.81
0
0.165
22.6
0

А. Отпадъци, които ще се генерират по време на строителството на отделните
инвестиционни подобекти
На територията, върху която се предвижда да се реализира инвестиционното намерение,
липсват замърсявания с отпадъци. В процеса на реализация не се предвижда събаряне или
разрушаване на производствени постройки и сгради.
При реализация на новата инициатива за разширение на пристанището ще се генерират
следните видове и количества отпадъци:

Код 17 01 01 - Бетон – представлява остатък от втвърден бетон, непригоден за употреба по
предназначение - 15 m3 (ще се третира съгласно приложения План за управление на строителни
отпадъци – рециклиране и повторна употреба). Отпадъкът ще се генерира от остатъчни количества
строителни разтвори при дейността по строителство;

Код 17 01 02 - Тухли - представлява остатък от строшени тухли - 4 m3 (ще се третира съгласно
приложения План за управление на строителни отпадъци – рециклиране и повторна употреба).
Отпадъкът ще се образува от остатъчни количества тухли, негодни за използване като строителен
материал при дейността по строителство;

Код 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия - представлява остатък от
строшени парчета керамични материали - 3 m3 (ще се третира съгласно приложения План за
управление на строителни отпадъци – рециклиране и повторна употреба). Отпадъкът ще се генерира
от остатъчни количества фаянсови и керамични материали, негодни за използване като строителен
материал при строителните дейности;
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 Код 17 04 05 - Чугун и стомана (строителен отпадък). Образуват се при изграждането на
обекта. Генерира се от остатъчни количества строителни материали при строителство (арматура,
тръби и др.) Очаквано количество около 2 тона;
 Код 17 02 01 – Дървесина. Ще се образува от отпадъчни дървесни материали, използвани при
строителството (кофражни платна, греди, подпори и др.) – 20 m3 (10 t);
 Код 17 04 11 - Кабели, различни от упоменатите в код 17 04 10. Отпадъкът ще се генерира при
дейностите от строителството по прекарване на електро- и телекомуникационните мрежи в обекта.
Отпадъците ще се предават за рециклиране и обезвреждане на лица, притежаващи съответните
документи по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. Очакваното количество е около 1 тон;
 Код 20.03.01 - смесени битови отпадъци от строителните работници на обекта - около 0,5
t/месец. Ще се събират в затворен метален контейнер и ще се извозват на депо, посочено от
общината.
 Код 17 03 01* - Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран. Отпадъкът ще се генерира
при изпълнение на битумизирана основа на пътни платна, паркинги за автомобили и нови пътища,
както и при повърхностната обработка за залепващо и грундиращо покритие от битумен разлив за
връзка. Асфалтови смеси, отпаднали от битумизираната основа на пътни платна или битумния
разлив за връзка, ще се събират в метални контейнери, разположени на специално оформени за това
временни площадки, непосредствено до строителния обект. Отпадъците ще се предават за
рециклиране и обезвреждане на лица, притежаващи съответните документи по чл.35 от Закона за
управление на отпадъците. Очакваното количество на отпадащи асфалтови смеси е 3 тона.
 Код 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни
вещества. На площадката, където ще се реализира инвестиционното намерение, се очаква в хода на
строителството да се отделят опасни отпадъци от опаковки, съдържащи остатъци от опасни
вещества или замърсени с опасни вещества от използвани бои, лакове и други покривни материали.
Очакваното количество е около 0,3 тона, като те ще се генерират периодично. Отпадъците ще се
събират в полиетиленови чували и ще се съхраняват в контейнер, разположен на специализирана за
целта площадка с бетонова основа и метален навес на територията на строителството. Отпадъците
ще се предават за обезвреждане на лица, притежаващи съответните документи по чл.35 от Закона
за управление на отпадъците - разрешение за дейности с отпадъци или комплексно разрешително.
 17 04 07 - Смеси от метали - образуват се при изграждането на обекта, представляват
различни метали от използваните строителни конструкции и прокат. Отпадъците ще се събират в
контейнер, разположен на специализирана за целта площадка с бетонова основа в северната част на
територията на строителството. Отпадъците ще се предават за обезвреждане на лица, притежаващи
съответните документи по чл.35 от Закона за управление на отпадъците - разрешение за дейности с
отпадъци или комплексно разрешително. Очакваното количество е около 2 тона.
Освен изредените по-горе отпадъци, поради специфичния строителен процес (драгиране на
езерното дъно) ще се образуват и драгажни маси от акваторията. Проектът включва кейова стена с
дължина около 220 метра и изкопни и драгажни маси от около 40 000 m3. Генерирането и
третирането на драгажните маси, като особен вид отпадък, е описано подробно в раздел 3.
Алтернативи ……….. , подраздел „Алтернативи по отношение действията с формираните в
процеса на изпълнение на инвестиционното предложение отпадъци от изкопни и драгажни
дейности“, поради което тук не са коментирани.
От дейностите по изграждане на основите на новите складови обеми и планирането на терена
ще се формират изкопни земни маси – код 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17
05 03. Изкопните земни маси ще се образуват при подготовка на терена за строителството.
Очакваното количество е около 10000 м3. Тези маси се образуват основно при необходимост от
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изкопаване на терена и формиране на изкопи за изграждане на железобетонни фундаменти за сгради
и съоръжения. Тъй като теренът на обекта е равнинен, то тези неголеми количества земни маси ще
се използват впоследствие при хоризонталната му планировка.
Всички генерирани при строителните дейности отпадъци ще се съхраняват разделно на
определени за целта места и в подходящи контейнери на строителната площадка до предаването им
за оползотворяване/рециклиране.
Ръководен принцип за устойчиво развитие е “прекъсване на връзката между икономическия
растеж и нарастващото използване на ресурсите, което влияе негативно върху човека и
природата”.
Рамковата директива за отпадъците въвежда нова йерархия за управление на отпадъците.
Тази последователност е позитивна относно отпадъците и определя приоритетния ред за прилагане
на най-добрата възможност за околната среда в законодателството. Йерархията дава приоритет на
мерките в следната последователност:
1. Предотвратяване на образуването на отпадъци
Количествено предотвратяване: намалява се генерираното количество отпадъци,
включително чрез повторна употреба на продуктите или удължаване на жизнения им цикъл.
Качествено предотвратяване: намалява се съдържанието на вредни вещества в материалите
и продуктите.
2. Подготовка за повторна употреба
Начин на оползотворяване на отпадъците чрез подготовка на продукти, които са станали
отпадък за повторна употреба.
3. Рециклиране
Един материал се преработва с цел да се променят неговите физико-химични свойства за да
се използва повторно.
4. Друго оползотворяване
Изгаряне, когато основното използване на отпадъците е във вид на гориво, насипни действия
и други подобни.
5. Обезвреждане
Крайно обезвреждане чрез депониране като последна мярка.
В сила от 01.01.2014 г., преди започване на строително-монтажните работи (СМР),
възложителят е отговорен за изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, който
включва:
 общи данни за инвестиционния проект, съгласно приложение № 2;
 описание на обекта на премахване, съгласно приложение № 3 - за проекти, включващи
дейности по премахване на строежи;
 прогноза за образуваните строителни отпадъци (СО) и степента на тяхното материално
оползотворяване, съгласно приложение № 4;
 прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в
строежа, съгласно приложение № 5;
 мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с
изискванията на чл. 10 от “Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали”, приета с ПМС 277/05.11.2012 г., ДВ бр. 89/13.11.2012 г.
Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или
обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО, се извършват от лица,
които притежават документ по чл. 35, ЗУО.
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Депонирането на строителни отпадъци и излишните земни маси се извършва само на
определените от кмета на Общината депа за строителни отпадъци и земни маси, операторите, на
които притежават разрешение по чл.67 от ЗУО за дейността.
Дейностите по събиране, в т. ч. съхраняване, както и по материално оползотворяване на СО,
се извършват на следните площадки:
1. строителната площадка;
2. площадката, на която се извършва премахването;
3. специализирани площадки за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване,
подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на СО.
Изискванията, на които трябва да отговарят площадките, са регламентирани в приложение
№ 12 към член 17 от “Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали”.
За използването на строителни отпадъци в обратни насипи, същите задължително трябва да
отговарят на изискванията, заложени в инвестиционния проект на строежа.
За постигане на националната цел за повторна употреба, рециклиране и друго
оползотворяване на материали по чл.32 ал.1 от ЗУО, възложителите на СМР (извън пътища и жп
линии) осигуряват селективно разделяне и материално оползотворяване на видовете отпадъци.
Примерен План за управление на строителните отпадъци (съгласно изискванията на ЗУО) е
представен в Приложение № 11.
Б. Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на експлоатацията на отделните
подобекти и пристанището като цяло
През експлоатационния период ще се формират отпадъци от самото пристанище и от
плавателните съдове. Основната дейност на пристанището обхваща обработка на генерални,
насипни товари и контейнери и се обезпечава от работата на средствата на кейова механизация,
тилова механизация, всички видове транспортни средства, складовия отдел, както и на редица
спомагателни звена за текущо поддържане като ремонтна работилница и др., създаващи условия за
функциониране на пристанището. В резултат на нормалната експлоатация на тези звена, както и при
обслужването на корабите, посещаващи пристанището, ще се формират производствени, битови и
опасни отпадъци.
Налице са специфични изисквания към пристанищата, свързани с третирането на корабните
отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2004 г. за предаване и приемане на
отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност и на остатъци от корабни товари (ДВ, бр. 94/2004
г., изм. ДВ, бр 28/2009 г.).
Предвид специфичната функция и предназначение на обекта очакваните отпадъци по време
на експлоатацията най-общо могат да бъдат причислени в две групи:
 Генерирани отпадъци на територията на обекта;
 Приети отпадъци от корабоплавателна дейност.
Съгласно изискванията на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването
от кораби, 1973 г., изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78), операторите на пристанища са
задължени:
- да изградят пристанищни приемни съоръжения за приемане на отпадъци от
корабоплавателни средства;
- или да предоставят връзки на корабособствениците с оторизирани дружества за приемане
и третиране на отпадъци от корабоплавателни средства.
Трябва да се уточни, че на пристанището в настоящия момент няма и в бъдеще операторът
няма намерение да изгражда приемни пристанищни съоръжения за приемане на отпадъци от
корабоплавателната дейност. За тези специфични потоци отпадъци операторът ща осъществява
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преки контакти между корабните агентства и оторизирани по ЗУО дружества. Пристанищният
оператор има актуални договори с ПЧМВ Варна за извършване на приемо-предавателни операции
между посещаващите пристанището кораби и ПЦМВ Варна.
За отпадъци от корабни товари, формирани при товоро-разтоварни дейности, има два
специални контейнера, разположени на територията, в които се съхраняват предварително такива
неустановени отпадъци до предаването им на оторизирани дружества (установяването на вида и
кода на отпадъка се изяснява, когато пристигне даден кораб и се разбере какъв товар превозва).
Б.1. Отпадъци, генерирани при бъдещата експлоатация на територията
Опасни отпадъци
13 01 10* нехлорирани хидравлични масла на минерална основа Отпадъкът ще се
образува при подмяна на отработеното масло от експлоатацията на различни хидравлични
механизми и системи на транспортни и транспортно-подемни машини и съоръжения на територията
на пристанището. На тази фаза на проекта се очаква количество от 1 тон. Отпадъкът ще се събира в
метални варели от 200 л, маркирани с надпис "Отработени масла", както и с надпис "13 01 10*
нехлорирани хидравлични масла на минерална основа".
13 02 05* нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на
минерална основа Отпадъкът ще се образува при подмяна на отработеното масло от различни
двигатели, механизми и системи при експлоатацията на МПС, транспортно-подемни машини и
съоръжения на територията на пристанището. На тази фаза на проекта се очаква количество от 2
тона. Отпадъкът ще се събира в метални варели от 200 л, маркирани с надпис "Отработени масла",
както и с надпис „13 02 05* Нехлорирани, моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на
минерална основа”.
Варелите с отпадъци с кодове 13 01 10* и 13 02 05* се извозват с вътрешен транспорт на
специализирана за целта площадка за съхраняване на отработени масла в зоната на Ремонтномеханичната работилница. Площадката, на която се съхраняват отработените масла, представлява
обособена част (около 10 м2) от закрито складово помещение с бетонова основа. Площадката е
оборудвана и разполага с налични количества сорбенти (пръст, пясък, трици и др.), използвани за
ограничаване на евентуални разливи. Площадката отговаря на изискванията на Приложение № 2 на
Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №
53/19.03.1999 г. (ДВ, бр.29/1999 г.) и Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
(приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.). Отпадъците от масла се
предават за оползотворяване (регенериране) на лица, притежаващи съответните документи по чл.35
от Закона за управление на отпадъците - разрешение за дейности с отпадъци или комплексно
разрешително.
13 05 03* Утайки от маслоуловителни шахти (колектори)
Този отпадък се образува при почистване на каломаслоуловителите на пристанищната
територия. Годишното прогнозно количество ще е около 1.5 тона. За почистването на съоръженията
ще се сключи договор с лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с този вид отпадък,
издадено по реда на Закона за управление на отпадъците. Генерираните отпадъци не се съхраняват
на територията.
13 05 08* смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори
Отпадъкът ще се образува в резултат на почистване на експлоатираните локални
пречиствателни съоръжения на пристанището. Очакваното прогнозно количество е около 4 тона
годишно. За почистването на решетъчните шахти и гравитационни утайтели ще се сключи договор
с лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с този вид отпадък, издадено по реда на
Закона за управление на отпадъците. Генерираните отпадъци не се съхраняват на територията.
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15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни
вещества
Отпадъкът ще се образува при планирани ремонтни и възстановителни дейности по сградния
фонд и механизацията като остатъчни замърсени опаковки от използваните лакобояджийски
материали. С вътрешен транспорт същите ще се извозват до специализирана за целта площадка за
съхраняване на територията на пристанището. Очакваното прогнозно количество е около 1 тон
годишно. На площадката ще бъде разположен контейнер за съхраняване на опаковките, до тяхното
предаване за последващо оползотворяване на лица, притежаващи съответния разрешителен
документ по Закона за управление на отпадъците. Площадката ще отговаря на изискванията на
Приложение № 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени
и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/1999г. (ДВ, бр.29/1999 г.).
20 01 21* Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
Отпадъкът се образува при подмяна на осветителни тела в административни, обслужващи
сгради и складови помещения на територията на пристанището. След подмяна на излезлите от
употреба луминесцентни лампи с нови, старите лампи се поставят в транспортните опаковки от
новите лампи и с вътрешен транспорт същите ще се извозват до специализирана за целта площадка
за съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) на
територията на инвестиционното предложение. Очакваното прогнозно количество е около 0,2 тона
годишно. На площадката е разположен контейнер за съхраняване на счупени лампи (в случай че се
образуват такива), както и стелажи, върху които се подреждат кашони с цели излезли от употреба
луминесцентни лампи, до тяхното предаване за последващо оползотворяване на лица, притежаващи
съответния разрешителен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. Площадката
отговаря на изискванията на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно
оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от
01.01.2014 г.) и Приложение №2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на
производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/1999г. (ДВ, бр.29/1999 г.).
Отпадък с код 16 06 01* Оловни акумулаторни батерии в количество около 0,5 тона
годишно, който се образува при подмяна на негодните за употреба оловни акумулаторни батерии
от транспортните средства, работещи на пристанището.
Производствени (неопасни) отпадъци
15 02 03 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла,
различни от упоменатите в 15 02 02
Отпадъкът ще се образува при подмяна на филтърни материали от системите за
обезпрашаване и аспирация на закритите съоръжения за насипни товари – силози за зърно, бункери
и др. закрити складови помещения на пристанището. Очакваното количество на отпадъка ще е около
0,2 t/y. Площадката, на която ще се съхранява контейнера с отпадъците от филтърни материали, ще
представлява обособена част (около 5 m2). Площадката ще отговаря на изискванията на Приложение
№ 2 на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с
ПМС № 53/19.03.1999 г. Натрупаните отпадъци ще се предават за обезвреждане чрез депониране на
лица, притежаващи съответните документи по чл.35 от Закона за управление на отпадъците разрешение за дейности с отпадъци или комплексно разрешително.
15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
15 01 02 - Пластмасови опаковки
15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
15 01 06 - Смесени опаковки
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Тези четири вида отпадъци ще се образуват при третирането на пакетирани товари (при
претоварване) и повреди в опаковките. Количествата на отпадъците са съобразени с натоварването
на обекта и възлизат на 2 t/y хартиени и картонени опаковки, 3 t/y пластмасови опаковки – основно
от полиетиленово фолио, 3 t/y опаковки от дървесни материали – амортизация и повреди на дървени
палети и 2 t/y смесени опаковки. Отпадъците ще се събират разделно и предават за рециклиране.
16 03 04 Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03
16 03 06 Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05
Това са неопасни отпадъци, представляващи твърди и прахообразни остатъци от
неизползвани материали, останали при товаро-разтоварни дейности на насипни товари, както и
остатъци от бракувани материали с нарушена опаковка, чието последващо предназначение е
обезвреждане чрез рециклиране или депониране. Отпадъците ще се събират в насипно състояние и
ще се съхраняват в метални контейнери, разположени на специално оформени за това площадки,
епосредствено до мястото на образуване на отпадъците. Площадките за разполагане на
контейнерите за събиране и съхраняване на разглежданите два отпадъка ще бъдат обособени на
площ от около 5 м2, непосредствено до мястото на образуване на отпадъците – покритите складове.
Очакваното им количество е 10 t/y.
Отпадък с код 16 01 03 Излезли от употреба гуми в количество около 5 тона годишно, което
се образува при подмяна на негодните за употреба гуми от транспортните средства, работещи на
пристанището.
Налице са специфични изисквания към пристанищата, свързани с третирането на корабните
отпадъци, в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2004 г. за предаване и приемане на
отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност и на остатъци от корабни товари (ДВ, бр. 94/2004
г., изм. ДВ, бр 28/2009 г.).
Табл. 2.5.1 Генерирани отпадъци на територията по време на различните стадии
№
1.

Код
15 01 10*

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02 01
17 03 01*
17 04 05
17 04 07
17 04 11
20 03 01

1.
2.

13 01 10*
13 02 05*

3.
4.
5.
6.
7.
8.

13 05 03*
13 05 08*
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 02 03

Генерирани отпадъци на територията по време на реализация
Наименование на отпадъка
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни
вещества
Бетон
Тухли
Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
Дървесина
Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран
Чугун и стомана
Смеси от метали
Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
смесени битови отпадъци
Генерирани отпадъци на територията по време на експлоатация
нехлорирани хидравлични масла на минерална основа
нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на
минерална основа
Утайки от маслоуловителни шахти (колектори)
смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори
Хартиени и картонени опаковки
Пластмасови опаковки
Опаковки от дървесни материали
Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла,
различни от упоменатите в 15 02 02

количество
0,3 t
15 m3
4 m3
3 m3
20 m3
3t
2t
2t
1t
0,5 t/м
1t
2t
1.5 t
4t
2t
3t
3t
0,2 t
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9.

15 01 10*

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

15 01 06
16 01 03
16 06 01*
16 03 04
16 03 06
20 01 21*
20 03 01

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

20 01 08
20 01 01
20 01 39
20 01 02
20 01 40
16 01 99
16 06 01*
20 01 21*
13 04 03*
16 07 08*
-

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни
1t
вещества
Смесени опаковки
2t
Излезли от употреба гуми
5t
Оловни акумулаторни батерии
0,5 t
Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03
5t
Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05
5t
Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
0,2 t
Смесени битови отпадъци
Отпадъци от корабоплавателни средства и корабни товари
Биоразградими отпадъци
КОЛИЧЕСТВАТА НА
Хартия и картон
ОЧАКВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ СА
Пластмаса
ПОКАЗАНИ В Табл. 2.5.2
Стъкло
Метали
Отпадъци неупоменати другаде
Оловни акумулаторни батерии
Флуоресцентни тръби/лампи
Трюмови масла от други видове корабоплаване
Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти
Отпадъчни води

Характеристика на отпадъците
От реализацията
 Код 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни
вещества. Формират се от използването при строителните дейности лакобояджийски материали.
Представляват основно метални и/или стъклени опаковки с остатъци от опакованите вещества;
 Код 17 01 01 - Бетон. Формират се от втвърден бетон, непригоден за употреба по
предназначение. Отпадъкът ще се генерира от остатъчни количества строителни разтвори при
дейността по строителство;
 Код 17 01 02 - Тухли. Формират се от строшени тухли. Отпадъкът ще се генерира от
остатъчни количества тухли, негодни за използване като строителен материал;
 Код 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия. Формират се от строшени
парчета керамични материали. Отпадъкът ще се генерира от остатъчни количества фаянсови и
керамични материали, негодни за използване;
 Код 17 02 01 - Дървесина. Отпадъците се формират от остатъчни дървени материали,
използвани при строителството и негодни за употреба. Представляват кофражни платна, подпори,
греди, дъски, талпи, шперплат;
 Код 17 03 01* - Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран. Формират се от
остатъчни, негодни за употреба смеси, получени при извършване на вертикалната планировка на
вътрешно пристанищната пътна инфраструктура. Представляват втвърдени, негодни асфалтови
смеси;
 Код 17 04 05 - Чугун и стомана. Формират се от използваните при строителството арматурни
детайли, телове, конструкции. Представляват парчета арматура, смачкана тел, пирони, крепежни
метални елементи, части от други конструктивни елементи;
 Код 17 04 07 - Смеси от метали. Образуват се при изграждането на обекта. Представляват
смес от различни метали от използваните при изграждането тръби, конструкции и прокат;
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 Код 17 04 11 - Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10. Отпадъкът ще се генерира при
дейностите от строителството по прекарване на електро- и телекомуникационните мрежи в обекта.
Представляват парчета неизползваеми кабели от различни инсталации;
 Код 20 03 01 - Смесени битови отпадъци. Формират се от строителните работници и
административния персонал. Представляват смесени отпадъци от битовата дейност (хартия,
опаковки от хранителни продукти, остатъци от храна и др.).
От експлоатацията
 Код 13 01 10* - нехлорирани хидравлични масла на минерална основа. Формират се от
експлоатацията на различни хидравлични механизми и системи на транспортни и транспортноподемни машини и съоръжения. Представляват отработени хидравлични масла, примесени с
твърди примеси и вода;
 Код 13 02 05* - нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на
минерална основа. Формират се от различни двигатели, механизми и системи при експлоатацията
на МПС, транспортно-подемни машини и съоръжения. Представляват течни фази от отработени
масла, примесени с метални стружки, механични примеси и вода;
 Код 13 05 03* Утайки от маслоуловителни шахти (колектори). Отпадъкът се образува в
каломаслоуловителите на площадката - смес от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни
сепаратори. Представляват смес от вода, масла и утайки – твърди механични частици;
 Код 13 05 08* - смеси от отпадъци от финната стъпкова решетка и пясъкоуловителите.
Формират се в резултат на експлоатацията на локалните пречиствателни съоръжения на
пристанището. Представляват смес от вода, остатъци от насипни товари отнесени с дъждовните
води, пясък – твърди механични частици;
 Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки. Представляват опаковки от транспортиране
на материали за дейността на обекта (канцеларски материали, детайли, резервни части, оборудване
и др.);
 Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки. Представляват опаковъчни материали от пластмаса
(фолио, стиропор, кутии), ползвани при транспортиране на материали за дейността на обекта
(канцеларски материали, детайли, резервни части, оборудване и др.);
 Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали. Представляват опаковъчни материали от
транспортиране на съоръжения, оборудване и др. материали за дейността на обекта (палети,
сандъци, щайги, кутии и др.);
 Код 15 01 06 - Смесени опаковки. Представляват опаковъчни материали от транспортиране
на съоръжения, оборудване и др. материали за дейността на обекта (палети, полиетилен, тъкани и
др.);
 Код 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни
вещества. Представляват замърсени с опасни вещества остатъчни опаковки от използвани при
поддръжката на сградите и съоръженията опасни лакобояджийски материали.
 Код 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла,
различни от упоменатите в 15 02 02. Представляват филтърни материали от системите за
обезпрашаване и аспирация на закритите съоръжения за насипни товари – силози за зърно, бункери
и др. закрити складови помещения.
 Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми. Формират се в резултат на амортизирането им при
експлоатация на транспортната техника;
 Код 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии. Формират се в резултат на нормално или
ускорено остаряване на акумулаторите в процеса на тяхната експлоатация;
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 Код 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03. Това са неопасни
отпадъци, представляващи твърди и прахообразни остатъци от неизползвани материали, останали
при товаро-разтоварни дейности на насипни товари, които са били примесени с товарите и са
филтрирани от тях. Представляват смеси от песъчинки, камъчета и др.;
 Код 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05. Това са неопасни
отпадъци, представляващи твърди и прахообразни остатъци от неизползвани материали, останали
при товаро-разтоварни дейности на насипни товари, както и остатъци от бракувани материали с
нарушена опаковка, чието последващо предназначение е обезвреждане чрез рециклиране или
депониране. Представляват смеси от треви, слама и др. органични примеси в обработваните
товари;
 Код 20 01 21* - Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. Формират се от
осветителни тела в административни, битови, технологични и складови помещения на територията
на пристанището;
 Код 20 03 01 - Смесени битови отпадъци. Формират се в резултат на нормалните хигиеннобитови процеси от персонала и посетителите на обекта. Представляват смесени отпадъци от
битовата дейност (хартия, опаковки от хранителни продукти, остатъци от храна и пр.).
Отпадъци от корабоплавателна дейност
Отпадъците, получени в резултат от корабоплавателната дейност, които се предвижда да
бъдат предавани от корабособствениците на приемащите ги дружества, са представени в следната
таблица 2.5.2.
Таблица 2.5.2 Отпадъци от корабоплавателна дейност;
Тип
Наименование
Код на
Категоризация по
Прогнозни
отпадък
отпадъка
МАРПОЛ 73/78
количества
Смесени битови отпадъци от тях
20 01 08
V
50
прогнозно:
1. Биоразградими отпадъци
20 01 08
V
30
Твърди
2. Хартия и картон
20 01 01
V
10
3. Пластмаса
20 01 39
V
10
Отпадъци неупоменати другаде
16 01 99
V
30
Оловни акумулаторни батерии
16 06 01*
V
0.8
Луминесцентни тръби/лампи
20 01 21*
0.15
Трюмови масла от други видове
13 04 03*
I
200
корабоплаване
Течни
Отпадъци, съдържащи масла и
16 07 08*
I
100
нефтопродукти
Отпадъчни води
IV
200
Забележка: Отпадъчни води не попадат в обхвата на Закона за управление на отпадъците.

Следва да се отбележи, че "отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност" са всички
отпадъци, включително отпадъчните води и отпадъци, различни от остатъците от корабни товари,
които са получени през време на експлоатацията на кораба и попадат в приложното поле на Анекси
І, ІV и V към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.,
изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с Протокол от 1997 г., съставена в Лондон на 2
ноември 1973 г. (ратифицирана със закон - ДВ бр.94/2004 г., обн. ДВ бр.12/2005 г.), както и
отпадъците, свързани с товара и определени в насоките за прилагане на Анекс V от MARPOL 73/78
- Правила за предотвратяване замърсяването с отпадъци от кораби. Отпадъците - резултат от
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корабоплавателна дейност са отпадъци по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за управление на отпадъците.
Съгласно законодателството „остатъци от корабни товари” са всички остатъци от товарите
на борда, които остават в трюмовете или в товарните танкове след приключване на операциите по
разтоварване и почистване, включително излишъците и разлетите или разпилени количества по
време на товарене/разтоварване.
По смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на
Република България (ДВ бр. 12/2000 г., изм. ДВ бр.81/2009 г.) „пристанищни приемни съоръжения”
са съоръжения (независимо дали трайно прикрепени, подвижни или плаващи), които могат да
приемат отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност и остатъци от корабни товари.
„Подходящи пристанищни приемни съоръжения” са пристанищни приемни съоръжения, които са
съобразени с географското положение и големината на пристанището, с броя и вида на
посещаващите ги кораби, както и с типа и обема на отпадъците от корабоплавателна дейност и на
остатъците от корабни товари. Приложение № 12 „План за приемане и обработване на отпадъците”
е документ, съдържащ описание на съобразените с географското положение и големината на
пристанището, с броя и вида на корабите, които нормално го посещават, както и с типа и обема на
отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари, процедури
за приемане, събиране, съхранение и предварително обработване на тези отпадъци без
необосновано забавяне на кораба.
Инвеститорът няма намерение да обработва/третира отпадъци от корабоплавателна дейност,
да строи приемни пристанищни съоръжения, да приема и съхранява на територията отпадъци от
корабоплавателна дейност. Поради това няма предвидени площадки, съдове и резервоари за тяхното
съхранение. В плана за управление на тези отпадъци са предвидени дейности по осигуряване на
контакти между корабособствениците и приемащите отпадъците дружества. Приемането на
отпадъци от корабоплавателна дейност се осъществява на основание на договори, сключени между
корабособствениците и дружества, притежаващи документи за дейности със съответните отпадъци.
По прогнозна оценка, количествата на очакваните отпадъци, които ще бъдат предавани от
кораби на оторизирани дружества по ЗУО от постъпващите в пристанището плавателни съдове е
представена в следната таблица 2.5.3.
Таблица 2.5.3 Количества на отпадъци, които ще бъдат предавани от кораби (прогнозно)
Тип отпадък Наименование
Количество (тона/год.)
Битови отпадъци
50
Оловни акумулаторни батерии
0.8
Твърди
Флуоресцентни тръби/лампи
0.15
Отпадъци неупоменати другаде
30
Трюмови масла от други видове корабоплаване
200
Течни
Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти
100
Отпадъчни води
200

Предвид характера на инвестиционното намерение “Пристанище” и дейностите, които се
предвиждат да бъдат извършвани, както по време на строителство и реализация, така и при
експлоатация на обекта, може да се обобщи, че съществуващите системи предоставят необходимите
възможности за използването им за целите на инвестицията, без да бъдат лимитирани или
съществено натоварени.
Във връзка с третирането на генерираните отпадъци в регионален мащаб е реализирана
интегрирана система за управление на отпадъците за регион Варна, в която е включена и община
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Варна и инвеститорът има възможност да предава отпадъците, подлежащи на третиране и/или
депониране в регионалното депо в с. Въглен.
2.5.2. Качествена и количествена оценка на генерираните отпадъчни газове
Замърсяването на атмосферния въздух при реализацията на проекта за разширение на
пристанището ще се дължи главно на изпусканите в атмосферата с изгорелите газове от
строителната механизация замърсители: СО, NОХ, SO2, въглеводороди, сажди, оловни аерозоли
и др. При земните работи по изпълнение на вертикалната планировка и охранителните и
отводнителни канали ще се отделя неорганичен и органичен прах.
В проекта на този етап няма данни за количеството на строителните машини, които ще се
използват (булдозери, багери, самосвали, бетоновози, камиони и др.), за да може да се прогнозират
точно емисиите на отделените от тях вредни вещества. Оценъчно, техниката която основно ще се
използва е: изкопни машини (до 5 бр.), самосвали (около 10 бр.), челни товарачи (2 бр.), бетонпомпи
(2 бр.), бетоновози (6 бр.), товарни автомобили (5 бр.), автокранови уредби (2 бр.), мотоповдигачи
(3 бр.).
Запрашеността при извършване на изкопните и насипните работи, в зависимост от
състоянието на почвата, влажността на въздуха, интензивността на работа, използваната строителна
механизация и др. фактори по литературни данни може да е от 0,1 до 1,2 mg/m3, т.е. понякога може
да достигне до нива, превишаващи ПДК за населени места. Замърсяването ще има локален обхват
– в строителната зона на обекта.
Емисиите ще са ограничени по време и количества, тъй като строително-монтажните работи
(СМР) ще се извършват само през деня и ще са с продължителност до няколко месеца.
Имайки предвид характера на терена и примерните строително-монтажни дейности, както и
характерните видове и количества емисии на автотракторната и строителна техника, прогнозно
очакваните количества изгорели газове ще са около 11 520 000 m3 със съдържание приблизително
13 200 kg азотни оксиди, 295 250 kg въглероден оксид, 437 kg сажди, 11 700 kg летливи органични
съединения (ЛОС), съгласно методика на Световна здравна организация (СЗО).
Ориентировъчно, концентрациите на вредни вещества в изхвърляните газове са:
CO - 27,05 g/m3; NC - 1,01 g/m3; NOx - 1,14 g/m3; сажди - 0,101 g/m3
В периода на строителство ще се реализират и определен обем заваръчни и бояджийски
дейности и емисии от заваръчни дейности. За тези дейности ще се използват около 500 кг електроди.
Отделените емисии при това са следните (вж. Табл. 2.5.4).
Таблица 2.5.4 Отделените емисии от заваръчни дейности
Вещество
Количество (кг)

Заваръчни аерозоли Манганови окиси Силициеви съединения
7.000
0.255
0.7

За въздействието върху атмосферния въздух от бъдещата дейност на територията
(експлоатацията на пристанището) ще прогнозираме замърсяването, възникнало от работата на
пристанищната механизация, товаро-разтоварните дейности, временното складиране на стоките и
транспортните потоци от автомобили, посещаващи обекта.
Условно приемаме (на база капацитетните възможности на пристанищните съоръжения), че
обектът ще бъде посещаван от 10 товарни автомобила на час. Прогнозните количества изгорели
автомобилни газове и емисиите на вредни вещества в тях са пресметнати при заложената по-горе
плътност на авто-потока и са показани в таблица 2.5.5.
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Таблица 2.5.5 Прогнозните количества изгорели автомобилни газове и емисии
Вещество

Количество
Емисия в изгорели газове
t/год.
kg/дн
mg/m3
СО
6.15
16.88
17206
Въглеводороди 0.24 0.00066
673
NOх
0.27 0.00075
760
Сажди
0.024 0.000066
67.3
На територията на пристанището за обслужване на дейността му от пристанищната
механизация ще работят едновременно до два три челни товарача, два-три мотокара, автокран.
Прогнозните количества изгорели газове от пристанищната механизация (повдигачи, мотокари и
др.) и емисиите на вредни вещества в тях са показани в таблица 2.5.6.
Табл. 2.5.6 Прогнозните количества изгорели газове от пристанищната механизация
Вещество

Количество Емисия в изгорели газове
t/год. kg/дн
mg/m3
СО
4.3
11.8
25809
Въглеводороди 0.17 0.46
1010
NOх
0.19 0.52
1140
Сажди
0.017 0.046
101
От реализацията на пристанищния комплекс не се очаква сериозно повишаване на
транспортния поток през жилищните територии на гр. Варна. Очакваното прогнозно завишаване на
транспортното натоварване ще е в рамките на 2,5 - 3 % от настоящия транспортен поток, в зона,
където няма жилищни сгради. Оценено е въздействието от новопривлечените транспортни потоци.
Видно от сравнението на общите годишни количества емисии е, че увеличението на емисиите на
вредни вещества от новопривлечените транспортни потоци е твърде малко – замърсяването с СО
ще се завиши с около 33 %, с NOх – с около 0.01 %, а със сажди – с 0.4 %.
• прахоунос при товаро-разтоварните дейности,
Разполагайки с основни данни за предвидената за използване при товаро-разтоварни
дейности с насипни товари техника (затворен, капсулован шнеков и лентов транспортьор) и
използвайки методика “Плуме” за изчисление на разсейването на емитирани количества
замърсители (прах), резултатите за емисии на прах за сметка на дейността са практически нулеви –
вж. Приложение № 13.
2.5.3. Генериране на отпадъчни води
Производствени води
В работната програма на пристанището няма обекти и съоръжения, използващи
технологични води и генериращи отпадъчни производствени води.
Оборотни води
На територията на обекта не се предвиждат машини и съоръжения с използване на оборотен
цикъл на водите и охлаждащи води. Поради това на пристанището няма и не се предвижда оборотен
цикъл и използване на води за охлаждане.
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Битово – фекални отпадъчни води
Отпадъчните битово-фекални води ще се формират от персонала на обекта (50-70 души).
Формираните годишно около 1450 m3 води (по 4 m3/d) ще се припомпват и транспортират за
третиране посредством канализационната градска система до ГПСОВ-Варна.
Дъждовни води
Дъждовната вода ще се обхваща от дъждовна канализационна мрежа от повърхностни
покрити канавки. Канализация ще зауства в Белослевско езеро след преминаване на водите през
стъпкова решетка и каломаслоуловителни шахти, разположени на територията на „Пристанището“
за пречистване на вторично замърсените повърхностни води от площадката на обекта.
При експлоатацията на Пристанището е възможно вторично замърсяване на атмосферните
води от площадката на пристанищния терминал, замърсена при товаро-разтоварните дейности, или
при аварийни ситуации на транспортната техника.
Очаквани количества и замърсеност на атмосферните води;
- Qср = 62 800 m3/y – средното годишното количество на заустените води е изчислено на база,
отводнява площ на ИП = 120080 m2 и средната годишна сума на валежите за района от 523
mm.
- Qмах.д = 352 l/s/hа – максималното водно количество е изчислено по приложение № 2 от
НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на
канализационни системи:
1. При прилагане на рационалния метод, оразмерителното количество на дъждовните
отпадъчни води (Qд) се определя по формулата:
Qд = qt ψ ср F
, където:
qt е интензивността на оразмерителния дъжд, [l/s.ha];
ψ ср – средният отточен коефициент за канализираната територия – приет 0,85;
F – площта на канализираната територия, [ha].
2. Метод за определяне на интензивността на оразмерителния дъжд.
2.1. В зависимост от интензивността на оразмерителните дъждове при една и съща
повторяемост страната се разделя на две зони - I и II, които са дадени на картата: гр. Варна попада
в зона II.
2.2. Интензивността на оразмерителния дъжд qt в [l/s.ha] за съответните зони се определя по
формулите:
а) за I зона:
I

q t , p = [9,4771-3,1359 lg (t+5)]3(1-lg.p)+[11,2883-3,5422 lg (t+5)]3 lg. p, l/s.ha
б) за II зона:
II

q t , p = [9,0899-3,0077 lg .(t+5)]3 (1-lg.p)+[10,8270-3,3974 lg.(t+5)]3 lg p, l/s.ha
, където:
t е времетраенето на дъждовете, [min] – максималната продължителност на интензивност на
дъжда, приета 90 min;
р - периодът на повторяемост на дъждовете в години, респективно периодът на еднократно
препълване на канализационните мрежи – приет 2 години.
Формули (3) и (4) са в сила за t от 5 до 90 min и за р - от 0,5 до 100 години.
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- Атмосферните води се очаква да бъдат вторично замърсени с неразтворени вещества (НВ)
от разпиляване на земеделска продукция при товаро-разтоварните дейности и
нефтопродукти при възникнала аварийна ситуация с транспортната техника.
Технология на пречистване
За намаляване на хидравличното натоварване на градската канализационна система и с цел
балансиране на оттока на отпадъчните води към ПСОВ “Варна“, е приета възможността за
задържането, отвеждането и пречистването на дъждовните води да се извърши близо до зоната на
тяхното формиране или директното им отвеждане в повърхностно водно тяло. Избрана е
технология на механично пречистване посредством фина стъпкова решетка и каломаслоуловител:
- фина стъпкова решетка с големина на отворите от 0,5 до 6 mm.

Фиг. 2.5.1. Фина стъпкова решетка

Фиг. 2.5.2. Каломаслоуловител
Принцип на работа на каломаслоуловителите
Дъждовната вода, смесена с кал и петролни продукти, посредством канализационната
система попада в първия резервоар на калоуловителите.
Каломаслоуловителите сепарират калта и тежките частици чрез процеса на седиментация в
първата камера на каломаслоуловителя и отделят маслата и петролните продукти по принципа на
изплуване на по-леките частици (течности) във втората камера на каломаслоуловителя.
Стойностите на замърсителите на изход следва да се приемат по Наредба № 6/2000 за
емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води в
съответствие с НАРЕДБА № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на
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отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на
точкови източници на замърсяване:
- НВ = 60 mg/dm3
- Нефтопродукти = 5 mg/dm3
- Екстрахируеми -3 mg/dm3
Може да се приеме, че при достигане на посочените по-горе емисионни показатели, напълно
се гарантира “подходящо пречистване”, по смисъла на &1, т.26 от Наредба № 6/2000.
Не се очаква емитиране на вредни вещества в повърхностни и/или подземни водни обекти.
2.5.4. Генериране на физични фактори/шум, вибрации, лъчения, опасни вещества
Йонизиращи лъчения
Допълнително обработваните плавателни средства ще окажат минимално въздействие върху
увеличаването на емитираните йонизиращи лъчения единствено при транспорт на товари с
повишено съдържание на радионуклиди. В предварителните намерения на инвеститора не се
предвижда транспорт на такива материали и поради това няма да има завишение на дозите
йонизиращи лъчения.
Нейонизиращи лъчения
При строителството и експлоатацията на пристанището ще се завиши несъществено нивото
на тези лъчения от използваните на плавателните средства радиолокационни съоръжения.
Въздействието ще е минимално, без кумулативен ефект, повторяемо, периодично.
Топлинни лъчения
От реализацията и експлоатацията на пристанището ще се завиши несъществено
количеството топлинни излъчвания от работата на корабните силови установки на плавателните
средства, обработвани на пристанището. Въздействието ще е относително незначително (на фона
на съществуващите емитери), без кумулативен ефект, периодично повторяемо.
Акустична среда
Прогнозната оценка на акустичната обстановка в района на пристанището е направена на
база статистически данни и проведени натурни измервания за нивата на шумовите характеристики.
Въздействието от генерираните шумови нива при защитените зони (жилищна сграда в гр. Варна, ул.
Стоян Заимов № 24) ще достига нива от порядъка на 32-51 dB(A), т. е. нивото на шума в гр. Варна
ще се определя основно от собствения шумов фон (основно от транспортния поток по ул. Девня и
ж.п. мрежата).
Изграждането на пристанището ще доведе до временно завишаване на нивата на шум в
района на територията на обекта при използването на строителната механизация. При
разработването на доклада от оторизирана лаборатория („Кристиан 8” ЕООД) са измерени фоновите
нива на шума при най-близките защитени обекти и нивата на шум през различните времеви периоди
– Приложение № 14 “Протоколи за фоново ниво на шум”. В процеса на работа няма да се
извършват взривни дейности, къртачни работи и др., генериращи високи нива на шум.
Въздействието ще е незначително, в рамките на допустимите параметри, ще се осъществява основно
в светлата част на деня в кратки срокове (два - три месеца), периодично и краткотрайно.
В настоящия момент Пристанището има готовност да приема кораби с газене до 6.00 m.
Разполага с над 10 000 m2 закрити и открити складови площи с възможност за митническо
складиране. Обслужва се от МП 2005 и ГКПП Варна.
На територията функционират 3 броя портални крана тип „Ганц“ с товароподемност 5 тона,
един козлови кран с товароподемност 5 тона и един кран с товороподемност 32 тона, 2 броя челни
товарачи, 4 броя мотокари и друга техника. Кеят е оборудван със 17 броя боларди (10 броя на
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лицензирания кей и 7 броя от 277 до 498 метра), 10 броя електротабла (7 броя на лицензирания кей
и 3 броя от 277 до 498 метра), 30 броя отбивачи и 5 броя хидранти (на кея) и още 7 броя, разположени
в склад непосредствено до кея.
Основните товаропотоци в момента са от метален скрап, технологична дървесина, фазер,
арматурна стомана, натриев сулфат, минирални торове, стъкло, метали и зърно.
При бъдещата експлоатационна дейност се очаква използването на следната пристанищна и
вътрешно-транспортна техника:
– 5 броя пристанищни крана;
- 4 броя трактора;
- 6 броя мотокари;
- 2 броя контейнерни машини.
Очаква се приеманите кораби да са с по-дълбоко газене (до 12,00 m), складовите площи да
се увеличат до 20 000 m2, а обработваните видове товари да са, освен изброените, и зърнени товари
и контейнери.
Освен тази техника, интензивната експлоатация предопределя сериозно натоварване с
тежкотоварни автомобили за доставка и транспорт на товарите. На база пълна натовареност на
пристанищните съоръжения прогнозно са определени количествата, вида и характеристиките на
транспортните средства и механизация. За покриване нуждите на товаропотока ежедневно ще
оперират около 75 товарни автомобила с основно натоварване през дневната част (средно по 7-8 бр.
на час). Крановете ще работят през цялото работно време. Мотокарите, работещи на открито, ще
осъществяват индивидуално около 10 еквивалентни движения за час. При тези условия
използваните едновременно транспортни единици и механизация, създаващи по-високи нива на
шум, ще са 22-24 еквивалентни единици (условно приравнени към шумовите характеристики на
товарните автомобили), извършващи 70-75 движения.
За определяне еквивалентното ниво на шум, получено на определено разстояние, са
извършени изчисления, съгласно Метода за отчитане на шума от локални промишлени източници
(Наредба № 6/2006 за показателите на шум в околната среда..... на МЗ, Д.в. бр. 58/2006).
Изчисленията са направени за разстояния между източника и територии, съответно на 100, 350 и
500 метра (разстоянията се отнасят за най-близко разположените промишлени обекти, т.к.
жилищните сгради са на разстояние над 550 m.). Използвани са следните формули за определяне на
еквиваленти нива:

LАтер,Т = LАекв,Т(*) – ΔLразст. – ΔLекр.

dB(А)

, където:

LАекв,Т(*) – изходно еквивалентно ниво на шум от източника (източниците);
LАекв,Т(*)= 65 dB(А) - по номограма за определяне на нивото от транспортни източници фиг. 1.1. от Наредбата, поради сходния характер на предизвиквания шум или
LАекв,Т(*)= 63.44 dB(А) – изчислено по формулата за определяне на шумовото ниво на
паркинг: LАекв,Т(25) = 37 + 10.lg(Nn . n) + Ln – 1.23 dB(А), (Nn = 3.15 – среден брой курсове
на използваните превозни средства и механизация за час; n = 25 - брой използвани превозни
средства; Ln = 10 dB(А) - корекция за нивото на шум от превозните средства. Тази формула
е използвана поради характера на дейността, максимално доближаващ се до шумовите
ефекти предизвикани от паркинги;
ΔLразст. = 54 dB(А) – при разстояние от 100 m, 63 dB(А) при разстояние от 350 m и 64 dB(А)
при разстояние от 500 m – корекция в зависимост от разстоянието от източника до мястото на
въздействие – определено по номограма - фиг. 4.1. от Наредбата;
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ΔLекр. = 0 dB(А) – корекция в зависимост от наличието на различни екраниращи съоръжения
по пътя на разпространение на шума – изчислено при липса на екраниращи съоръжения.
При тези начални условия и еквивалентно ниво определено по номограма :
LАтер,Т(100) = 13 dB(А); LАтер,Т(350) = 4 dB(А); LАтер,Т(500) = 3 dB(А)
При същите начални условия и еквивалентно ниво определено по формулата:
LАтер,Т(100) = 11.67 dB(А); LАтер,Т(350) = 2.67 dB(А); LАтер,Т(500) = 1.67 dB(А)
Горните изчислени еквивалентни нива се отнасят за непрекъсната пълна натовареност на
пристанищния комплекс за дневен и вечерен период, когато на територията на пристанището се
развива интензивна непрекъсната дейност. Нощните нива на шум ще са по-ниски средно с 3
децибела (Nn = 2 - брой курсове на използваните превозни средства за час; n = 20 - брой използвани
превозни средства).
Резултатите от извършените изчисления свидетелстват, че еквивалентното ниво на шум,
генериран от пристанищния комплекс ще е минимално на разстоянието, на което са разположени
най-близките жилищни територии (мястото на въздействие) и определящи за акустичния
дискомфорт ще са основно автомобилните транспортни потоци по пътя Варна - Девня от северната
страна на езерото и Варна - Разделна от южната страна на езерото, преминаващи на метри от
жилищните сгради, както и движението на влакови композиции по ж.п. линията Варна-София от
северната страна.
Дори и при наслагване на получените еквивалентни нива на шум от съвместната
експлоатация на пристанището и разположените в съседство други промишлени източници на шум,
въздействието в местата за защита ще е в рамките на допустимите параметри, постоянно по време,
с минимален кумулативен ефект.
Вибрации
При строителството на пристанището ще се образуват вибрации единствено при набиването
на пилотни конструктивни елементи. Такива са пилотите за изграждане на кейовата стена и
пилотите при фундаментите на силозното стопанство. Тези дейности са принципно краткосрочни и
на фона на дейностите в другите съседни обекти са временни и от минимално значение за
повишаване на вибрационните показатели.
При експлоатацията на пристанището основен фактор за предизвикване на вибрации ще е
дейността на пристанищната механизация и работата на корабните силови установки (КСУ).
Пристанищната механизация, предизвикваща вибрации, е минимална на брой (кран, транспортни
средства и мотокари), а КСУ ще действат само при пристигане и отпътуване на плавателните
средства. Въздействието на предизвиканите вибрации ще е временно, ограничено на територията на
обекта, минимално, без ефект върху компонентите на околната среда и здравето на хората.
Генномодифицирани организми
Операторът на пристанището ще оперира с товари (зърнени култури, контейнери, насипни и
генерални товари), които са нормативно разрешени от Законодателството на Р България. На този
етап няма основание за приемане и обработка, складиране и транспорт на генетично модифицирани
организми, (включително модифицирани зърнени храни и шротове от технически култури и товари
от генномодифицирани суровини). Впоследствие, при възникване на инвеститорски интерес и
нормативно обосновани и съобразени възможности, може да се пристъпи към обработка на такива
товари.
3. Описание на разумни алтернативи (например по отношение на дейностите, технологията,
местоположението, размера и мащаба), проучени от възложителя, които са относими за
инвестиционното предложение и неговите специфични характеристики, и посочване на
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причините за избрания вариант, като се вземат предвид последиците от въздействията на
инвестиционното предложение върху околната среда
Алтернативи за местоположение
Липсва алтернатива за местоположението на обекта, тъй като инвестиционното намерение
касае разширение на съществуващ обект и изграждане в собствени терени. Освен това територията
е подходяща и има отлични комуникационни връзки и граничи с плавателните канали и пътища.
С оглед на собствеността върху терена на възложителя и най-вече изцяло урбанизирания
характер на територията, всяка друга алтернатива спрямо местоположението на инвестиционното
намерение би била неуместна, тъй като има известна вероятност същото да попадне в друга
територия, на която да няма комуникационни връзки или където да се окаже по-голямо негативно
влияние върху различните компоненти на околната среда, както и да попадне в друг терен на
защитена зона и/или на места с висока консервационна стойност и да нанесе значително
отрицателно въздействие върху зоната. Възможности обаче съществуват по отношение на
местоположението на отделните сгради (основно складове) и открити складови площадки (за
контейнери и генерални товари, позволяващи открито складиране) на територията на пристанището.
Обектът подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС),
на основание чл. 92, ал. 1 от ЗООС и чл.7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредба за условията и реда за
извършване на ОВОС (ДВ 25/2003 г.). Процедурата е предписана с писмо изх. № 26-001962/19.05.2017 г.
Експлоатацията на Пристанището и реда за извършване на товаро-разтоварните работи се
регламентират от Наредба №7/2001 за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в
пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега
на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега. Обработката на
товари се третира в раздел VІІ – изисква се предварително деклариране на товара (номер по
класификацията на ООН, клас на товара по ИМО, съгласно кодове IMDG, IBC и IGC).
В този аспект алтернативите са обосновани от даденостите в района. Препоръките по
настоящия обект включват:

Максимална отдалеченост от защитени обекти (жилищни сгради, водоизточници и пр.)
на площадки и съоръжения, емитиращи вредности при разположението им;

Изнасяне на шумогенериращите дейности отдалечено от жилищните територии.
Инвеститорът приема вариант с изнасяне на най-шумните дейности (товарно-разтоварни работи кея
и складовете, транспортни дейности с вътрешнозаводски транспорт, приемане и експедиция с автои ж.п. транспорт) в район, достатъчно отдалечен от места със защитени обекти (районът източно от
фабрика „Христо Ботев“);

Изнасяне на основния транспортен поток от основния вход към района на кейовете.
Инвеститорът подготвя за реализация транспортна схема с откриване на втори западен портал.
Алтернативи за капацитет на обекта
По отношение на капацитета на обекта (като видове и тонаж на товарите), вариантни
решения на този етап са разглеждани както за вида на насипните товари (основно житни храни,
неотделящи високо количество емисии на прах или вредни вещества), така и за количествата
транспортирани генерални товари и контейнери. Възможните екологосъобразни решения в този
аспект са свързани главно с избор на оптимални условия за технологична обработка на товарите,
позволяваща емитиране на минимални количества емисии. В тази връзка инвеститорът ще
реализира следните технологични варианти:
- обработка на насипни товари само с използване на затворени транспортни системи;
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Транспорт на генерални товари със съоръжения, непозволяващи разсипване и
разпрашаване върху пристанищните територии.
Инвеститорът приема прогнозният капацитет на обекта, при средно натоварване на
технологичните съоръжения, да се формира по следният начин:
- за обработка на насипни товари (в т.ч.зърнени) – 1 000 000 t/y;
- за транспорт на генерални товари – 750 000 t/y (вкл. контейнери - 50 000 TEU).
Алтернативи по отношение на периода на изграждане
Относно периода на строителство са разгледани следните възможни алтернативи:
 Изграждане без съобразяване на периода по време на цялата година;
 Изграждане на пристанището, съобразявайки се с изискванията да не се нарушава
размножителният период на биологични видове, да не се пречи на прелитащите птици, да
не се затормозява населението и др.
В тази връзка е препоръчано на инвеститора и той ще се съобрази с препоръката да извърши
строителните дейности в период, в които ще въздейства минимално на популацията на
биологичните видове и нормалния живот на жителите на населените места.
Алтернативни варианти за извършване на драгажните дейности
На този етап няма конкретно решение за технологията на извършване на драгажните работи,
но са дадени няколко алтернативи. Поради това са разгледани основните прилагани до сега у нас
технологични схеми за драгиране и депониране при изпълнение на подобни обекти, както следва:
 Драгиране със самоходна смуконагнетна дълбачка, накратко „хопер” (англ.: self-unloading
hopper dredger; рус.: самоотвозной земснаряд);
 Драгиране със смуконагнетателна дълбачка, накратко „земснаряд” или „смукачка” (англ.:
cutter-suction dredger; рус.: земснаряд) и баржа;
 Драгиране с плаващ кран (англ.: dipper dredger, grab dredger, grapple dredger), оборудван с
грайфер.
При първата алтернатива – хопер, работата е циклична и се осъществява на три етапа:
- разработка на грунта и напълване на грунтовия трюм;
- транспортиране на грунта до депото;
- разтоварване на грунта.
През първия етап, водно-почвената смес (пулп) се засмуква през грунтоприемника в
наклонено разположен смукач, грунтопровод и помпа. Помпата подава пулпа в нагнетателен
грунтопровод, разположен над грунтовия трюм по цялата му дължина. Консистенцията на пулпа е
от порядъка на 0,13 g/cm3. Запълването на трюма става на две фази:
- Запълване на трюма с пулпа до нивото на преливане. Всички почвени частици са в трюма
и започват да се утаяват на дъното;.
- Фаза на преливане – част от частиците се утаяват на дъното на трюма, а друга изтича
обратно в акваторията, заедно с преливащата вода.
Втората фаза оказва отрицателно въздействие върху околната среда – увеличава се мътността
на водата. При това колкото повече се покачва нивото на грунта в трюма, толкова повече се
влошават условията на утаяване и нараства количеството частици, попадащи обратно в акваторията.
Работа обаче само с първа фаза (без преливане) не се практикува, т.к. не се използва ефективно
вместимостта и товароподемността на хопера. Когато започне фазата на преливане, може да се
намали дебитът до 50%, което е благоприятно за опазване на акваторията от повишаване на
мътността, но забавя самото драгиране. Специални методи за намаляване на мътността чрез
използване на химически или електромагнитни коагулатори, сепаратори, филтриращи системи или
-
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утаители не се използват, т.к. при съществуващата производителност на хопера те са практически
неосъществими.
При транспортиране на грунта до депо, продължителността на един пълен цикъл на работа е
около 2-3 часа. Хоперът работи по траншейния метод, който не е подходящ в разглеждания случай.
Скоростта му при драгиране е от порядъка на 1,55 km/h, а при транспортиране на грунта до депото
– 18 km/h, която е чувствително по-висока, отколкото при използването на баржа за извозване на
грунта (чиято скорост е 5 - 10 km/h).
Предвид евентуалното наличие на археологически ценности на мястото на драгиране,
методът е неподходящ, тъй като при него се натрошават археологическите материали и липсва
възможност за наблюдение за тяхното присъствие в изсмукваната маса. Освен това е висока
вероятността хоперът да бъде повреден от запазените в грунта дървени колове.
При втората алтернатива грунтът се разработва от смукачка (с или без фреза) и с помощта
на баржа пулпът (сместа от почва и вода) се транспортира до мястото за депониране или намиване.
Разработката на грунта става чрез постъпателно движение напред и посредством напречно
(странично) преместване – "папильониране" (фр. papillon - пеперуда). Съществуват четири вида
"папильонаж": паралелен, ветрилообразен, кръстообразен и комбиниран (багер-майсторски).
Обикновено се прилага последният способ.
Характерен за смукачката е траншейният метод на работа, при който машината се придвижва
по створа с помощта на две котви или на собствен ход. Хидротранспортът на грунта се осъществява
по плаващи пулпопроводи със средна скорост в зависимост от диаметъра на тръбата (напр. при
пулпопровод с диаметър Ø700 mm, средната скорост на движение на пулпа за глина, дребен пясък,
едър пясък и гравий е съответно 2,7; 3,2; 4 и 4,5 m/s – в нашия случай се очаква скорост до 3 m/s,
което е по-благоприятно по отношение на утаяването при намиването).
От гледна точка на изследването на евентуални археологически ценности е приложима при
депозирането на намития материал на сушата.
Третата алтернатива - работа с грайфера на плаващия кран се използва при малки
количества за драгиране или в стеснени условия. С нея не може да се извършат планираните обеми
драгаж. При работа с грайфера на плаващия кран увеличаването на мътността е слабо и локално,
главно в обсега на действието му. Възможно е използването на този тип драгиране за направата на
контролни траншеи за проверка за наличие на археологически ценности. Той е най-щадящ спрямо
откривания материал.
Първата алтернатива не е екологически приемлива т.к. при нея при втората технологична
фаза се реализира сериозно отрицателно въздействие върху околната среда – увеличава се
мътността на водата. В разглежданият случай екологично най-издържан е вторият вариант, при
които се постига относително добра производителност, по-ниски разходи и минимално въздействие
в местото на драгиране. Има възможности за ползване и на третия вариант, но за минимални
количества на драгиране, като този вариант може да се приложи само в ограничени зони, близко до
северозападния ъгъл на обекта.
Принципно, предпочитанията визират като алтернатива с възможно най-минимално
въздействие Алтернатива № 2 - Драгиране със смуконагнетателна дълбачка, накратко
„земснаряд” или „смукачка” (англ.: cutter-suction dredger; рус.: земснаряд) и баржа;
Изборът на алтернатива за извършване на драгажните дейности следва да се извърши въз
основа, като минимум, на следните критерии: минимизиране на вероятността от възникване и
тежестта на негативни въздействия върху компонентите на околната среда и предмета и целите на
опазване на защитените зони; икономическа целесъобразност и ефикасност; технологична и
техническа обезпеченост на процесите по драгиране.
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Окончателният избор на алтернативния вариант следва да се извършва на етап проектиране и
да се документира с изготвения План за управление на драгажните дейности. Тази процедура е
въпрос на следваща фаза на разработка на проектните материали.
Алтернативи по отношение депонирането на формираните при строителството
отпадъци – земни и драгажни маси.
В процеса на реализация на проекта ще се генерират основно два вида отпадъци с
относително значително количество. Това са изкопни земни маси с код 17.05.06 и прогнозно
количество около 20 000 m3, които ще се използват при хоризонталната и вертикална планировка
на терена и драгажни маси.
Основен проблем на Възложителя ще бъде решаването на задачата с депонирането на
драгажните маси. В процеса на работа се очаква генериране на минимални количества драгажни
маси (около 40 000 m3). Обикновено количествата на тези маси е високо, но в случая изграждането
на кейовата стена ще се извърши с вкопаване в дъното и генерираните изкопни маси ще са отнети
основно от брега. Драгажните маси ще се формират единствено от удълбочаването на дъното в
акваторията пред кея. При проведените инженерно геоложки проучвания е установено, че съставът
на дънните седименти е основно от пясъци с различна едрина. Това дава основание да са подберат
алтернативни решения, включващи използването на драгираните маси като баластни материали при
хоризонталната и вертикална планировка на различни терени.
Възможните варианти са описани в представените по-долу алтернативи.
Алтернатива 1 – Депониране в дълбоководието (в 12-милната морска зона). Дълбочинното
депониране в Черно море е практически осъществимо, но е икономически неизгодно, поради високи
транспортни разходи. Може да се предложи место в 12-милната зона, срещу Варненски залив.
Съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България, изхвърлянето на земни маси / дънни утайки в морските пространства се
разрешава само в точно определени от Басейнова дирекция депа в морската зона (Чл.62), което ще
бъде стриктно спазено.
Алтернатива 2 – Регулиране на дъното в зоните за подход и маневриране на бъдещата
акватория на пристанището. Предвижда се разместване на драгажните маси и запълване на
удълбочени участъци от акваторията с дълбочини, по-големи от изискуемата (–12,20 m в
Европейската височинна система EVRF 2007). Драгажна маса може да се отлага и по откосите на
драгираната част на акваторията, с цел тяхното стабилизиране.
Вариантът е приемлив, особенно след като на основа на проведените промери на дънния
релеф е установено, че има достатъчен обем за приемане на драгажни маси.в налични участъци с
дълбочини над 12,20 m. Освен това тази алтернатива е най-екологично безвредна т.к. няма да се
осъществи трансфер на замърсители и/или инвазивни видове от езерната към морската акватория,
които са принципно различни. Алтернативата търпи развитие във времето.
Алтернатива 3 – Използване на по-голямата част от драгажните маси като обратна засипка
при кейовата конструкция и при планиравката на терена на пристанището. Става дума за почти
целият обем от драгажните маси, който би могъл да се използва (при подходящи зърнометрични
параметри) в качеството му на обратна засипка в тилната зона зад кейовата стена и цялата територия.
Вариантите са екологично издържани: алтернатива 2 за регулиране на дънния релеф в
акваторията, алтернатива 1 за депониране в дълбоководието (в 12-милната зона) и алтернатива 3
е приложима и осъществима за ограничени не големи количества от драгираната маса от езерното
дъно.
Като алтернатива с най-ниско въздействие се определя вариантът алтернатива № 2 – за
регулиране на дъното. Такава е и алтернатива № 3 и тя сигурно ще се приложи за част от
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формираните драгажни маси, но е ограничено приложението и от невъзможността обратната
засипка да поеме цялото количество драгажи. Поради това за предпочитане е прилагането на
комбиниран вариант между тези две алтерантиви. Прогнозното съотношение на количествата
драгажни маси използвани за корекция на дъното към тези за обратна засипка на терена ще е 80/20 %
В процеса на разработка на проектите за пристанището от извършваните периодично дънни
промери от ОДЕСОС-ПБМ», промерите за изграждане на Интермодалния терминал и тези на
концесионната площ на «ЕСКАНА» е установено, че капацитетът за регулиране нивото на езерното
дъно в акваторията на стария канал, пристанищната акватория на «ОДЕСОС-ПБМ» и
концесионната територия ня «ЕСКАНА» позволяват реализацията на алтернатива № 2 съвместно
с алтернатива № 3, като две алтернативи предоставя възможности за приемане на прогнозно
минималните количества драгажни маси поради което инвеститорът има намерение да се възползва
от тях и да не използва алтернатива № 1 за депониране на драгажни маси в дълбоководието на Черно
море.
Проектантите прогнозно са изчислили (приемайки, че с отнетите драгажни маси ще се
коригира дъното в зоната на предвидения подходен канал с широчина В=60 m и дължина L= до
големия обръщателен кръг, заедно с акваторията пред новото кейово място с максимум 0,5 m
дебелина на слоя под кота -13.0 m), че тази територия има капацитет да поеме над 50 000 m3
драгажни маси, при прогнозно предвидени количества на драгажни маси 35-40 000 m3. Това
означава, че при извършване на драгажните дейности при строителството на кейовата стена ще
може да се регулира нивото на езерното дъно с предвидената драгажна маса в указаните граници
при дълбочина на дъното по-голяма от 13.0 m, като по този начин отпада
необходимостта/алтернативата за депониране на масите в акваторията на Черно море.
Практически въздействието върху компонентите на околната среда на предлаганите
алтернативи е ограничено във времето (по време на строителството). При избора на алтернатива за
депониране следва да се спазват същите критерии, както при избора на алтернативи относно
техниките и технологиите при драгиране.
Окончателният избор на алтернативния вариант следва се извършва на етап проектиране и
да се документира с изготвения План за управление на драгажните дейности, в който ще се посочат
количествата, които ще се депонират. Тази процедура е въпрос на следваща фаза на разработка на
проектните материали.
Разгледаните алтернативни решения ще се съгласуват с представителите на БДУВ – Варна.
Инвеститорът ще проведе необходимите процедури за реализация при изпълнение на строителните
дейности.
Алтернативи по отношение технологичната последователност за обработка на
различните товари и техническата обезпеченост на пристанището с необходимата
механизация
Възможен е подбор на различни по производителност, схема на работа и габарити елементи
на пристанищната механизация. На база на предварителни проучвания от гледна точка на
екологосъобразност и икономическа ефективност е взето решение от инвеститора да се използват
технически съоръжения, максимално щадящи компонентите на околната среда (затворени
транспортни системи и закрито съхранение за насипните товари, цялостно бетонирани площадки за
складиране на всички обработвани товари и др.).
Основни тенденции при избор на технически средства и технологии
“Пристанището” трябва да бъде съоръжено с пристанищна механизация и съоръжения, които
да позволят обработването на очакваните перспективни товаропотоци, в т.ч. насипни товари,
включително и зърнени храни.
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За да се изберат необходимите технически средства е направен анализ на състоянието и
перспективите за развитие на световните пристанища и на пристанищата от Варненския регион.
Основните типове сухи товари принципно могат да се обработват като се използват:
 претоварните средства на корабите;
 електрически стрелови пристанищни портални кранове;
 грайферни мостови товарачи;
 мобилни кранове.
При разработването на Генералния план на Пристанището, обработката на кораб с
корабните претоварни средства се приема като възможна само в изключителен и авариен случай.
Релсовите кранове с портална конструкция заемат по-малко пространство върху кея,
отколкото мобилните кранове, а също така не затрудняват движението върху кея толкова много.
Под тях могат да се движат камиони или вагони. Освен това релсовите кранове могат лесно да се
преместват надлъжно на кораба и обикновено постигат по-високи скорости на разтоварване,
отколкото мобилните кранове.
Грайферните мостови товарачи са скъпи инженерни съоръжения, които са високо
ефективни и се откупуват при стабилни големи товаропотоци насипни товари над милион тона
товарооборот годишно.
Многоцелевите мобилни кранове все по-често се използват в пристанищата по света през
последните години. Те могат да работят на кука, грайфер, спредер и електромагнит и на практика
обработват всички видове сухи товари. При сравнително неголеми и нестабилни по обем
товарообороти те са много ефективни.
За нуждите на Прединвестиционното проучване са изследвани подробно особеностите на
този сравнително нов вид пристанищни съоръжения.
През 80-те години на ХХ век в съвременната световна практика се формира ново
направление в пристанищното краностроене – създаването на мобилни пристанищни кранове.
Чрез електронно управление на системите се извършва активно гасене на колебанията на товара,
диагностиране на всички системи по време на работа и т.н. При еднакви технически характеристики
масата на стреловата система на мобилните кранове е два пъти по-малка от тази на порталните
кранове със стрелова система “шарнирен четиризвенник”, което от своя страна намалява общата
маса на крана (до 30%), инерционните натоварвания и енергопотреблението на механизмите.
Главното преимущество на тези кранове е тяхната мобилност – възможността да се преместват по
територията на пристанището там, където има работа и така да се увеличи коефициентът на
използването им.
Мобилните пристанищни кранове в много нови терминали са основната кейова механизация
(напр., Humber International Terminal – Великобритания, Амбарли, Кумпорт и Хереке – Турция). В
големите и с развита механизация пристанища като Одеса, Новоросийск, Восточный, Ванино, Талин,
Южний, съществуващите и остарели портални кранове се подменят с мобилни кранове от фирмите
“Либхер” – Австрия, “Фантуци – Региане” – Италия, “Демаг” – Германия.
Мобилни кранове се използват и като тилова механизация.
Произвежданите пристанищни мобил-кранове имат дизел – електрически или с хидравличен
привод. Товароподемността им е от 20 до 120 тона, максималният обсег на стрелата – от 25 до 50
метра, скоростите на механизмите се доближават до тези на порталните кранове. Управлението е
компютъризирано.
Към недостатъците на пристанищните мобилни кранове трябва да се споменат по-голямото
натоварване върху настилката и необходимостта от по-значителна площ за преминаване от едно
работно място до друго.

54

Пневматични мобилни претоварни машини и транспортьори. Това са машини с
непрекъснато действие, които имат предимствата на мобилните лентови претоварни машини.
Произвеждат се с различна производителност, позволяват реализиране на разни технологични
маршрути както за кейова, така и за тилова претоварни дейности, без необходимост от стационарни
транспортни системи към тях. Могат да се използват за директно разтоварване на авто- и ж.п.
транспортни средства без необходимостта от изграждане на специализираните при други
технологии скъпоструващи авто- и ж.п. товаро-разтоварни станции. В сравнение с другите
претоварни съоръжения те са по-енергоемки за обработен тон товар и с по-високи експлоатационни
разходи.
В приложенията е показана пневматична машина за обработка на зърно.
Подборът на пристанищната механизация и съоръженията за вътрешнозаводски транспорт
ще се извърши при окончателното проектиране на генералния план, въз основа на заложените обеми
за обработка, териториалното разположение на складовите бази, евентуалните цени и
функционални възможности на оборудването.
Складови съоръжения. Зърнени храни като пшеница, царевица, ечемик и други могат да се
съхраняват в силози или закрити хоризонтални складове.
Силозите имат сравнително високи инвестиционни разходи, но изискват малко пространство.
Със силози е лесно да се отделят партиди за различни клиенти и е относително лесно да се използва
мобилна транспортна система за извозване до мобилните товарни устройства.
Закритите складове имат по-ниски инвестиционни разходи, но изискват повече земна площ.
Отделянето на партиди е по-трудно и изисква различни площадки с подпорни стени. Усвояването
на товара от склада налага използването на подвижно оборудване, като колесни товарни машини,
което води до по-високи експлоатационни разходи.
Генерални товари - ще се приемат и транспортират от/до кораба до/от складовата база,
разположена в имота с вътрешнозаводски транспорт (тракторни ремаркета, мотокари, самосвали и
др.). Те ще се складират в съществуващата и в новопредвидената за изграждане покрита складова
база (монолитни складови постройки и навесни складови площи) и открити площи за товари,
позволяващи открито съхранение.
Варианти за обработка на контейнери. Определените зони за развитие на контейнерна
обработка са открита складова площадка и закрит склад за деконтейнеризация. Разчетният складов
капацитет за обработени контейнери (внос, износ, хладилни, опасни, извънгабаритни и акцизни) е
50 000 TEU/год. Контейнерите ще се извозват предимно с автотранспорт, като маневрирането,
съобразно направените разчети, е удобно и безконфликтно.
Контейнерният терминал ще се оборудва със съвременни системи за управление на основата
на изкуствен интелект. Широко ще залегнат OCR приложенията (Optical Character Recognition –
система за оптическо разпознаване на символите) при обработката на контейнери.
Технологичните варианти на обработка на контейнери са следните:
 Трюм – портален кран – терминален транспорт – ричстакер – стиф или обратно;
 Склад/стиф – терминален транспорт – ричстакер – клетка за обработка или обратно.
Положително влияние за развитието на пристанището ще окаже силозната система за
обработка на зърнените храни. Отсъствието на внос, както и обикновено по-малкият обем на вносни
зърнени храни, дефинира системата от силози и транспортьори до кораба като еднопосочна. Това я
прави по-евтина като инвестиция и по-лесна за поддръжка при експлоатацията.
В пристанището не се предвижда да се обработват опасни товари, което рязко и значително
намалява екологичните рискове.
Използваната нова пристанищна механизация, техника и съоръжения ще бъдат със заложени
високи критерии за опазване на околната среда.
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Прилаганите пристанищни технологии за обработка на кораби и сухопътни транспортни
средства, както и използваните складове, ще съответстват на съвременните изисквания.
При обработката на насипни товари ще бъдат сравнявани различни технологични схеми и
един от основните критерии за избор на оптималния вариант ще бъде възможността за опазване на
околната среда. Приоритет ще имат технологиите с използването на машини с непрекъснато
действие като пневматични машини, шнекови машини, закрити транспортьори.
При изграждането на хидротехническите съоръжения (кейовата стена) ще се прилагат
съвременни екологични технологии, машини и съоръжения.
По време на строителството и по време на експлоатацията ще се използват бонови
заграждения, с които в максимална степен превантивно да се опазват водите от замърсяване, от
случайни изтичания на нефт и нефтопродукти и от други плаващи замърсители от кораби.
Алтернативите по отношение опазване на биоразнообразието са разгледани в съответния
раздел, като включват:
 Алтернативи за местоположение.
 Алтернативи за капацитет на урбанизираната територия.
 Алтернативни мерки, ограничаващи въздействието върху биоразнообразието и
населението.
 Нулева алтернатива.
Алтернативи за дължината и изграждането на кейовата стена и обработваните
плавателни съдове
Основният елемент, който предопределя параметрите на всички останали пристанищни зони,
е дължината на кейовия фронт. Той ще бъде построен на два етапа, в съответствие с обемите на
очакваните типове товарообороти и основните параметри на разчетните кораби. За определянето на
работната дължина на кейовия фронт е извършен подробен анализ на корабите, които посещават
пристанищата в района (основно терминали Варна Изток и Варна Запад). Отчетени са и възможните
промени на корабния трафик. Като се има предвид очакваните товари и особеностите на корабите,
са разгледани различни комбинации на едновременно обработвани плавателни съдове. По този
начин, отчитайки необходимите отстояния за безопасност между корабите, се получават вариантите
на работната дължина на кейовия фронт. На основание посочените по-горе в доклада размери на
корабите и в съответствие с корабните партиди е определена общата дължина на кейовия фронт.
Съгласно анализите, дължината на кейовия фронт, който ще бъде построен, е определена
около 220 м.
В прединвестиционното проучване и разработката на доклада за ОВОС е направен обзор на
световния опит при изграждане на съвременни пристанища. Едновременно с това е извършен
подробен анализ и на българския опит в изграждането на кейови конструкции, особено във
Варненския регион. Специално бяха изследвани конструкциите на гравитационна кейова стена и на
кейова стена тип Мол «А» в пристанищен терминал Варна Изток, конструкция на кейова стена тип
«Призматичен кесон» в терминал Варна Запад, конструкция на гравитационна кейова стена в
пристанище "Леспорт", конструкция на гравитационна кейова стена в пристанище "ТЕЦ – Езерово"
и гравитационна кейова стена в пристанище Балчик.
В обсега на анализа са следните технологии, които най-масово се прилагат при пристанищно
строителство, в съответствие с конкретните условия и изисквания:
 Пилотна конструкция с висок ростверк
 Гравитационна стена – излята на място
 Гравитационна стена от предварително излети бетонни блокове
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 Стоманобетонни кесони
 Стена от стоманени шпунтови пилоти
 Стена от комбинирани стоманени шпунтови и тръбни пилоти
Конкретният избор на конструкцията на кейовата стена е ключов момент в строителството и
експлоатацията на пристанището и в най-голяма степен определя разходите, т.е. бъдещата
конкурентоспособност при извършване на пристанищните услуги и дейности.
Обикновено при експлоатацията на пристанищата не се наблюдават характеристиките на
кейовата стена. С времето обаче нейните характеристики се променят и в определени моменти
състоянието на конструкцията може да стане критично. Излизането от строя на част от кейовата
стена изважда от експлоатация цялото пристанищно съоръжение. Затова е важно да се избере тип
кейова стена, която няма да създава проблеми през следващите десетилетия.
По-долу са посочени основни изводи от направеното сравнение за предимствата и
недостатъците на отделните конструкции и технологии на изграждането им.
Сравнението на вариантите е извършено на базата на следните фактори:
- капитални разходи;
- постигане на устойчивост при продължително действие на натоварване;
- икономично строителство;
- способност на конструкцията да издържа случайни стълкновения без да понася щети,
чийто ремонт струва скъпо и/или разстройват пристанищните операции;
- дял на местни материали и ресурси, използвани при строителството;
- екологична безопасност.
Предимствата и недостатъците са обобщени, както следва.
 Пилотна конструкция с висок ростверк
Предимства:
- якост и нисък риск от колебания в почвените пластове;
- отсъствие на диференциално слягане на настилката.
Недостатъци:
- относително високи разходи;
- стоманените пилоти са подложени на корозия.
- при стоманобетонни пилоти, издръжливостта може да бъде проблем.
 Гравитационна стена – излята на място
Предимства:
- ефикасно използване на материали.
Недостатъци:
- труден контрол на качеството на бетона, освен ако не бъде изградена на сухо;
- при изграждане на сухо, са изискват скъпи и отнемащи време временни съоръжения;
- относително високо натоварване върху земната основа.
 Гравитационна стена – предварително излети бетонни блокове
Предимства:
- добър контрол на качеството в двора за предварително изливане;
- бетонът е ефективно неармиран, поради което е възможен много дълъг проектен
експлоатационен срок;
- изграждането на стената може да се развива, позволявайки постигане на исканата
производствена програма
Недостатъци:
- трудни строителни методи: драгажни работи, подобряване на почвата, фундаментен
слой, понтонни кранове;
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- трудности при компенсиране за различни височини
- относително високи налягания върху основата, което може да доведе до нейното
слягане;
- изисква здрави почви при и около фундаментния слой.
 Стоманобетонни кесони
Предимства:
- добър контрол на качеството на площадката за предварително изливане;
- поради армиране на бетона целостта на конструкцията не е така зависима от
издръжливостта на същия.
Недостатъци:
- изискват се скъпи временни съоръжения за изграждане на кесоните;
- специалните строителни техники могат да обезсърчат конкурентни оферти от
компании, които нямат предшестващ опит;
- изисква се подводна работа от леководолази и сложни маневрени операции за
хоризонтиране на кесоните при инсталирането им;
- възможно слягане на основата под кесоните при динамични натоварвания.
 Стена от стоманени шпунтови пилоти
Предимства:
- относително ниски разходи;
- бързо изграждане на конструкцията;
- якост и лесно компенсиране за колебания в почвените пластове;
- възможност да се работи и откъм сушата, и откъм водата.
Недостатъци:
- изисква се ефективна корозионна защита за постигане на задоволителен
експлоатационен срок;
- необходими са приемливи почви, идеално гранулирани, по цялата височина на стената.
Слаби почви често се изгребват и заместват с пясък или чакъл за постигане на повисоки якостни показатели, ако слабите слоеве не са достатъчно дебели.
- по-ниска носимоспособност на коснтрукцията.
 Стена от комбинирани стоманени шпунтови и тръбни пилоти
Предимства:
- лесно компенсира колебанията в почвените пластове;
- подходяща за големи дълбочини;
- относително ниски строителни разходи.
Недостатъци:
- трудна за защита против корозия за постигане на задоволителен експлоатационен срок;
- изисква внимателно драгиране на акваторията след построяване на стената;
- необходимост от осигуряване на корозионна защита;
- уязвима към повреди и трудна за ремонтиране;
- специалните строителни техники могат да обезсърчат конкурентни оферти от
компании, които нямат предшестващ опит.
Подбраният вариант за изграждане на кейова стена (предложен с генералния план) е тип
"комбинирана" анкерирана метална кейова стена положена по набивен способ - тоест
алтернативата "Стена от комбинирани стоманени шпунтове и тръбни пилоти".
Алтернативи по отношение маршрутите на движение на строителната и
транспортна техника при строителството и експлоатацията
Транспортно-комуникационната инфраструктура на пристанището се формира от авто- и
ж.п. връзки с националната техническа инфраструктура и от вътрешно обектовите маршрути.
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 Железопътна мрежа на пристанището, железопътни подходи и връзка с
републиканската железопътна мрежа. В площадката влиза един коловоз от северно направление.
Влизащият коловоз се удвоява и се формират два коловоза с ж.п. разтоварищe. Подават се групи
вагони – зърновози за товаро-разтоварни дейности.
 Пътни подходи и връзка с републиканска пътна мрежа. Пристанището има лесен и
удобен достъп до националната пътна мрежа. От една страна удобно ще се свърже с автомагистрала
„Черно море“ (А5) Варна – Бургас от републиканската пътна мрежа, преминаваща източно от
територията, с отклонение от „Аспарухов мост“, откъдето ще има връзка с гр. Бургас, южна
България и с границата с Турция, а на запад – с гр. Девня и с източна и северозападна България.
Южният крайезерен път може да се използва за бързо придвижване на различните автомобилни
транспортни средства в/от Пристанището от/до други важни товарни маршрути: магистрала Хемус
(Варна – София) и шосе Е-70 (Варна – Русе). Пристанището е с удобно местоположение спрямо паневропейските транспортни коридори, преминаващи през Република България. Вътрешната
транспортна мрежа ще се оформи съгласно технологичните изисквания за обработка на товарите с
цел бързо и функционално приемане, транспорт и складиране.
Алтернативи по отношение отвеждането и третирането на потоците отпадъчни
води
При дейността на обекта не се използва вода за технологични цели. Свързано с това не се
генерира поток отпадъчни производствени води.
Потоците отпадъчни води се свеждат до:
- Поток битово-фекални води (от санитарно битовите възли на обекта);
- Поток дъждовни води.
По тоношение на Б/Ф води вариантите за отвеждане и третиране са следните:
Алтернатива № 1 (БФ) - Обхващане на водите от всички санитарно хигиенни възли
в канализационна система и отвеждане за третиране в локална пречиствателна станция и заустване
във Варненско езеро;
Алтернатива № 2 (БФ) - Обхващане на водите от всички санитарно хигиенни възли
в канализационна система и отвеждане за третиране в ГПСОВ Варна.
Инвеститорът е предвидил изпълнение на изискването, като проектираната канализационна
мрежа ще обхваща всички санитарно битови помещения на обекта. При третирането на този поток
води екологично по-издържана и добра е - Алтернатива № 2, т.к. В ГПСОВ е изградена стройна
система за третиране, осигуряваща висик процент на пречистване на водите. При реализиране на
първата алтернатива е възможно недостатъчно добро пречистване и съответно замърсяване на
езерните води.
Инвеститорът е приел за изпълнение вариантът с отвеждане за третиране на водите в ГПСОВ
Варна - Алтернатива № 2 (Б.Ф.В.).
По отношение третиране и отвеждане на дъждовните води алтернативните варианти са
следните:
Алтернатива № 1 (Д.В.) - Обхващане на водите от цялата площадка с помощта на
дъждовна канализационна система и отвеждане за третиране в локално пречиствателно съоръжение
и заустване на пречистените води във Варненско езеро;
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Алтернатива № 2 (Д.В.) - Обхващане на водите от цялата площадка с помощта на
дъждовна канализационна система и отвеждане за третиране, отделно или съвместно с битовите
води в ГПСОВ Варна.
В проекта е предвидено да се реализира вариантът с третиране на водите в локални
пречиствателни съоръжения, разположени на територията на обекта - Алтернатива № 1 (Д.В.). Този
вариант е екологически по-приемлив имайки предвид прогнозните количества дъждовни води, вида
на замърсителите и концентрациите им, което би довело до съществено натоварване на
инсталациите в ГПСОВ (ако се приеме втората алтернатива). Съоръженията са описани в
съответния раздел.
Алтернативи по отношение на здравния риск
Водещ неблагоприятен фактор по отношение на човешкото здраве както по време на
строителството на пристанището, така и през експлоатационния период, е шумът. Понижаването на
шумовите нива може да се постигне чрез комбинирането на:
- механични прегради, непозволяващи разпространението на механичните звукови трептения
във въздушна среда: временни мобилни защитни ограждения на строителната площадка, временни
и постоянни стени, прегради и екрани в близост до пристанищните транспортни съоръжения.
Плътните, без отвори материали и неметалните плоскости, особено с шумоизолационно покритие,
осигуряват по-добра защита срещу шума, респективно звуков комфорт за работещите и живеещите
в гр. Варна и са по-добрата алтернатива.
- монтаж на шумозащитни кожуси на роторните елементи и пресипките на ГТЛ. Откритите
механични задвижващи звена на ГТЛ повишават шумовото натоварване в значителна степен и не са
подходящ избор, независимо че са по-изгодният икономически вариант и се предпочитат от
техническите екипи заради възможността за непосредствено визуално наблюдение на машините;
- монтаж на шумо- и вибро-защитни подложки и екрани на компресорите, помпените агрегати
и вентилационните системи;
- организиране на технологичния процес на товаро-разтоварните дейности и свързания с тях
транспортен автомобилен и ж.п. трафик в часовете извън нощния период от 22 до 6 часа.
Алтернативният вариант на непрекъсната работа на денонощни смени би могъл да наруши нощния
сън и отдиха в жилищните райони на гр. Варна и да предизвика недоволство и жалби от гражданите;
- избор на машини и транспортни съоръжения с по-благоприятни акустични характеристики,
особено за продължителните във времето, неинцидентни, работни операции. Оптимизирането на
акустичната среда допринася за поддържане на устойчива работоспособност на служителите и
повишава производителността и ефективността. Алтернативният вариант, особено прилагането на
машини и съоръжения, които вече са били продължително експлоатирани без обновяване и
профилактика, влошава сериозно условията на труд.
По отношение на праха и токсичните агенти - вторият съществен фактор, генериращ
здравен риск, съществуват алтернативи на превантивните действия с различна степен на
ефективност. Най-доброто решение е монтирането на вентилационни системи с аспирационна
прахоулавяща част непосредствено в близост до или над зоната на генериране на праховия аерозол
с последващо филтриране на въздуха, съчетано с нагнетателна част с подаване на чист свеж въздух.
На работните площадки на открито се препоръчва прилагане на промишлени прахосмукачки и
последващо измиване, за да се елиминира риска от вторично разпрашаване.
Транспортните средства е необходимо да доставят насипните товари пакетирани, фолирани
в полиетилен и покрити, за да не се допусне разпиляване и разпрашаване от въздушните потоци.
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В процеса на строителство технологичните операции са предимно "мокри", така че не се
очаква съществено замърсяване на въздушните маси в приземния слой. За да се елиминира напълно
рискът, по-добрата алтернатива е доставката да бетон да се извършва с бетоновози от външен
доставчик, а сухите строителни смеси, където е възможно, да се разтварят в оградена с параван зона.
Механичните и транспортни рискове при реализиране на ИП могат да бъдат
минимизирани при избор на оборудване с фабрични защити, блокировки и изключватели (особено
за откритите части на гумено-лентовите транспортьори), спазване на изискванията на
производителите на оборудването за безопасна експлоатация и на нормативната база по здраве и
безопасност при товаро-разтоварни операции и при пристанищна дейност.
Физическата защита както на строежа, така и на пристанището, би могла да се осъществява
от охраната и чрез видеонаблюдение. Препоръчва се комбинирането им заедно с монтаж на датчици
за движение и сензори за пожаро-известяване, звукова и светлинна алармена сигнализация.
Нулева алтернатива – (нереализиране на обекта)
Нулевата алтернатива, по експертна оценка, не е безспорно по-екологична, предвид следното:
- Съществуващите терени са урбанизирани, неизползвани до момента и по статут са
предвидени за пристанищна и складова дейност.
- В обекта няма растителност в добро състояние, представляваща ценност.
- На сегашния етап този терен е гола площадка, за която е недопустимо да не се използва
рационално притежаваният капацитет (разположение и технически възможности, инфраструктура).
Приемането на нулевата алтернатива води до запазване на сегашния, не особено
привлекателен вид на части от терена. По прогноза реализирането на инвестиционното намерение
се очаква да подобри околната среда в по-общ териториален аспект – ще се прочисти терена, ще се
реализират озеленителни мероприятия, ще се създаде определена организация на движение на
транспортните средства.
Нулевата алтернатива ще запази сегашното състояние и параметрите на средата и евентуално
бъдещо влошаване на състоянието й.
4. Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда (базов
сценарий) и кратко изложение на вероятната им еволюция, ако инвестиционното
предложение не бъде осъществено. Описание на елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС, които е
вероятно да бъдат засегнати значително от инвестиционното предложение
4.1. Атмосферен въздух. Климатични и метеорологични фактори
4.1.1. Характеристика и анализ на климатичните и метеорологичните фактори на района
(влияние на местните условия върху възможностите за допълнително замърсяване или
самоочистване)
Районът, в който е разположена община Варна, по своите климатични фактори (атмосферна
циркулация, радиационни и физико-географски условия) принадлежи към Европейскоконтиненталната климатична област, климатична подобласт – Умерено-континентална, Източен
климатичен район на Дунавската хълмиста равнина.
Разглежданата територия е разположена северно от Варненско езеро със средна надморска
височина около 10-15 m. Северозападно от нея е разположена Западна промишлена зона на гр.
Варна, източно – островната промишлена зона на града, южно – Варненско езеро.
В разглеждания район зимата е сравнително мека, пролетта хладна, лятото – горещо, а есента
– продължителна и топла.
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Климатичните фактори, оказващи влияние върху проучвания обект за изграждане на ново
пристанище, са: ветровият режим, вълнението, теченията и водното ниво.
Климатични фактори
Съгласно Наредба № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, разглежданата територия попада в зона
ІІ по отношение на снежно натоварване (нормативно натоварване върху 1 m2 хоризонтална земна
повърхнина st = 0,90 kN/m2, Приложение № 6), а относно ветрово натоварване – в зона ІV
(нормативни стойности на ветровото налягане wm = 0,48 kN/m2, Приложение № 8).
Температурите на въздуха са както следва: +30°С средна денонощна температура през
топлото полугодие, –14°С средна денонощна температура през студеното полугодие, средно
месечна температура +25°С за м. юли и средно месечна температура +4°С за м. януари.
Съгласно Климатичен справочник за Р. България, средномесечната температура на въздуха
за гр. Варна е 1,2°С през м. януари и 22,6°С през м. юли. Абсолютната максимална температура е
измерена през юли и е била 41,4°С, докато абсолютният минимум е регистриран през февруари: –
24°С. Средно годишното количество на валежите е 513 mm, а средният брой дъждовни дни е 115,8.
Средната относителна продължителност на слънчево греене в гр. Варна е 47% (м. януари: 29%, м.
август: 69%). Средно годишната слънчева радиация е 124 W/m2 (декември: 34 W/m2, юли: 205
W/m2). Сумарната слънчева радиация на средна годишна база е 361 cal/cm2, респективно 105 cal/cm2
през декември и 637 cal/cm2 през юли.
Ветрови режим
Режимът на ветровете в района на бъдещото инвестиционно намерение може да се оцени с
данни за скоростта на вятъра, получени метеорологичната станция на летище Варна.
Преобладаващи през зимата са ветровете от северозапад, а през лятото бризовата циркулация
определя пренасочване по линията северозапад-югоизток. Средната продължителност на северните
ветрове със скорост, надвишаваща 15 m/s е 10 часа, а тяхната честота е веднъж годишно през
периода септември - март, с изключение на януари, когато повторяемостта е 2 пъти годишно, а
тяхната продължителност – 15 часа.
Данни за скоростите на вятъра в района на летището, разпределени по месеци I посоки (8
посоки на компаса) са представени в таблици 4.1.1-1 - 4.1.1-5.
Таблица 4.1.1-1. Средногодишно разпределение на повторяемостта на скоростта на
вятъра по посоки за летище Варна (в %)
V, m/s
1-5
6-9
10-13
14-17
17-21
>21


N
12,30
5,10
2,58
0,89
0,43
0,19
21,49

NE
6,76
2,55
0,88
0,32
0,05
0,01
10,57

E
15,71
3,06
0,38
0,01
19,16

SE
11,80
2,99
0,21
0,03
0,01
15,04

S
2,60
0,44
0,08
0,01
3,13

SW
1,68
0,40
0,14
0,07
0,02
2,31

W
10,41
2,39
1,16
0,44
0,08
0,02
14,50

NW
9,61
2,82
1,01
0,28
0,06
0,02
13,80

Таблица 4.1.1-2. Зимно разпределение на повторяемостта на скоростта на вятъра по
посоки за летище Варна (в %)
V, m/s
1-5
6-9
10-13

N
13,48
4,71
3,84

NE
4,25
2,09
1,02

E
10,38
1,36
0,50

SE
6,51
1,15
0,19

S
2,64
0,47
0,16

SW
1,58
0,40
0,12

W
14,60
3,81
1,74

NW
13,62
4,46
1,77
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14-17
17-21
>21


1,49
1,15
0,47
25,14

0,31
0,12
0,03
7,81

12,24

0,06
7,91

3,27

0,06
2,16

0,65
0,09
20,89

0,62
0,06
0,03
20,56

Таблица 4.1.1-3. Пролетно разпределение на повторяемостта на скоростта на вятъра по
посоки за летище Варна (в %)
V, m/s
1-5
6-9
10-13
14-17
17-21
>21


N
9,41
4,58
2,14
0,73
0,21
0,15
17,22

NE
6,92
3,51
1,25
0,43
12,11

E
19,73
4,15
0,61
0,03
24,42

SE
13,79
3,53
0,37
0,03
17,72

S
2,49
0,55
0,06
0,03
3,12

SW
1,94
0,43
0,18
0,12
0,06
2,73

W
7,74
3,23
1,13
0,31
0,12
0,03
12,61

NW
6,37
2,35
0,92
0,21
0,09
9,94

Таблица 4.1.1-4. Лятно разпределение на повторяемостта на скоростта на вятъра по
посоки за летище Варна (в %)
V, m/s
1-5
6-9
10-13
14-17
17-21
>21


N
12,07
5,81
1,66
0,38
0,06
19,98

NE
6,55
2,14
0,48
0,06
9,23

E
16,17
4,34
0,24
20,75

SE
15,68
5,42
0,16
21,26

S
1,78
0,41
2,19

SW
0,74
0,19
0,03
0,96

W
9,41
2,55
0,86
0,32
0,06
13,20

NW
8,83
2,68
0,76
0,13
0,03
12,43

Таблица 4.1.1-5. Есенно разпределение на повторяемостта на скоростта на вятъра по
посоки за летище Варна (в %)
V, m/s
1-5
6-9
10-13
14-17
17-21
>21


N
14,57
5,36
2,68
0,96
0,30
0,06
23,93

NE
9,20
2,47
0,75
0,45
0,06
12,93

E
16,05
2,47
0,15
18,67

SE
10,56
1,87
0,12
0,03
0,03
12,61

S
2,54
0,33
0,12
2,99

SW
2,77
0,57
0,21
0,03
3,58

W
9,99
2,17
0,93
0,42
0,06
13,57

NW
9,00
1,84
0,66
0,15
0,06
11,71

На база на определяне на режимните характеристики на ветровете по посоки с период на
повторяемост 2% (веднъж на 50 години) са представени в Таблица 4.1.1-6. Те са получени чрез
екстраполация на кривите на повторяемост на скоростта на вятъра за 8 посоки на компаса и са
критерии за оразмеряване при ветрово въздействие върху кейовата конструкция (чрез швартованите
кораби) и крановото оборудване. Разчетните скорости и многогодишна повторяемост на вятъра ще
се прецизират на следващите проектни фази, в зависимост от избрания клас на хидротехническото
съоръжение (за настоящата разработка е приет клас ІІ, като за кейова стена с височина между 12 и
20 m, съгласно "Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения" и
СНиП 2.06.04-82*: Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и
от судов). Министерство регионального развития Российской Федерации, 2012 г.).
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Таблица 4.1.1-6. Скорост на вятъра по 8 посоки с многогодишна повторяемост 2%
Посока

N

NE

E

SE

S

SW W NW

W, m/s

31

26

16

24

15

20

30

32

Разпределението на скоростта на вятъра по класове и 16 посоки на компаса е представено в
Таблица 4.1.1-7.
Таблица 4.1.1-7 Регистрирано разпределение на повторяемостта на скоростта на вятъра
по 16 посоки (в %)
Скорост на вятъра
(м/сек)
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
всички посоки

0-2

2-4

4-6

0,07 0,23 0,75
0,09 0,3
0,54
0,13 0,34
0,6
0,12 0,49 0,71
0,53 2,35 4,22
0,21 1,15 2,31
0,26 1,27 2,34
0,24
1
1,32
0,26 0,79 1,29
0,22
1
1,3
0,19 1,06
0,9
0,27 0,78 0,51
0,24 2,11 2,17
0,37 2,02 3,28
0,15 0,7
1,68
0,04 0,18 0,41
3,39 15,77 24,33

6-8

8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 > 20 сумарно

0,92 1,04 0,99
0,53 0,61 0,56
0,44 0,31 0,33
0,67 0,55 0,18
2,26 1,18 0,54
1,14 0,4
0,24
1,62 0,89 0,21
1,19 1,22 0,69
1,18 1,13 0,98
0,65 0,36
0,3
0,5 0,45 0,43
0,38 0,34 0,16
1,03 0,65 0,43
2,96 3,06 2,52
1,44 1,78 1,79
0,49 0,74 0,62
17,4 14,71 10,97

0,62
0,39
0,19
0,18
0,27
0,07
0,08
0,43
0,5
0,14
0,21
0,06
0,14
1,35
0,97
0,29
5,89

0,43
0,38
0,13
0,1
0,14
0,03
0,02
0,14
0,29
0,08
0,13
0,04
0,14
0,8
0,66
0,32
3,83

0,26
0,16
0,03
0
0
0
0,01
0,06
0,12
0,06
0,12
0,02
0,02
0,49
0,46
0,14
1,95

0,23
0,08
0,01
0
0
0
0
0,01
0,05
0,01
0,02
0,01
0,01
0,2
0,22
0,12
0,97

0,1
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0,01
0
0
0,12
0,05
0,04
0,34

5,64
3,65
2,51
3,00
11,49
5,55
6,70
6,30
6,59
4,13
4,02
2,57
6,94
17,17
9,90
3,39

Измерените ветрови скорости от Таблица 4.1.1-7 могат са представени визуално чрез розата
на вятъра на Фиг. 4.1.1-1.

Фиг. 4.1.1-1 Роза на вятъра на измерените скорости по повторяемост
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По данните от Таблица 4.1.1-7 може да се изчисли вероятностното разпределение на
повторяемостта на вятъра и от него да се получат екстремалните ветрови скорости за определен
период на многогодишна (режимна) повторяемост: веднъж на 1, 10, 20, 50 или 100 години (в
зависимост от целите на проектанта), подобно на резултатите за 8 ветрови посоки в Таблица 4.1.16. Най-често използваните за целта вероятностни разпределения са тези на Гумбел (известно в
западната литература като FT - I type Gumbel extreme value distribution) и на Вейбул (Weibull).
На Фиг. 4.1.1-2 са показани повторяемостта на скоростта на вятъра по данни от измерванията
(Табл. 4.1.1-7) и изчислената по разпределението на Гумбел нормализирана интегрална функция на
вероятностната плътност (probability density function - p.d.f.) за всички ветрови посоки. Вижда се
добро съответствие между измерените и изчислени параметри на вятъра.

Фиг. 4.1.1-2 Повторяемост на скоростта на вятъра по регистрирани данни
(хистограмата) и вероятностната плътност (кривата) за всички посоки по разпределението
на Гумбел
Вълнение
Вълновият режим във Варненско езеро, колебанията на водното ниво и теченията, които се
формират в района са представени в частта от доклада, разглеждаща въздействието върху
повърхностните води.
Температурен режим, инверсии
Температурата на въздуха е един от факторите, допринасящи за интензивността на
разсейването на замърсителите, получени от вредните емисии.
Климатът е омекотен от близостта и влиянието на водните басейни - Черно море, Варненско и
Белославско езера. Годишната температурна амплитуда за района е около 20-21 С. Характерът на
климата се определя основно под влияние на средиземноморските и атлантически циклони,
придвижващи се на изток. Средната годишна температура за ХМС - Варна е 12,1 С, а средната
влажност на въздуха е 77%. Таблица 4.1.1-8 представя данни за средномесечните стойности на тези
показатели.
Таблица 4.1.1-8 Данни за температурата и влажността на въздуха
№
Показател
Месец
І

1
2

ХІ

ХІІ

Температура на въздуха, [оС] 1,2 2,5 5,1 10,1 15,4 20,1 22,6 22,4 19,0 13,9 9,1
Относителна влажност, [%]
82 80 78 78
78
74
70
70
73
76 80

ІІ

ІІІ

ІV

4,0
82

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х
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Валежи, облачност
Валежите и влажността оказват съществено влияние върху качеството на атмосферния
въздух като намаляват прахоотделянето.
Валежите в района са относително ниски – средната годишна сума на валежите е около 520
mm. Средната месечна сума на валежите е приведена в таблица 4.1.1-9.
Таблица 4.1.1-9 Средномесечна сума на валежите
Месец
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ
Валежи, [mm] 43 40 29 35 51 53 38
39 44 31 62 58
Най-много валежи има през ноември и декември – главен зимен максимум и през май и юни
– ранен летен максимум, а най-сухи месеци са март и април и отчасти юли и август. Според режима
на валежите, разглежданият район се отнася към област с изразено черноморско влияние.
Средната сезонна сума на валежите е както следва: зима – 141 mm, пролет - 115 mm, лято 130 mm, есен - 137 mm. Това разпределение не е благоприятно за намаляване на прахоотделянето
през пролетния и летния сезон. През студеното полугодие падат предимно обложни (под формата
на дъжд и сняг, падащ от облачната система на слоестите облаци), а през топлото полугодие –
краткотрайни валежи.
В таблица 4.1.1-10 са приведени данни за средните месечни и годишен максимални
денонощни валежи, средноквадратичното отклонение на максималния денонощен валеж, средния
брой дни с валеж, средната продължителност на максималния безвалежен период и средния месечен
брой дни с валеж над 1,0 mm (който има пречистваща атмосферата роля). От таблицата се вижда, че
средно 38% от дните в годината има валежи, макар че по косвени данни тяхната продължителност
е сравнително малка (под 10% годишно) и с около 10% по-малко от средната часова
продължителност на валежите за страната.
Таблица 4.1.1-10 Данни за валежите
Показател:
1
2
3
4
5

І
14
13,2
6,6
15
10

ІІ
12
7,1
6,2
14
9

ІІІ
11
9,5
5,2
13
11

ІV
14
8,2
6,6
13
10

V
15
9,3
5,7
13
11

VІ
21
14,1
6,4
12
10

VІІ
18
17,5
4,7
9
12

VІІІ
18
44,1
3,6
7
15

ІХ
15
17,2
3,2
7
16

Х
17
13,4
4,7
10
14

ХІ
18
9,7
6,4
12
10

ХІІ
17
13,5
7,1
14
10

год.
44
36,1
66,4
139
-

Пояснение: Показателите са както следва:
1 – среден месечен и годишен максимален денонощен валеж (в mm);
2 – средноквадратично отклонение (в mm) на максималния денонощен валеж;
3 – среден месечен и годишен брой дни с валеж над 1,0 mm;
4 – среден брой дни с валеж;
5 – средна продължителност /дни/ на максималния безвалежен период.

В таблица 4.1.1-11 са представени средните десетдневни суми на валежите.
Таблица 4.1.1-11 Средната десетдневна сума на валежите /mm/
Месец Декада Валеж Месец Декада Валеж
І

ІІ

1
2
3
1
2
3

13
12
12
14
12
10

VII

VIII

1
2
3
1
2
3

14
14
11
8
17
10
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ІІІ

IV

V

VI

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

5
9
16
11
19
15
15
11
14
12
20
12

IX

X

XI

XII

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

12
7
12
11
11
13
16
14
19
16
16
13

От Табл. 4.1.1-11 се вижда, че валежите не са равномерно разпределени в месеца. От гледна
точка на чистотата на въздуха най-неблагоприятни декади са първите на месец март и август и
втората на септември.
От гледна точка на замърсяването на атмосферния въздух отношението на сумата на
валежите през студеното полугодие към тази през топлото (приблизително 1) е относително
благоприятно.
Мъгла
Средногодишно броят на дните с мъгли е 35. Мъглите обикновено се задържат за 2 до 3 часа.
Периодите на затваряне на пристанище Варна поради мъгла са около 1 до 2 дни за календарна
година.
Мъглите оказват неблагоприятно влияние при разпространението на замърсителите във
въздуха, т.к. възпрепятстват ефективното разсейване. Мъглите привличат посредством дифузия
частиците на замърсяващите вешества и по този начин завишават концентрациите им.
Таблица 4.1.1-12 Средномесечен брой на дните с мъгла
Месец І
ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ
Дни
3.1 4.2 4.2 4.3 3.2 1.1 0.7 1.0 1.9 2.9 3.6 4.8
Слънчево греене, слънчева радиация
Слънчевото греене и радиация също имат съществено значение при подпомагане
(увеличаване) или възпрепятстване (понижаване) на ефекта от вредното въздействие на
замърсителите. Тези фактори косвено влияят върху способността за разсейване и трансформация
(преобразуване) на замърсителите, както и върху устойчивостта на атмосферата.
Таблица 4.1.1-13 Относителна продъжителност на слънчевото греене
Месец
І
ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ
Слънчево греене, [%] 29 31 32 41 48 57 68 69
48 48 31 24
Таблица 4.1.1-14 Средномесечна слънчева радиация;
Месец
І
ІІ ІІІ ІV V
VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ
2
Радиация, [W/m ] 48 75 108 149 183 202 205 187 152 97 53 34
Анализ на влиянието на специфичните за района климатични и метеорологични
фактори върху замърсяването на въздуха
Климатичните и метеорологични фактори оказват сериозно влияние върху степента на
замърсяване на компонентите на околната среда. Те пряко допринасят за по-доброто или по-лошо
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разсейване на емитираните от източниците вредни вещества в атмосферния въздух, уноса чрез него
към повърхностни водни течения и почви, проникването в почвите, растенията, човешкия
организъм.
Основните характеристики на метеорологичните и климатични фактори допринасят за
относително високия процент на биоклиматичен комфорт на обитаване (условия за съществуване
на биологични съобщества) в общината. За района на Варна средно този процент е около 67%
(пролет, есен – 70%; лято – 64%).
Не е за пренебрегване фактът, че характерът на климата в градска среда коренно се отличава
от този в откритите ландшафтни форми. Съществуването на застрояване, изкуствени земни
покрития, залесени или голи терени допринасят за съществено изменение на основните климатични
фактори – вятър, температура, влажност, което от своя страна води до формиране на т.н. “градски
климат”. В повечето случаи този климат е с по неблагоприятно влияние върху околната среда.
Географското разположение и климатичните особености създават благоприятни условия за
проветряване на територията на града и ефективна дисперсия на замърсяването на въздуха, като
способстват за разсейване на замърсителите върху по-големи площи, но с по-ниска степен на
замърсяване. В същото време тези условия спомагат за пренос на замърсители от съседните
територии на Варненска, Белославска и Девненска общини.
За разглеждания район атмосферата се характеризира с определена устойчивост, тихото
време е около 20%, което отговаря на класове „А” и „В” на устойчивост според Pasquill – Gifford.
По-рядко през годината устойчивостта на атмосферата може да се определи като „безразлична”
(клас „D“) или „неустойчива” (клас „Е”).
Скоростта и посоката на вятъра, както и тихото време са основните фактори, оказващи
влияние върху разпространението и разсейването на атмосферните замърсители и определено имат
съществен принос за относително ниския потенциал на замърсяване на въздуха.. Относително
високите средни скорости (над 3 m/s), наличието на характерните бризови циркулации, както и
ниският процент на тихо време обуславят ефективното разсейване на емитираните замърсители и
предотваратяват появявянето на инверсии, а оттук и задържане на вредни вещества във въздуха.
Почти постоянната посока на местните ветрове от своя страна също допринасят за по-бързо
разсейване на вредните вещества, попаднали във въздуха. В същото време наличието на вятър
допринася за повишаване запрашеността на въздуха през периодите на усилени селскостопански
дейности (оране, сеене, прибиране на реколтата и др.) посредством унос на прах от разположените
около територията на общината земеделски площи. Тихото време (около 20%) е фактор, който
забавя ефективното разсейване и натоварва атмосферата с по-големи концентрации на
замърсителите. Наличието на висока влажност и големият брой на дни с мъгли оказват отрицателно
влияние върху способността на въздушния басейн да се самопречиства. За района това е определящо
през зимния период.
Продължителността на мъглата е друга основна характеристика, свързвана със степента на
замърсяване. Най-чести са мъглите с продължителност до 3 часа и от 3 до 6 часа. Рядко се
наблюдават мъгли с продължителност няколко денонощия. Те затрудняват транспорта, трудовата
дейност в много отрасли и водят до повишаване концентрациите на повечето от замърсителите на
приземния въздух, а оттук и в почвите и водите.
Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник на топлинна
енергия. Замърсяването на атмосферата в града се отразява върху загубите от биологично активната
част на слънчевата радиация. Газовете от двигателите с вътрешно горене и от промишлените и
битови обекти интензивно поглъщат ултравиолетовата радиация. От друга страна токсичността на
тези газове под действието на същата радиация нараства десетки пъти. Тези процеси също влияят
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отрицателно (допринасят за повишаване на замърсяването) върху отделните компоненти на
околната среда.
4.1.2. Характеристика на предвидените с инвестиционното предложение източници на
замърсяване (количество и концентрация на емитираните замърсители)
Замърсяването на атмосферния въздух при реализацията на проекта ще се дължи главно
на изпусканите в атмосферата с изгорели газове от строителната механизация замърсители - СО,
NОХ, SO2, въглеводороди, сажди, оловни аерозоли и др. При земните работи по изпълнение на
вертикалната планировка и охранителните и отводнителни канали ще се отделя и неорганичен и
органичен прах.
В проекта на този етап няма данни за количеството на строителните машини, които ще се
използват (булдозери, багери, самосвали, бетоновози, камиони и др.), за да може да се прогнозират
репрезентативно емисиите на отделените от тях вредни вещества. Основно ще се използват изкопни
машини (до 5 бр.), самосвали (около 10 бр.), челни товарачи (2 бр.), бетонпомпи (2 бр.), бетоновози
(6 бр.), товарни автомобили (5 бр.), автокранови уредби (2 бр.), мотоповдигачи (3 бр.).
Запрашеността при извършване на изкопните и насипните работи, в зависимост от
състоянието на почвата, влажността на въздуха, интензивността на работа, използваната строителна
механизация и др. фактори по литературни данни може да е от 0.1 до 1.2 mg/m3, т.е. понякога може
да достигне до нива, превишаващи ПДК за населени места. Замърсяването ще има локален обхват в строителната зона на обекта.
Разполагайки с основни данни за предвидената за използване при товаро-разтоварни
дейности с насипни товари техника при експлоатацията на пристанището (затворен, капсулован
шнеков и лентов транспортьор) и използвайки методика “Плуме” за изчисление на разсейването на
емитирани количества замърсители (прах) резултатите за емисии на прах за сметка на дейността са
практически нулеви.
4.1.3. Оценка на въздействието върху атмосферния въздух съобразно действащите в страната
нормативна база, критерии и стандарти
Прогнозна оценка за очакваните изменения в състоянието на атмосферния въздух през
строителния период
Прогнозното въздействие върху атмосферния въздух по време на СМР въз основа на
източниците на вредни емисии можем да квалифицираме като незначително, кратковременно,
възстановимо, с малък териториален обхват и без кумулативен ефект.
Характерът на въздействие върху „Атмосферен въздух” и чрез него върху компонентите на
околната среда и здравето на хората при реализацията на обекта, може да се класифицира по
следния начин.
Териториален обхват на въздействието: локален, с малък териториален обхват (в
територията на пристанището).
Степен на въздействието: незначителна.
Продължителност на въздействието: временна (по време на извършване на строителните
дейности).
Честота на въздействието: периодична.
Кумулативни въздействия: не се очакват.
Трансгранично въздействие: не се очаква.
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Прогнозна оценка за очакваните изменения в състоянието на атмосферния въздух през
периода на експлоатация
В зависимост от избраната в бъдеще пристанищна дейност в качеството на атмосферния въздух
могат да настъпят изменения в посока на влошаване. Поради тази причина се предлага въвеждането на
ограничителни мероприятия към бъдещите инвестиционни проекти и мерки за снижаване на
отрицателното въздействие.
Атмосферният въздух в района е с относително добро качество, (по-добро от предходните
периоди, дължащо се на сниженото използване на вредни горива в промишлеността в района и на
забавения интензитет на дейността на производствените единици), поради което понастоящем
притежава потенциал, даващ възможност за приемане на допълнителните минимални емисии на вредни
вещества от предвиденото за реализация ИП, имайки предвид благоприятните метеорологични условия,
способстващи ефективно разсейване.
При нормалната експлоатация на обекта въздействието може да се оцени по следния начин:
Териториален обхват на въздействието: локален, с малък териториален обхват в
територията на пристанището и по-незначителен (около пътните артерии, за сметка на
привлечените автомобилни потоци).
Степен на въздействието: незначителна.
Продължителност на въздействието: временна (при извършване на дейности с използване
на техниката).
Честота на въздействието: периодична (при наличие на дейности и плавателни средства).
Кумулативни въздействия: минимални (за сметка на привлечените автомобилни потоци).
Трансгранично въздействие: не се очаква.
Прогнозна оценка за замърсяване в аварийни ситуации
В зависимост от дейността са възможни аварийни ситуации, свързани с възникване на пожар,
взривове, разливи, предизвикани от природни бедствия или от субективни фактори. За ограничаване
на вредното въздействие и ликвидиране на щетите от настъпила аварийна ситуация е необходимо
на етап работно проектиране да се разработи конкретен авариен план, свързан с пристанищната
дейност.
При възникване на пожар ще изгорят, освен оборудване и материали и евентуално товари.
Въздухът ще бъде замърсен с продукти на горенето на различни материали, като въздействието
може да е значително, с ограничен териториален обхват, кратковременно, възстановимо, с
потенциално кумулативен ефект.
При взрив, в зависимост от използваните материали и суровини, е възможно да бъде
предизвикано значително въздействие с ограничен териториален обхват, кратковременно,
възстановимо, с кумулативен ефект.
В случай на аварийни разливи на опасни вещества, отделящи в атмосферата вредни емисии
е възможно възникване на залпово замърсяване (при голям разлив на силно токсични вещества) на
въздуха с косвено въздействие върху останалите компоненти на околната среда. Въздействието
може да е значително, със средно голям териториален обхват, кратковременно, възстановимо,
с кумулативен ефект.
Въздействие върху чистотата на атмосферния въздух
Окончателната прогноза е, че въздухът може да поеме това допълнително натоварване, като
въздействието върху него ще е незначително, с малък териториален обхват, възстановимо, с
минимален кумулативен ефект.
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4.2. Води
4.2.1. Подземни води
От гледна точка на подземните води обектът попада в Мизийския
хидрогеоложки район – Варненски артезиански басейн. Характерно за тази зона е
етажното разположение на водоносните хоризонти, вертикалната хидрохимична
зоналност на подземните води, наличието на хидравлична връзка между водоносните
хоризонти по линия на тектонските разседи и разломи, макар водоносните хоризонти
да са добре изолирани един от друг и със значително площно разпространение на
докватернерните водоносни хоризонти. Вертикалното зониране отделя три зони:
горна зона с активен водообмен и с пресни ненапорни и напорни води от
инфилтрационния генетичен цикъл;
средна зона със забавен водообмен и повишена минерализация и
температура на водите, които са напорни и са от смесен произход – стари морски и
инфилтрационни;
долна зона, където водите са практически без водообмен, имат висока
минерализация и висока температура, а произходът им е седиментогенен.
В района са оформени няколко водоносни хоризонта:
• Малм-валанжски водоносен хоризонт;
• Палеогрнски водоносен хоризонт;
• Неогенските водоносни хоризонти
Малм-валанжинският водоносен хоризонт
Малм-валанжинските седименти са разпространени на цялата изучавана
територия и далеч извън нея – на територията на Р. Румъния, в акваторията на Черно
море и на юг и запад извън границите на областта. На повърхността се разкриват
директно или под тънка кватернерна покривка по най-високо издигнатите, теменни
части на Северобългарското сводово издигане (Каолиново - Н. Козлево) или в обсега
на тектонски предистинирани многобройни позитивни структури (подутини) с
различни размери (Н. Пазар - Плиска - Каспичан, Млада гвардия - Ветрино - Златина,
Суворово - Девня, Есеница - Калоян, Зърнево - Орляк, Тервел - Н. Камена и др.).
Общата им площ е около 1600 km2. В останалата част затъват на дълбочина на север,
изток, юг и запад, като “обличат” различно денивелирани по тектонски нарушения
доюрски (предюрски) блокови структури. В тези части са достигнати или преминати
на различна дълбочина – от 50-100 m до над 1000 m от терена само по сондажен път.
В огромната част от територията малм-валанжинските седименти са представени от
монотонен карбонатен фациес – в основата доломити, варовити доломити,
доломитизирани и афанитови варовици (долна, доломитова зона), редуване на
органогенни, оолитни, интеркластични варовици с доломити и доломитизирани
варовици (средна, преходна зона) и различно кристалинни, оолитни, псевдооолитни,
органогенни, рифови и механично отломъчни, средно до микрозърнести варовици с
редки прослойки от доломитизирани варовици (горна, варовикова зона). Характерен
орнамент е наличието на сутурно-стилолитови повърхнини, облепени с глинесто
и/или органично вещество и хидроокиси. Литостратиграфски се отнасят предимно
към Чернооковска, Дриновска и Каспичанска свити със стратиграфски обем от каловтитон до валанжин (горна юра - долна креда). Границите между отделните свити и
между литоложките разновидности са приблизителни и условни. Дебелините им
варират в широк диапазон, но общата дебелина на карбонатната плоча е относително
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постоянна 700-800 m, като намалява от юг-югозапад (1000-1100 m) на североизток
(300-500 m).
Карбонатните малм-валанжински седименти (по-точно е названието
горноюрски - долнокредни, като към малма – от калов до титон се отнася условно
долната, предимно доломитова част от разреза, прехождаща постепенно – без
прекъсване на седиментацията в бериас-валанжински варовици) са значително
напукани и неравномерно окарстени. Напукаността е по три, почти взаимно
перпендикулярни системи, като компонентно значение имат вертикалните и пластови
повърхнини. Окарстяването на повърхността е от кари, празнини, понори,
кладенчоподобни въртопи и хидравлично сложно свързана канална мрежа. В
дълбочина, по сондажни данни са установени пропадания от няколко сантиметра до
няколко метра и каверни със значителни размери. Преобладават хоризонталните
карстови форми, на места частично запълнени с фини пясъци, доломитово брашно,
каолинитови глини. Те са привързани към отделни, “привилегировани” нива на
различна дълбочина. Обикновено се приема, че са разположени на 100-200 m от
горнището на валанжина, но окарстяване е установено в най-горните и в най-долните
части на разреза. Пространственото разпространение на карста и закономерностите
му за тези седименти все още не са добре изяснени.
В напуканите и окарстени малм-валанжински седименти са се формирали
пукнатиннокарстови до карстови по тип, ненапорни до високо напорни (с
пиезометрично ниво от няколко метра до стотици метра) по характер подземни води,
които образуват общ водоносен хоризонт. По мощност и площ на разпространение и
по ресурси това е един от най-големите басейни на пресни подземни води у нас, който
продължава на север в територията на Р. Румъния и на изток – в акваторията на Черно
море. За долен, съвършен водоупор на водоносния хоризонт служат предимно
аргилити, алевролити, пясъчници и глини на Есенишката и Провадийската свита, поплътни варовици на Добричката и Султанска свита със стратиграфски обхват долнасредна юра, а на отделни места – от пермо-триаски червеникави теригенни скали или
плътни варовици и доломити на Дриновската свита. Дълбочината на долнището е от
400-500 m до над 1200 m от терена. Функцията на горен водоупор изпълняват
мергелите и глинестите варовици на Горнооряховската и Разградска свита (в южните
и средни части на областта) или от по-плътни карбонатни скали на Каспичанската,
Разградската и Русенска свита. На север, поради фациалната промяна на седиментите
и заместването на глинестата компонента с карбонатна, водоупорът е несъвършен и
позволява смесване на води (вероятно не повсеместно, но в значителни по площ
“хидрогеоложки прозорци”) от малм-валанжинския с тези от барем-аптския
водоносен хоризонт. Водонаситената част на малм-валанжинските седименти варира
в широки граници – от 250-300 m (на североизток) до 600-700 m (юг-югозапад), а
заедно с барем-апта и над 1000 m (на северозапад). По данни от разходометрични
изследвания и поинтервални водочерпания е установено, че действителната активна
мощност на водоносния хоризонт е значително по-малка и не надвишава няколко
десетки метра (от 20-25 m докъм 70-80 m). Тя е “привързана” към отделни (най-често
силно окарстени) нива, от които става “изливане” или “преливане” на подземни води,
разслоени от многократно редуващи се по-плътни пластове. По същество така
разглежданата хидрогеоложка система се отнася към сложно устроените природни
многослойни резервоари на подземни води с етажно разположени водоносни
пластове, но с почти еднакви пиезометрични нива. Съставените пиезометрични карти
на приведените напори (с отчитане различията в температурите и съответно в
плътностите на водата) за водоносния хоризонт доказват наличието на радиално
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разходящ се поток, между хидроизохипси +240 m - +250 m и хидроизопиези +12 m +18 m (на изток, север и запад) и +55 m (на юг, където водоносният хоризонт се
ограничава и “подпира” от фациално променените глинесто-теригеннокарбонатни
седименти на валанжина, а подземният поток се деформира на югоизток-изток). По
тази причина хидравличният градиент на юг е от 0,008-0,01 до 0,002-0,003, а на изток,
север и запад намалява от 0,0075-0,0055 до 0,001-0,002. Потокът е удължен в
направление запад-северозапад-югюгоизток като приблизително по линията Алфатар
- Дулово - Владимировци - Осеновец - Кап. Петко - Звегор - Буховци се маркира
подземен водораздел, който го разделя на две части: изтокюгоизточна с площ около
10000-11000 km2 и запад-северозападна - с площ около 6000-7000 km2. “Теменните
части” (областта на подхранване) и южните и източни склонове на пиезометричната
повърхнина са допълнително усложнени от локални “куполи” (пиезо-максимуми),
свързани с инфилтрация на води от горележащи водоносни хоризонти или от
инфлуация на речен отток – Венец - Изгрев; Кап. Петко; Калоян - Кракра; Звънец Вратарите; Одринци - Златия; Карапелит - Ловчанци и др. и понижения
(“пиезоминимуми”), свързани предимно с интензивно разтоварване и техногенен
добив на подземни води (Златина, Девня, Добрич). Интересни са взаимоотношенията
с хидроизохипсите на барем-аптския водоносен хоризонт – в централните части на
територията те са по-високи от малм-валанжинските, на север – по-ниски, а в ивицата
с ширина 20-30 km, паралелна на р. Дунав – почти еднакви, което потвърждава
смесването на двата хоризонта в общ водоносен хоризонт.
Филтрационната характеристика на малм-валанжинския водоносен хоризонт е
изключително разнообразна и подчертава нееднородността му, което е характерно за
пукнатиннокарстови среди. Използвани са многобройни опитно-филтрационни
изпитания, но трябва да се подчертае, че информацията от тях не винаги е качествена
и достоверна, по няколко причини: документацията им е непълна или недостатъчна;
водочерпенията са предимно от единични кладенци, което затруднява определянето
на водоотдаването и пиезопредаването; самите водочерпателни кладенци най-често са
геометрически несъвършени и не обхващат цялата дебелина на водоносния пласт и
данните за проводимостта са занижени; не е ясна “активната” дебелина на пласта,
което затруднява определянето на реалния коефициент на филтрация. От
няколкократното математическо моделиране по метода на крайните елементи за
определяне сумарната величина на подхранването на хоризонта при достатъчно
сходство с реалната пиезометрична схема е установено, че действителните
хидрогеоложки параметри и съответно регионалната проводимост са значително повисоки от данните, получени опитно, които имат предимно локално значение.
Стойностите за локалните проводимости варират от 8-10 m2/d до над 2000-3000 m2/d
и са преимуществено в интервала 200-600 m2/d; коефициентът на филтрация е от 0,50,6 m/d до над 10 m/d и преимуществено между 2 m/d и 5 m/d; относителните дебити
са от 0,5-1,0 l/s.m до над 10-50 l/s.m, което характеризира малм-валанжинските
седименти като умерено до силно водоносни. При оценката на регионалната
проводимост се установява, че тя варира от 3000-5000 m2/d до над 10000 m2/d (в Р.
Румъния се цитират стойности до 150000 m2/d – Zamfirescu F., 1997, устно съобщение),
а коефициентите на филтрация – са над 20-50 m/d и лимитират основната
водопроводимост на хоризонта, свързана с големите карстови празнини
(“макрокаверни”), значителна част от които не са достигнати или преминати от
повечето сондажи. Регионалният математически модел потвърди наличието на зона с
направление юг-север и с понижена проводимост, която в общи линии съвпада с т.н.
Венелин-Добричка дислокация. Тя не нарушава хидравличната цялост на водоносния
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хоризонт, но обуславя един значителен пад на градиентите и “отклонява” част от
потока на юг към района на Девненските извори. Има данни, че такава “аномалия”
може да съществува и в северната част на района в обсега на Балчишко-Тервелската
дислокация или сателитна на нея зона. Коефициентът на нивопредаване е около 104
m2/d за ненапорната част и около 105 m2/d – за напорната част. Стойностите на
гравитационното водоотдаване са в границите 0,02-0,10, а на еластичното
водоотдаване (за напорната част) – 0,01-0,03.
Дренирането на водоносния хоризонт се извършва по естествен и изкуствен
път. Естественото дрениране е чрез възходящи извори в обсега на Южномизийския
разлом – Златинските извори с дебит 140-150 l/s и Девненските извори (едни от найголемите карстови извори у нас), чийто сумарен дебит по данни от НИМХ (пункт
№152) варира от 2800 l/s до 3700 l/s (от тях води началото си р. Девня). Вероятно
естествено субмаринно дрениране се осъществява в акваторията на Белославското и
Варненско езеро, както и на Черно море. Условията на залягане на този водоносен
хоризонт са благоприятни за предпазване на водата от повърхностно замърсяване с
изключение на местата с непосредствено разкритие на водоносния хоризонт на
повърхността, особено по речните долини. Дълбочината на пиезометричното ниво на
водите от малмваланжинския хоризонт е от 19,5 - 35 m над терена (самоизлив на
водите) до 70 m под терена, в зависимост от хипсометричната височина на последния.
Котата на водното ниво е от +15 до +45 m. Водопроводимостта е до 3000 m2/d, а
хидравличният градиент е 0,0002 - 0,008. Температурата на водата е 30 - 54 0С. Водите
са хидро-карбонатно-калциеви до хидро-карбонатно-магнезиеви, пресни, слабо
минерализирани, средно твърди до твърди. Естественият динамичен запас е не помалко от 6,5 m3/s.
Подземно водно тяло, в обхвата на което ще се реализира
ИП, е
BG2G000J3К1040 - Карстови води в малм-валанж с местоположение в поречията на:
р. Камчия, Добруджански Черноморски реки, р. Врана, р. Провадийска и с колектор
от доломитизирани варовици и варовици, неравномерно напукани и окарстени.
Състояние на подземното водно тяло BG2G000J3К1040 - Карстови води в
малм-валанж в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.)
количественото и химичното състояние на водното тела е определено като добро.
За подземното водно тяло BG2G000J3К1040 - Карстови води в малм-валанж, в
Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.) са заложени следните
цели:
1. Запазване на добро химично състояние.
2. Запазване на добро количествено състояние.
За постигането на заложените цели за водно тяло BG2G000J3К1040 - Карстови
води в малмваланж, в Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021 г., са заложени
следните мерки (вж. Табл.4.2.1.).

Табл. 4.2.1.
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Код на Код
мярката КТМ
DW_1

13

КТМ
Мерки за опазване на
питейната вода (напр.
определяне на
охранителни зони,
буферни зони и т.н.)

Име на мярката ПУРБ II
Забрани и ограничения за
изпълнение на дейности в зоните за
защита на питейните води и в
определените санитарноохранителни
зони (СОЗ) и буферните зони около
водовземните съоръжения / системи

Действие за изпълнение
на мярката
3. Определяне на СОЗ
около съоръженията за
ПБВ, съгласно
действащото
законодателство

Палеогенските водоносни хоризонти се формират предимно в долно и
средноеоценските отложения с порово-пукнатинен колектор. Водоносните хоризонти
са издържани в СИ България и залягат на дълбочина от 20 до към 600 метра. В
останалите райони на ЧРБУ, те са представени като повърхностен комплекс или
маломощни хоризонти с локално подхранване. В СИ България той е напорен, като в
останалите места предимно е грунтов до полунапорен.
Води в палеогенските седименти
Палеогенските седименти имат широко площно разпространение в изтокюгоизточната част на проучваната територия (предимно в басейна на р. Провадийска
и р. Батова и около Белославското и Варненско езеро). Най-западните разкрития като
изолирани петна без практическо значение са установени при с. Голяма вода и
Хърсово, Разградско и при с. Страхилица и Средня, Шуменско. Повсеместното
разпространение на палеогенските седименти е източно от линията на с. Друмево Марково - Войводино. Те изпълват централните и южни части на Провадийската
синклинала, разкриват се по западните и южни части на Варненското плато (около с.
Игнатиево) и на юг в
Авренското (Моминско) плато. Приблизително източно от меридиана на с. Аксаково
затъват бързо в дълбочина на североизток, изток и юг под ъгъл 3-5°, а по долината на
р. Камчия увеличават и дебелината си. Общата площ на разкритата част е около 150170 km2, а на закритата – около 300320 km2. По сондажни данни, горнището на
палеогенските седименти в района на гр. Варна е на 450500 m, а към “Златни пясъци”
– на 750 m дълбочина от повърхността. Покриват нормално или с размив долно- и
горно-кредните седименти. Представени са от морски отложения в глинесто
теригенен и варовит фациес – конгломерати, мергели, глинести и песъчливи варовици
в основата, пясъчници и пясъци с прослойки от пясъчници, различно глинести,
органогенни нумулитни варовици, глинести мергели и детритусни пясъчници и
варовици, глини с манганови отложения. Отнасят се към различни задруги и свити –
варовита задруга, Комаревска, Белославска, Кривненска, Дикилиташка, Аладънска,
Авренска (със Славейковски член), Долночифлишка, Моминска и Русларска свита с
хроностратиграфски обхват от палеоцен до олигоцен. Отделни свити прехождат
помежду си вертикално и латерално или се съчленяват хоризонтално, поради което
литоложките и стратиграфски граници са условни и приблизителни. Дебелините на
свитите варират от 1-2 m до 5070 m, а сумарната дебелина на палеогенските седименти
варира от 100-120 m до над 400 m. Дебелините на отделните литоложки
разновидности не са издържани във вертикално и хоризонтално направление по
фациални и структурни причини.
В хидрогеоложко отношение най-голямо значение имат несвързаните пясъци,
ронливите пясъчници и различно напуканите и окарстени варовици на Белославската,
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Дикилиташката и Аладънска свити. В тях са се формирали порови, поровопукнатинни до пукнатинно-карстови (преимуществено) по тип, ненапорни в
разкритата част до високо напорни (в потъналата част) по характер подземни води,
които образуват общ водоносен хоризонт. Поради условното хроностратиграфско
разчленяване на седиментите той е означаван като долно-средноеоценски водоносен
хоризонт. За долен, несъвършен водоупор служат плътни и глинести горнокредни
варовици и водонепропускливи долноеоценски мергели, а за горен – мергелите и
глините на горния еоцен (Авренска свита) и на олигоцена (Русларска свита). Общата
дебелина на водоносния хоризонт нараства от 30-35 m на запад до 110-130 m – на
изток и е средно около 60 m. Генералната посока на движение на водите е на изтокюгоизток при хидравличен градиент от 0,0035-0,0043 (КраневоБалчик) до 0,008-0,05
в централната част на Варненската падина, в Провадийското и Моминско плато.
Пиезометричните напори (в абсолютни коти) варират от +3 до +4 m в района на
Варненско езеро до +25 до +35 m в крайбрежната ивица между Варна и Балчик.
Независимо от относително еднородния характер на колекторите (пясъци и варовици)
филтрационната им характеристика е твърде разнообразна – коефициентът на
филтрация варира от 0,23-0,25 m/d до 4,2-5,0 m/d, като преобладават стойности 0,5-1,3
m/d; проводимостите са от 20-30 m2/d (а в района Шабла - Българево и 5-10 m2/d) до
380 m2/d, като преобладават стойности 100-120 m2/d; водоотдаването е от 0,002 до
0,10, а нивопредаването – около 105 m2/d. При достигане на водоносния хоризонт в
зоната на напора дебитите на самоизлив варират от 0,200 l/s до 12-15 l/s, а
относителните дебити – от 0,1 l/s.m до над 10 l/s.m, което, заедно с модула на
подземния отток от 0,25 l/s.km2 до 1,1 l/s.km2, средно около 0,50,7 l/s.km2,
характеризира седиментите като слабо до умерено водоносни. По данни от
продължителни наблюдения в района на с. Кранево, амплитудата на колебание на
водните нива е от 1,5-2 m до 13-14 m. Подчертана е тенденцията към понижаване на
напорите, поради консумиране на еластичните запаси, нарушени връзки с други
водоносни хоризонти или по техногенни причини (“пясъчни пробки”).
Подхранването на долно-средноеоценския водоносен хоризонт се извършва в
областта на разкриването му на повърхността чрез инфилтрация на валежни и
повърхностни води, както и от други водоносни хоризонти: от сармата, поради
изклинване на горния му водоупор (западно от линията между селата Стожер Спасово) или чрез незатампонирани сондажи (Източна Добруджа) и от напорни
кватернерни води в района на Варненско езеро (удавени тераси на р. Провадийска).
Възможни са хидравлични връзки и по-стари водоносни хоризонти (малмваланжински водоносен хоризонт) по дизюнктивни нарушения, но за това няма преки
доказателства. Водоносният хоризонт от ненапорната (западна и централна) част се
дренира от хидрографската мрежа, както и от множество низходящи извори по
западните склонове на Моминското и Варненско плато, които се намират най-често в
основата на пласта или на границата със слабопропускливи или непропускливи
седименти. Дебитите им са от 0,050-0,100 l/s до 3-5 l/s. Естествено дрениране на
хоризонта в областта на транзита почти със сигурност е установено в акваторията на
Варненско езеро, а твърде вероятно и в северната част от шелфа на Черноморската ни
акватория (между гр. Варна и гр. Балчик), предимно по разломни линии. Основната
част на долно-средно-еоценския водоносен хоризонт се дренира по изкуствен път от
различни проучвателни сондажи и тръбни кладенци, разположени във Варненската
долина (Игнатиево – Езерово) и в крайбрежната ивица.
Подземно водно тяло, в обхвата на което ще се реализира
ИП е
BG2G00000PG026 - Порови води в палеоген-еоцен Варна-Шабла с местоположение в
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поречия: Черноморски Добруджански реки, р. Провадийска и дерета Приселци Черноморец и с колектор от пясъци, пясъчници, варовици.
Състояние на подземното водно тяло BG2G00000PG026 - Порови води в
палеоген - еоцен Варна - Шабла:
- в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.) водното тяло
е определено в добро количествено и лошо химично състояние, като е установена
средна стойност за периода (2010-2014 год.), по показател NO3, над стандарта за
качество. Повишеното съдържание на нитрати в подземните води се дължи на
дифузни източници, предимно от селското стопанство.
За подземното водно тяло BG2G00000PG026 - Порови води в палеоген - еоцен
Варна - Шабла, в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.), са
заложени следните цели:
1. Постигане на добро количествено състояние с намаляване на водовземането
в системи със значим натиск на черпене.
За постигането на заложените цели за водно тяло BG2G00000PG026 - Порови
води в палеоген - еоцен Варна – Шабла, в Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021
г. са заложени следните мерки (вж. Табл.4.2.2.).
Табл. 4.2.2.
Код
КТМ
КТМ
Мерки за опазване на
DW_1 13
питейната вода (напр.
определяне на
охранителни зони,
буферни зони и т.н.)

Действие за изпълнение на
мярката
3. Определяне на СОЗ около
съоръженията за ПБВ съгласно
действащото законодателство

CA_2

14

NI_1

2

1.
Оборудване
на
водовземните съоръжения
с
автоматични
измервателни устройства с
дистанционно предаване на
данните до
БД, интернет и на ел. табла
10. Прилагане на приетите правила
за добра земеделска практика извън
нитратно уязвими зони

Код

DP_13 3

Име на мярката
ПУРБ II
Забрани и ограничения за изпълнение
на дейности в зоните за защита на
питейните води и в определените
санитарноохранителни зони (СОЗ) и
буферните зони около водовземните
съоръжения/системи
Научноизследователска Подобряване на мониторинга на
дейност, подобряване
количественото състояние на
на базата от знания за
подземните води
намаляване на
несигурността
Намаляване на
замърсяването с
хранителни елементи
от земеделието
Намаляване на
замърсяването с
пестициди от
земеделието

Намаляване на замърсяването с
нитрати от земеделски източници

Опазване на водите от замърсяване с
препарати за растителна защита

CA_5

не

Подобряване на
управлението

Подобряване на контрола на
разрешителните за водовземане от
подземни води

CA_5

не

Подобряване на
управлението

Подобряване на контрола на
разрешителните за водовземане от
подземни води

7. Забрана за употреба на ПРЗ
извън обхвата на разрешената
употреба или в доза, която
надвишава максималната
разрешена доза на единица площ
1. Ежегоден контрол на
разрешителните с разрешено
водовземане с количество над 150
000 куб.м. год.
2. един път на 3 години на
разрешителните за водовземане от
подземни води с разрешено
количество от 30 000 до 150 000
куб.м. год.
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Неогенските водоносни хоризонти се формират в кримокавказки тип
седименти, основно в североизточната част на БДЧР и като отделни локални
комплекси югоизточно от Стара планина. Неогенските водоносни хоризонти
изграждат комплекс с локални водоносни серии в отложенията на миоцена (предимно
чокрака), долния и горен сармат.
Води в миоценските седименти
Миоценските седименти са развити в източната част на проучваната територия,
приблизително източно от линията Силистра – Дулово – Тервел - Вълчи дол - Девня,
около Белославско и Варненско езеро и на юг от тях. Общата им площ на
разпространение е около 5000 km2, което е почти 1/3 от разглеждания район. Найзападните им разкрития – до долината на р. Суха са ограничени петна или тънки
неиздържани ивици по суходолията. Литолого-стратиграфският им профил е непълен
– представени са предимно от глини и пясъци на Франгенската свита и от варовиците
на Одърската свита, а дебелината им е редуцирана от 1-2 m до 10-12 m, рядко повече.
На изток, североизток и югоизток стратиграфският им обхват се увеличава, нараства
значително дебелината им и те имат повсеместно разпространение в Приморска
Добруджа, като изпълват Добруджанското, Варненското и Моминското плато. На
север продължават на територията на Р. Румъния, а на изток – в прилежащата
акватория на Черноморската шелфова зона, добре проучена чрез ехолотови профили
и спаркерни снимки. В обсега на разпространението на миоценските седименти се
разполагат северните крайбрежни влажни зони – езерото “Дуранкулак”, езерният
комплекс “Шабла-Езерец” и Шабленска тузла, оформени в удавените устия от
долините на палеореки и отделени от морето с пясъчни коси. Те представляват
уникално съчетание на различни екосистеми и са едни от най-значителните влажни
зони с международно значение, защитени с Рамсарската конвенция (1971 г.) и
Парижкия протокол към нея, по които България е страна.
Миоценските седименти са детайлно проучени и добре разчленени.
Припокриват трансгресивно и дискордантно пъстра по литология и стратиграфия
скална подложка. Представени са от типично трансгресивен крайбрежен фациес от
кримо-кавказки тип в почти пълния си профил. В основата, на места залягат базални
полигенни конгломерати, пясъчници, глини, по-рядко мергели. Надградени са от
разнозърнести пясъци, пясъчници, различни видове варовици – песъчливи, биогенни,
детритусни, пясъчници и пясъци с глинести прослойки, варовити глини и отново
варовици. Литостратиграфски се отнасят към Карапелитска и Галатска свити (с
Ботевски член), глинесто-варовикова задруга, Евксиновградска свита, пясъчникововаровикова задруга, Франгенска, Одърска, Тополовска и Карвунска свити с
хроностратиграфски обем от тархан до сармат (предимно среден - горен миоцен).
Източно от гр. Провадия и югозападно от гр. Вълчи дол са установени неподелени
седименти с миоценска възраст. Общата дебелина на миоценските седименти варира
от 10-15 m до 40-50 m на запад, а на изток и юг се увеличава до 300 - 400 m. Границите
между отделните литоложки разновидности са приблизителни и условни, поради
непрекъснатия преход помежду им, без да се установяват закономерности в
хоризонтално и вертикално направление. Миоценските отложения са почти
хоризонтални със слаб регионален наклон от 1-5° на изток до югоизток и североизток,
като изграждат некомпетентните структури на
Варненската моноклинала. Припокриват се на обширна площ (почти 80% от
разпространението им) от льосови, льосовидни, делувиални и делувиално-алувиални
отложения с различна мощност, а на места – по долината на р. Батова и крайбрежието
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са завоалирани от временно стабилизирани свлачища с различен обхват. Интересен
елемент за миоценските карбонатни седименти от различните свити е карстовата им
морфология. В разкритията с почти равнинен релеф, а и в суходолията са установени
предимно дребни карстови форми – от кари, “карови полета” (т.н. “кайряци”),
карстови уширени пукнатини, ходове, празнини с различна степен на свързаност
помежду си (дифузен карст) до ували, валози, въртопи, пещери с разнообразни
размери, привързани към различни карбонатни нива и свързани помежду си в обща
канална мрежа (канален карст). Една част от карстовите форми са запълнени и
фосилизирани от по-малки отложения (покрит карст), а други са открити (гол карст).
По сондажни данни степента на интензивното окарстяване достига до 80-90 m, на
отделни места и до 150-200 m дълбочина от повърхността, а общият обем на
карстовите празнини е 10-14 %. Процесите на карстовата денудация (корозия)
продължават и сега с различна скорост – от 4 mm/1000 години до 30 mm/1000 години.
Това способства за бързото и почти пълно “отвеждане” (“пониране”) на валежните и
повърхностни води в дълбочина, поради което повърхностен отток практически няма
(модулът на повърхностния отток е по-малък от 0,1 l/s.km2).
В миоценските несвързани или слабосвързани пясъци, напукани пясъчници и
окарстени варовици са се формирали пукнатинни, пукнатинно-карстови до поровопукнатинно-карстови по тип, предимно ненапорни до напорни (в долината на р.
Батова и някои прибрежни участъци, южно от гр. Варна) по характер подземни води.
Литоложката пъстрота на седиментите, непрекъснатото редуване и изклиняване на
водоупорни и водопропускливи отложения определя водонасищането на отделни
лещи, прослойки и пластове със сложна хидравлична връзка помежду им. Това
обуславя образуването на общ водоносен комплекс, наподобяващ хетерогенна
пореста гъба с различни водопроводящи и водовместващи свойства. Найхарактерният белег на този комплекс е анизотропността му по вертикала и
хоризонтала, което определя наличието на различни по тип и възможност за етажно
разположени пластови подземни води. В основата на миоцена (пясъци и варовици на
Галатската свита и Ботевския член) са се формирали порово-пукнатинни по тип,
напорни по характер подземни води (т.н. “Чокракски водоносен хоризонт”). За долен
водоупор им служат водонепропускливи глини и мергели на палеогена и долната
креда или по-плътни прослойки от самия миоценски разрез. В пясъците и варовиците
на Франгенската и Одърска свита са се формирали предимно пукнатинно-карстови по
тип, ненапорни по характер подземни води (т.н. “долен сарматски водоносен
хоризонт”), които се отделят от по-долу лежащите подземни води чрез глините и
диатомитите на Евксиновградската свита, чието регионално разпространение не е
съвсем изяснено. Във варовиците на Карвунската свита са се формирали пукнатиннокарстови до карстови по тип, ненапорни по характер подземни води (т.н. “горен
сарматски водоносен хоризонт”), за долен водоупор на който служат глините от
локално развитата Тополовска свита или други относителни водоупори от миоценския
профил. Общата дебелина на водоносния комплекс варира в широки граници: от 3-5
m по склоновете на речните долини до над 30-50 m към вододелните била и над 60100
m в Крайбрежието – за ненапорната част и до 30-40 m – за напорната част. По данни
от детайлни разходометрични изследвания в сондажи е установено, че действителната
активна дебелина на водоносния комплекс е значително по-малка и рядко надвишава
10-20 m. Очевидно, между отделните водоносни части на комплекса съществуват
различни хидравлични връзки, поради еднаквите им или близки по стойност
пиезометрични нива и общата посока на движение на водите. В отделни участъци,
обаче, тези връзки са твърде затруднени и пиезометричните нива на долната част са
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+5 до +10 m над терена (с. Батова, р. Паша дере), а на средната част (ако няма
технологично смесване на води) до 40-50 m по-ниско от най-горния водоносен
хоризонт. Общо взето хидродинамичната схема на подземните води в миоценските
отложения е усложнена. В западната част от повърхностните им разкрития (до
долината на р. Суха) и на юг от долината на р. Батова седиментите са раздрани
(“разсечени”) от речно-овражната система и подземният поток има “прекъснат”
характер като отделни водотоци, които се разслояват (“разпръстяват”) в различни
посоки, лимитирани от хидрографската мрежа и наличието на локални водораздели.
В източната, равнинна част посоката на движение на подземните води почти
“повтаря” земеповърхностните форми и е генерално на изток и североизток.
Хидравличният градиент до главните вододелни била е 0,002-0,005, по склоновете на
долините – 0,01-0,04, а по крайбрежието е 0,0012-0,0015. По тези причини
дълбочината на залягане на подземните води зависи предимно от хипсометрията на
релефа и варира в широки граници: от 4-10 m от терена до 90-100 m и повече в
ненапорната част и от +5 до +15 m – за напорната част. По данни от НИМХ,
амплитудата на колебания на водните нива (тръбни и шахтови кладенци с №№7, 9, 12,
15, 15а, 832, 1401, 1548, 1565, 1581, 1582, 1583 и 1584) варира от 0,10-0,20 m до 3,603,80 m. Филтрационната характеристика на водоносния комплекс е изключително
разнообразна. Коефициентите на филтрация са от 1-3 m/d до 10-15 m/d в западните и
централни площи на миоцена, а на изток нарастват от 20-30 m/d до 140-160 m/d;
проводимостите варират от 5-10 m2/d до 50-90 m2/d в южната и западна част, до 200600 m2/d в централната част (около гр. Добрич), на изток достигат до 1500-2000 m2/d,
а в единични случаи (около КаварнаШабла) – до 4000-5000 m2/d. Аналогични са
стойностите и за прилежащата румънска територия (Zamfirescu F., 1997 – устно
съобщение). Коефициентът на водоотдаване варира от 0,02-0,05 до 0,100,15, а
нивопредаването – от 5,102 m2/d до 3,104 m2/d. Най-ниски са стойностите на
филтрационните параметри в долната част на водоносния хоризонт (чокракски
водоносен хоризонт), а най-високи – за средната му част. По данни от опитни
водочерпения от единични кладенци относителните дебити варират от 0,1-0,5 l/s.m до
над 10 l/s.m, което характеризира миоценските отложения предимно като умерено
водоносни. Това се потвърждава и от многобройните изследвания на модула на
подземния отток по различни методи, стойностите на който в централната и източна
част варират от 1,27 l/s.km2 до 15,85 l/s.km2 (за средна и над средна по водност година),
преимуществено 2,5-3,0 l/s.km2 и от 0,69 l/s.km2 до 2,30 l/s.km2, преимуществено 1,51,8 l/s.km2 (за суха година). Средният модул на водоносния комплекс е около 2,0
l/s.km2.
Областта на подхранване на подземните води почти съвпада с площното
разпространение на миоценските седименти. Подхранването се извършва
изключително от инфилтрация на валежни и повърхностни води, улеснено от
спокойните геоморфоложки и тектонски условия, от климатичните особености на
района и от значителното окарстяване и напукване на седиментите. Коефициентът на
инфилтрация за повърхностно разкритите площи варира от 8-10% до над 22-23%.
Дренирането на миоценските води се извършва от речно-овражната система (р. Батова
с минимален отток 200-300 l/s е почти съвършен дренаж на такива води), от
подруслови потоци на по-големите дерета в крайбрежната част на района (Паша дере,
южно от гр. Варна; Шабленско и Нейковско дере, р. Суха в горното си течение и др.),
от многобройни низходящи извори и група извори с различен дебит – от 0,050 l/s до
над 100 l/s, преобладаващ от 1-2 l/s до 5-7 l/s (само в с. Николаевка са установени над
20 водоизточника с дебит по-голям от 1 l/s; по долината на р. Батова има над 160
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водоизточника със сумарен дебит 900-1000 l/s, по-големи от които са "Фатмето" - 19
l/s; “Юртлук” - 20 l/s; “Сават чешма” - 24 l/s; “Казълкая” - 46 l/s и др.; в Балчик – 103
l/s; Каварна - 69 l/s и др.). По данни от НИМХ (извори от ОХГМ с №№1401, 1402, 141,
142, 143, 143а, 149, 150 и 805) коефициентът на колебание на дебита им е от 1,5-2,0 до
5-6. Значителна част от миоценските води се излива “подземно” в приморската ивица
– в езерото “Дуранкулак”, езерния комплекс “Шабла-Езерец”, Шабленска тузла, около
с. Ваклино, около устието на р. Батова, както и в акваторията на Черно море. Част от
подземния отток се насочва към територията на Р. Румъния. По-големите извори са
каптирани, а в района на Добрич – Шабла - Ген. Тошево има изградени и много тръбни
и шахтови кладенци за добив на подземни води с различно предназначение.
Необходимо е да се отбележи, че водният баланс и нарушаването на естествените
хидролого-хидрогеоложки условия в обсега на влажните зони (от р. Батова до
Дуранкулак) и на запад от тях правят екологичното равновесие изключително
деликатно и уязвимо.
Подземните водни тела, в обхвата на които ще се реализира ИП, са
BG2G000000N018 и BG2G000000N019.
BG2G000000N018 - Порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев – Варна –
Ботево - Батово с местоположение в поречието на Добруджански Черноморски реки,
р. Провадийска и с колектор от варовици, пясъци, пясъчници, глини.
Състояние на подземното водно тяло BG2G000000N018 - Порови води в
неоген-миоценсармат Изгрев – Варна – Ботево – Батово, в Плана за управление на
речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.) водното тяло е oпределено в добро количествено
и лошо химично състояние, като е установена средна стойност за периода 2010-2014
год. по показател NO3 над стандарта за качество. Повишеното съдържание на нитрати
в подземните води се дължи на дифузни източници, предимно от селското стопанство.
За подземното водно тяло BG2G000000N018 - Порови води в неоген-миоценсармат Изгрев – Варна – Ботево - Батово, в Плана за управление на речните басейни
(ПУРБ 2016-2021 г.), са заложени следните цели:
1. Постигане на добро състояние.
За постигането на заложените цели за водно тяло BG2G000000N018 - Порови
води в неогенмиоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово, в Програмата от мерки към
ПУРБ 2016-2021 г. са заложени следните мерки (вж. Табл.4.2.3).

Табл. 4.2.3.
Код на Код
мярката КТМ
DW_1

13

КТМ
Мерки за опазване на
питейната вода (напр.
определяне на
охранителни зони,
буферни зони и т.н.)

Име на мярката

Код на мярката

Забрани и ограничения за
изпълнение на дейности в зоните
за защита на питейните води и в
определените санитарноохранителни зони (СОЗ) и
буферните зони около
водовземните
съоръжения/системи

3. Определяне на СОЗ около
съоръженията за ПБВ, съгласно
действащото законодателство

81

NI_1

NI_1

-

2

Намаляване на
замърсяването с
хранителни елементи от
земеделието

2

Намаляване на
замърсяването с
хранителни елементи от
земеделието
Намаляване на
замърсяването с
хранителни елементи от
земеделието

NI_1

2

CA_4

не

Подобряване на
управлението

OS_3

14

Научноизследователска
дейност, подобряване на
базата от знания за
намаляване на
несигурността

CA_5

не

Подобряване на
управлението

CA_5

не

Подобряване на
управлението

9. Прилагане на приетите
програми от мерки за
ограничаване и
Намаляване на замърсяването с
предотвратяване на
нитрати от земеделски източници
замърсяването с нитрати от
земеделски източници в
нитратно уязвими зони
4. Контрол на изпълнението на
програми от мерки за
Намаляване на замърсяването с
ограничаване и
нитрати от земеделски източници предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски източници
3.
Контрол
за
спазване
на
Намаляване на замърсяването с
изискванията
за
нитрати от земеделски източници
торене и съхранение
на торове
Изпълнение на процедурата по
преразглеждане на издадените
Преразглеждане на издадените
разрешителни за водовземане от разрешителни с цел постигане
подземни води с цел постигане на на целите за водното тяло
целите за водното тяло
3. Провеждане на проучвателен
мониторинг за установяване
Проучване за установяване на
източниците на натиск при
замърсяване на повърхностни и
установено влошаване на
подземни води
състоянието на водното тяло и
неустановен източник на този
натиск
2. един път на 3 години на
Подобряване на контрола на
разрешителните за водовземане
разрешителните за водовземане
от подземни води с разрешено
от подземни води
количество от 30 000 до 150 000
куб.м. год.
3. един път в срока на действие
Подобряване на контрола на
на ПУРБ на разрешителните за
разрешителните за водовземане
водовземане от подземни води с
от подземни води
разрешено количество под 30
000 куб.м. год.

BG2G000000N019 - Порови води в неоген-миоцен Галата - Долен чифлик с
местоположение в поречието на р. Провадийска, р. Камчия, Дерета - Приселци с
колектор от пясъци, варовици, пясъчници.
Състояние на подземното водно тяло BG2G000000N019 - Порови води в
неоген-миоцен Галата - Долен чифлик, в Плана за управление на речните басейни
(ПУРБ 2016-2021 г.) водното тяло е определено в добро количествено и химично
състояние.
За подземното водно тяло BG2G000000N019 - Порови води в неоген-миоцен
Галата - Долен чифлик, в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021
г.), са заложени следните цели:
1. Запазване на добро състояние.
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За постигането на заложените цели за водно тяло BG2G000000N019 - Порови
води в неогенмиоцен Галата - Долен чифлик, в Програмата от мерки към ПУРБ 20162021 г. са заложени следните мерки (вж. Табл.4.2.4.).
Табл. 4.2.4. Мерки към ПУРБ 2016-2021
Код на
мярката

DW_1

I_1

NI_1

CA_5

CA_5

CA_4

CA_5

Код
КТМ

13

КТМ

Име на мярката

Код на мярката

Мерки за опазване на
питейната вода (напр.
определяне
на
охранителни
зони,
буферни зони и т.н.)

Забрани
и
ограничения
за
изпълнение на дейности в зоните за
защита на питейните води и в
определените
санитарноохранителни
зони
(СОЗ)
и
буферните
зони
около
водовземните съоръжения/системи

3.Определяне на СОЗ около
съоръженията
за
ПБВ
съгласно
действащото
законодателство

2

9.Прилагане на приетите
програми от мерки за
Намаляване
на
ограничаване
и
замърсяването
с Намаляване на замърсяването с
предотвратяване
на
хранителни елементи от нитрати от земеделски източници
замърсяването с нитрати от
земеделието.
земеделски източници в
нитратно уязвими зони

2

Намаляване
на
замърсяването
с Намаляване на замърсяването с
хранителни елементи от нитрати от земеделски източници
земеделието.

не

не

не

не

10.Прилагане на приетите
правила
за
добра
земеделска практика извън
нитратно уязвими зони

Подобряване
управлението

1. Ежегоден контрол на
Подобряване на контрола на разрешителните
с
на
разрешителните за водовземане от разрешено водовземане с
подземни води
количество над 150 000
куб.м.год;

Подобряване
управлението

2.един път на 3 години на
разрешителните
за
Подобряване на контрола на
на
водовземане от подземни
разрешителните за водовземане от
води
с
разрешено
подземни води
количество от 30 000 до 150
000 куб.м.год

Подобряване
управлението

Изпълнение на процедурата по
преразглеждане на издадените
на
разрешителни за водовземане от
подземни води с цел постигане на
целите за водното тяло

Подобряване
управлението

3.един път в срока на
действие на ПУРБ на
Подобряване на контрола на разрешителните
за
на
разрешителните за водовземане от водовземане от подземни
подземни води
води
с
разрешено
количество под 30 000
куб.м.год.

Преразглеждане
на
издадените разрешителни с
цел постигане на целите за
водното тяло

4.2.2. Зони за защита на водите.
За опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в
Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.) са идентифицирани 31
бр. подземни тела, които отговарят на критериите, съгласно Закона за водите и са
определени като води, предназначени за човешка консумация. За тези водни тела са
запазени зоните за опазване и защита на водите. Зоните за опазване и защита на водите
предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на които ще се реализира
ИП са дадени в Табл.4.2.5.

82

Табл. 4.2.5.
Код на зоната за
защита за питейно
водоснабдяване

Код на водното
тяло

1

BG2DGW000000N018

BG2G000000N018

2

BG2DGW000000N019

BG2G000000N019

3

BG2DGW00000PG026

BG2G00000PG026

4

BG2DGW000J3K1040

BG2G000J3K1040

№ по ред

Име на водното тяло
Карстово-порови води в
неогенмиоцен-сармат ИзгревВарнаБонево-Батова
Порови води в неоген-миоцен
Галата-Долен Чифлик
Порови води в палеоген-еоцен
Варна-Шабла
Карстови води в малм-валанж

Площ на
водното
тяло,
кв.км.
1126,83

427,9
3476,37
3090,7

В програма от мерки за постигане на добро състояние на повърхностните и
подземни води в Черноморски район за басейново управление в зоните за защита на
водите (ЗЗВ) по чл.119а от Закона за водите, са предвидени следните мерки (вж.
Табл.4.2.6.).
Табл. 4.2.6.
Код
на
мярка
DW_1

DW_1

DW_1

Име на мярката
Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в
зоните за защита на питейните води и в определените
санитарноохранителни зони (СОЗ) и буферните зони
около водовземните съоръжения / системи
Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в
зоните за защита на питейните води и в определените
санитарноохранителни зони (СОЗ) и буферните зони
около водовземните съоръжения / системи
Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в
зоните за защита на питейните води и в определените
санитарноохранителни зони (СОЗ) и буферните зони
около водовземните съоръжения / системи

Действие
2. Контрол на ограниченията и забраните в
границите на СОЗ и зоните за защита на
питейни води
3. Определяне на СОЗ около
съоръженията за
ПБВ, съгласно действащото
законодателства
4. Спазване на забрани и ограничения в
СОЗ съгласно заповедта за определяне на
зоната и списъка по приложение № 3 към
Националния каталог от мерки (ПУРБ)

Чувствителни и нитратно уязвими зони
Териториите, определени за защита на повърхностните и подземните водни
тела от замърсяване на водите, причинено или предизвикано от нитрати от земеделски
източници, се определят като нитратно уязвими зони. Уязвимите зони се определят в
съответствие с изискванията на Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от
замърсяване с нитрати от земеделски източници. Чувствителни и нитратно уязвими
зони за защита, на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата
на които ще се реализира ИП са дадени в Табл.4.2.7.
Табл. 4.2.7.
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№ по ред

Код на зоната за
защита за
питейно
водоснабдяване

Код на водното тяло

1

BGVZ2

BG2G000000N018

2

BGVZ2

BG2G00000PG026

Име на водното тяло
Карстово-порови води в неогенмиоценсармат Изгрев-ВарнаБонево-Батова
Порови води в палеоген-еоцен ВарнаШабла

В програма от мерки за постигане на добро състояние на повърхностните и
подземни води в Черноморски район за басейново управление в зоните за защита на
водите (ЗЗВ) по чл.119а от Закона за водите, са предвидени следните мерки (вж.
Табл.4.2.8.).
Табл. 4.2.8.
Код на
мярка

Име на мярката

Действие

NI_1

Намаляване на замърсяването
земеделски източници

с

нитрати

от

NI_1

Намаляване на замърсяването
земеделски източници

с

нитрати

от

NI_1

Намаляване на замърсяването
земеделски източници

с

нитрати

от

NI_1

Намаляване на замърсяването
земеделски източници

с

нитрати

от

GO_5

Разработване на програми за ограничаване и
ликвидиране на замърсяването в чувствителните
зони

1. Забрана за торене в определени периоди
от време съгл. Програмата от мерки за
ограничаване
и предотвратяване на
замърсяването с нитрати на МЗХ
4.Контрол на изпълнението на програми
от
мерки
за
ограничаване
и
предотвратяване на замърсяването с
нитрати от земеделски източници
11.Разработване
на
програми
ограничаване
и
ликвидиране
замърсяването в уязвимите зони

за
на

9.Прилагане на приетите програми от
мерки за ограничаване и предотвратяване
на замърсяването с нитрати от земеделски
източници в нитратно уязвими зони
Разработване
на
програми
за
ограничаване
и
ликвидиране
на
замърсяването в чувствителните зони

Извод: Територията, на която ще се реализира ИП, попада в границите на
санитарноохранителните зони на водоизточници:
• пояси II и III на СОЗ на минерални водоизточници „Тх-15“ и „Р-179х-Осеново“,
определени със Заповеди на Министъра на околната среда и водите с № РД-662/
22.08.2012 г. и РД-206/ 08.03.2012 г.;
• пояс ІІ на СОЗ на Вн-35х Кранево, определена със Заповед на МОСВ № РД255/ 22.04.2008 г.
Дълбоките подземни води са добре защитени и подхранващите им зони са
извън района на разглежданата територия. В нея няма водоизточници (дълбоки
сондажи, каптажи или др.), а самата тя не попада в санитарно-охранителни зони на
водоизточници за питейно водоснабдяване. Развитието на пристанището не
предвижда дейности, които могат да доведат до пряко или непряко отвеждане на
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опасни и вредни вещества както в подземните водни тела, така и в зоните за опазване
и защита на водите. ИП не предвижда водовземане от подземни води (захранване от
собствени водоизточници от подземни води), като водоснабдяването на обекта ще се
осигури от водния оператор „ВиК Варна“ ООД.
4.2.3. Повърхностни води Повърхностни водни течения и басейни
Повърхностните води на територията на община Варна се отнасят към
Черноморската водосборна област, подобласт с директен отток към Черно море. От
физико-географска гледна точка водосборният басейн на реките, подхранващи
Варненско и Белославско езеро, се отнасят към Шуменско - Провадийския район на
Лудогорско - Добруджанската хълмисто-платовидна подобласт на областта на
Дунавската равнина. Той се характеризира с платовиден релеф, силно до значително
разчленен с денудационни плата и алувиални, пролувиални акумулационни равнини.
Надморските височини са предимно 250 - 400 m. Площта на водосборната област на
вливащите се в езерата реки е около 2600 - 2700 km2. В хидроложко отношение
басейнът се отнася към област с континентално климатично влияние върху режима на
речния отток, подобласт с преобладаващо дъждовно подхранване, но с постепенно
нарастване на снежното подхранване, район с най-слабо изразено континентално
влияние върху оттока. Северният бряг на Варненско езеро и водосборната област на
р. Девненска се отнасят към район с преобладаващо влияние на подпочвеното
подхранване. Хидрографската мрежа в района е представена от дерета, повечето от
които имат сезонно наличие на вода, пряко свързана с падналите валежи,
характеристиките на които са дадени по-долу.
Модулът на годишния отток е от 0,5 до 1–2 l/s/km2. Отточният режим на
речната мрежа се характеризира с лятно-есенно маловодие и зимно пълноводие.
Маловодието продължава от юли до октомври и е с обем на оттока около 5-10% от
годишния му обем. Модулът на абсолютния минимален отток е 0,1-1l/s/km2 (главно
0,1-0,3). Пълноводието е от декември до май, а обемът му е 60 - 70% от годишния.
Плаващите наноси са 1 - 3 kg/m3. В хидро-химично отношение водите от речната
мрежа се отнасят към провинция HCO3-Ca(SO4,Mg,NO3,Cl), хидрохимична област
HCO3Ca++Mg++.
Върху количеството и качеството на повърхностните води оказват влияние
следните фактори:
- климатични (за разглеждания район изпарението е средно 76 % от
падналите валежи);
- геоморфоложки (неголеми размери на водосборните области, поради което
се получават високи максимални водни количества при проливни дъждове);
- геоложки;
- растителна покривка (залесеността допринася за по-равномерното
разпределение на оттока);
- антропогенни (отпадните води увеличават общото водно количество).
Повърхностните води в община Варна са представени основно от ВарненскоБелославския езерен комплекс, няколко дерета и Черно море.
Белославско езеро
По произход Белославско езеро представлява удавена долина. До 1923 г.
езерото е било закрит, напълно сладководен лиман с площ около 11,5 km2, свързан с
Варненско езеро чрез плитка заблатена река. През 1923 г. се прокопава старият канал
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(дължина около 3,3 km, дълбочина 3 m), след което площта на езерото се намалява с
2/3, а нивото му пада с приблизително 2,20 m и се осушават заблатени площи
(Тръстиковското и Синделското блата). През периода 1971 – 1976 г. каналът се
удълбочава и разширява, а езерото се превръща в корабоплавателен канал на
пристанище Варна - Запад. Изграждането на фериботния комплекс през 1978 г. е
свързано със значителни драгажни работи в езерото. Сегашните му характеристики
са: дължина – 3,9 km, средна ширина 1 km, площ – 3,9 km2, обем – 9x106 m3, средна
дълбочина 2,3 m, среден воден стоеж +0,05 - 0,06 m, годишна проточност – 13-кратна.
Режимни наблюдения на вълнението в езерото не са провеждани. Поради това
вълновите параметри са определени в прединвестиционните проучвания по
изчислителен път според скоростта на вятъра, неговата продължителност и разгона
/табл. 4.2.9/:
Табл. 4.2.9. ВЪЛНОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО
Посока

Повторяемост

H, m

T,s

L,m

N

1 път на 1 год.

0,18

1,4

3,00

N
N
W
W
W

1 път на 20 г.
1 път на 50 г.
1 път на 1 год.
1 път на 20 г.
1 път на 50 г.

0,23
0,28
0,30
0,37
0,42

1,5
1,7
2,0
2,1
2,2

3,50
4,50
6,25
6,90
7,55

Пояснение: Н, Т, L са съответно средни височина, период и дължина на
ветровата вълна в дълбоководието.
Колебанията на водното ниво на езерото са представени в табл. 4.2.10. (по
данни на ИО-БА, Костичкова, Д., Ж.Чернева. 1991).
Табл. 4.2.10. КОЛЕБАНИЯ НА ВОДНОТО НИВО
Р, [%]

99

20

10

4

2

1

Max ниво, см

19,3

38,0

45,1

56,0

65,6

76,9

Min ниво, см

-16,9

-32,4

-38,1

-46,8

-54,4

-63,2

Пояснение: Р – многогодишна обезпеченост на водното ниво. Нивата са
спрямо Балтийската измервателна система (БС).
За теченията и циркулацията на водите в езерото има данни от две изследвания,
извършени през периода 1978-1979 от НИМХ-БАН и през периода 1990-1991 г. от
ИО-БАН. През зимата, при северозападни ветрове, картината на теченията е с
антициклонално завихряне и практически не се осъществява съществен пренос на
води в канал № 2. Най-високи скорости са измерени в найзападната точка: 0,11 m/s. В
останалите точки скоростта на повърхностното течение е 0,03-0,04 m/s. В придънния
хоризонт скоростите намаляват до 0,02-0,03 m/s. Характерно за движението на
водните маси в канал № 2 е двуслойното течение. Повърхностното е насочено на изток
и е със скорост 0,040,12 m/s, а придънното е насочено на запад и е със скорост 0.080,12 m/s. През пролетта се регистрира източен пренос на водни маси до района на о.
Свински със скорост до 0,12 m/s. Придънното течение е насочено на запад и е със
скорост 0,08-0,12 m/s, аналогично на зимния период. Лятната циркулация на водите
на езерото има характерните черти на пролетната. Антициклоналното течение
поражда дълбочинен западен пренос, докато повърхностното течение е с обратна
посока и малка скорост. Поради незначителната стратификация на водните маси
лятната циркулация е неустойчива и силно зависима от ветровите условия. При
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антициклонален тип време тя се обуславя изключително от бризовата циркулация, т.е.
през деня основният пренос на водите е на запад, а през нощта – на изток. Засилената
атмосферна циркулация през есента създава проникващ в дълбочина дрейфов пренос
по посока на вятъра. Течения във Варненско езеро, породени от циклоналния вихър,
са в състояние да достигнат Белославско езеро. В последното, на повърхността се
очертава завихряне, а в средата на канал № 2, при слаб западен вятър, се наблюдава
източен повърхностен пренос със скорост 0,07 m/s и неподвижност на придънния
слой.
Варненско езеро
До 1909 г. Варненско езеро е закрит лиман, отделен от морето с пясъчна коса.
През 1909 г. завършва прокопаването на стария канал, който свързва езерото с Черно
море. През 1973 г. е прокопан и канал № 1 с проектна дълбочина 12,5 m. Езерото има
следните характеристики: дължина 13 km, средна ширина 1 km, площ – 17,4 km2,
средна дълбочина – 9,8 m, максимална дълбочина – 19 m, обем – 170x106 m3, среден
воден стоеж 0,00 m, годишна проточност – 4-кратна.
Вълновият режим в езерото се определя по изчислителен път, тъй като липсват
преки натурни измервания. Режимните характеристики са представени в таблици
4.2.11.
Табл. 4.2.11. ВЪЛНОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО
Посока

Повторяемост

H, m

T,s

L,m

N
N
N
W
W
W

1 път на 1 год.
1 път на 20 г.
1 път на 50 г.
1 път на 1 год.
1 път на 20 г.
1 път на 50 г.

0,25
0,35
0,40
0,48
0,57
0,72

1,8
2,0
2,1
2,6
2,3
3,0

5,00
6,25
6,90
10,55
12,25
14,00

Pежимните изменения на водните нива на езерото са определени от 5629
наблюдения, провеждани ежедневно в продължение на 25 години /табл. 4.2.12/.

Табл. 4.2.12. КОЛЕБАНИЯ НА ВОДНОТО НИВО
Повторяемост

1 година

5 години

10 год.

25 год.

50 год.

hmax, cm

29

35

43

48

59

hmin, cm

-31

-40

-44

-48

-50

В западната част на Варненско езеро през зимния период режимът на теченията
се е определял до голяма степен от топлите води на ТЕЦ-Варна (които вече не работи),
заустени в езерото. В тази зона стратификацията на водите се променя. Северно от
фарватера се формира голям хоризонтален температурен /респективно плътностен/
градиент, който генерира градиентни течения със скорост до 0,12 m/s, докато в
южната зона скоростта на теченията е от порядъка на 0,05 m/s. Този ефект се подсилва
и от ветровите нагони и отгони, които също предизвикват градиентни течения, но те
са най-изразени в източната половина на езерото. Сумарните течения в западната част
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на езерото имат градиентно-компенсационен характер и в значителна степен
определят водообмена с Белославско езеро, разгледан по-горе. Придънните течения
са с малка скорост 0,02-0,05 m/s. Общо посоката на пренос на водни маси е източна.
В източната част на езерото при ветрове от E и NE общо преносът на повърхността е
към NW със скорост до 0,06-0,09 m/s. Придънните течения са насочени на юг и
достигат до 0,08-0,09 m/s. През пролетта, градиентната зона се запазва (скоростите на
теченията достигат 0,12 m/s, а в придънния слой преносът е на запад със скорост до
0,09 m/s). В източната част на езерото на повърхността и в дълбочина се формира
циклонално завихряне със скорост до 0,08 m/s. През лятото, води от залива навлизат
през каналите в езерото, където се увличат от формирания през пролетта и
съществуващ и през лятото циклонален вихър. Водните маси, участващи в
циклоналното течение, са незначително стратифицирани. Циркулационната схема
запазва характерните си черти от пролетта (северен клон, насочен на запад и южен
клон, насочен на изток). През есента теченията се определят предимно от ветровото
въздействие. Реверсивният характер на последното обуславя формирането на буферна
зона, блокираща проникването на посолени води от залива в езерото. Тази зона трае
до края на октомври, след което се разрушава, а теченията следват посоката на
генериращия ги вятър. В източната част на езерото проникват течения, породени от
циклоналния вихър, развит във Варненския залив, които в дълбочина по канал № 1 и
по фарватера достигат до Белославско езеро. Скоростта им на повърхността е от 0,06
до 0,15 m/s, а в придънния хоризонт – от 0,05 до 0,12 m/s. През стария канал течението
е насочено на изток и транспортира езерни води към Варненския залив. В източната
част на Варненско езеро летният циклонален вихър постепенно се разрушава. В
западната част на езерото лятната антициклонална циркулация също е разрушена и
преобладаващите течения имат градиентно-компенсационен характер. Посоката им е
E, SE, а скоростта на повърхността е до 0,07 m/s.
Игнатиевско дере
В това дере се заустват пречистените отпадъчни води от ПСОВ-Варна. Общата
дължина на Игнатиевското дере е 11 km, площ на водосборната област – 65,0 km2,
средна ширина на водосборната област – 6,1 km, среден наклон на дерето – 3%, среден
наклон на водосборната област – 7,5%. Модулът на годишния отток на Игнатиевското
дере е 1,5 l/s/km2, водното количество 98 l/s, минималният модул на оттока – 0,5 l/s/
km2, минималното водно количество – 32 l/s, количеството на плаващите наноси – 1,5
kg/m3, твърдият отток – 4600 t/y.
Отточният режим на речната мрежа се характеризира с лятно-есенно
маловодие и зимно пълноводие. Маловодието продължава от юли до октомври и се
характеризира с обем на оттока около 5-10% от годишния му обем. Модулът на
абсолютния минимален отток е 0,1-1 l/s/km2 (главно 0,1-0,3). Пълноводието е от
декември до май, а обемът му е 60- 70% от годишния.
Черно море
От хидроложките условия, влияещи върху качеството на водите на Черно море,
значение имат вълновият режим, режимът на теченията, температурно-солевият
режим и др. хидро-физични показатели.
Вълнови режим
Вълновият режим в разглеждания район е определен по изчислителен път, тъй
като липсват директни натурни измервания. Режимните функции на вълнението в
дълбоководието са определени в разработките на ИО-БАН и са показани в таблицата.
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Табл. 4.2.13. Обобщени вълнови параметри за дълбоководната зона.
Посока

Р,%
2

V, m/s
33

H,m
4,9

T, s
9,2

L, m
132

E

4
99

30
19

4,50
2,75

8,9
7,3

124
83

2

21

3,1

7,7

92

4
99

20
15

2,9
2,15

7,3
6,6

88
68

2

29

3,3

7,5

88

4
99

28
20

3,2
2,25

7,4
6,4

85
64

SE

S

Забележка: Р - обезпеченост; V - скорост на вятъра, H, T, L – съответно
средни височина, период и дължина на вълната в дълбоководието .
При подхода към брега вълнението претърпява трансформация и рефракция, а
в зоната на нос Калиакра и Калиакренския вал и дифракция. Източната експозиция на
разглеждания участък, вълновата сянка на нос Калиакра и особеностите на подводния
брегови склон (Калиакренския вал) предопределят сложната вълнова картина в
акваторията. Трансформацията и рефракцията на вълнението в района е изследвана с
математически модел за основните вълноопасни посоки: NE, Е, SE и S при два
вълнови режима с обезпеченост 4 и 99 % /Маринов и к-в, 1990 г./. Параметрите на
прибойната зона и, по-специално, дълбочината на първото обрушване при
обезпеченост на щорма минимум 99% (повторяемост веднъж годишно) са един от
факторите, определящи водообмена и движението на наносите в района на обекта.
Крайбрежни вълнови течения
На практика хидро- и лито-динамичните процеси се обуславят от широк
вълнови ъглов спектър, включващ следните вълноопасни направления: NE, E, SE и S.
Източното вълнение е с найголеми параметри и е меродавно за оразмеряването на
морските хидротехнически съоръжения във Варненския залив. Североизточното
вълнение, което директно достига залива, е с малък разгон и с малки параметри.
Североизточното вълнение изпитва най-силно влиянието на рефракцията и
дифракцията. Югоизточното вълнение подхожда почти фронтално като съвсем слабо
изпитва влиянието на рефракцията. Южното вълнение, макар и подхождащо твърде
косо следствие на рефракцията, не е за пренебрегване при решаване на
литодинамични задачи, свързани с преноса на наноси и при определяне на водообмена
в залива.
В района съществува баланс на вълновата енергия и фронтален подход на
равнодействащата на вълновата енергия, който обуславя акумулативния характер и
отсъствието на значителни крайбрежни течения.
Генерираните при кос подход крайбрежни вълнови течения играят основна
роля в преноса на наноси. Зоната им на интензивно действие се ограничава до линията
на прибоя. Естествено, те могат да пренасят и замърсители, но, поради голямата си
турбулентност, разреждането на последните е значително и бързо. Тези течения
формират общата схема на вълнова циркулация на водата в бреговата зона. В местата
на среща на разнопосочни течения се формират разривни течения, изнасящи
периодично значителни количества водни маси извън линията на прибоя, като по този
начин “компенсират” притока на водни маси в бреговата зона.
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Невълнови течения
Към тези течения се отнасят предимно ветровите течения, невълновите
градиентни течения, приливно-отливните и др. течения с невълнови характер. Те
обуславят в значителна степен общата повърхностна циркулация в Черно море, която
е циклонична с два централни кръговрата. В глобален мащаб (районът на цялото
Българско Черноморско крайбрежие), средногодишните течения формират три зони:
първата, разположена непосредствено до водната линия, е заета от поток, насочен на
юг; във втората, до 50-та изобата на изток, е развито противотечение; третата,
разположена над континенталния склон, е представена от западния клон на основното
черноморско течение – Дяволското. Последното е с ширина на основната струя 40 80 km и скорост 0,35 - 0,4 m/s.
По-съществено значение имат ветровите течения в района, които са проучвани
с натурни и моделни изследвания. Общата схема на циркулация през различните
сезони показва, че е характерен антициклоналният им характер в крайбрежната зона
пред Варненския залив, при който се образуват крайбрежни вихри. Вихрите пренасят
повърхностна вода от шелфовия ръб до крайните райони и обратно. В крайбрежните
води повърхностните течения зависят от бреговата топография и ветровия режим. В
първия случай (зимна циркулация), в района на акваторията, течението е с посока към
н. Калиакра със средна скорост 0,10 m/s, а във втория (лятна циркулация) – на изток
със същата скорост.
При западни ветрове, предизвикващи понижение на водното ниво, се
наблюдава двуслойна циркулация на водните маси: в повърхностния слой – към
морето, в придънния – към брега. Максималните значения на скоростта на придънното
течение достигат 1 m/s и са два пъти по-големи от тези на повърхността. Характерът
на тези течения е пулсиращ по посока и скорост.
Характерни за нашето крайбрежие са възвратно-постъпателните движения,
ориентирани паралелно на генералното направление на бреговата линия. Дори при
ветрове, духащи фронтално към брега, генерираните ветрови течения се стремят да се
насочат успоредно на брега. Констатирано е, че средната скорост на повърхностното
течение нараства с отдалечаване от брега и достига максималната си стойност над
горната част на континенталния склон. Съществена особеност на теченията в
плитководната зона е смяната на посоката им (през около 3-4 часа) до обратна на тази
на крайбрежните ветрове, което се свързва с влиянието на макро-мащабни барични
образувания или периодични течения. Установено е, че теченията, в условията на
преход от летен към есенен период, се генерират от няколко основни фактора:
инерционни колебания с период 2-4 денонощия и бризова циркулация с пик,
съответстващ на период около 24 часа. От съществено значение за възникване на
течения е наличието на халоклин, разположен на дълбочина 100-200 m. Той разделя
морето на два слоя: повърхностен и дълбочинен, съществено различаващи се по
динамичен режим и хидрохимични параметри. Интерес представлява горният слой,
който, от своя страна, се разделя на повърхностен квазиеднороден слой, сезонен
термоклин, хладен промеждутъчен слой и халоклин. Повърхностният еднороден слой
е най-активен, т.к. в него протичат процесите на топлообмен, вълнообмен и обмен на
количество движение между атмосферата и морето. Дебелината на повърхностния
слой варира от 10 до 40 m, като през зимата хладният промеждутъчен слой се открива
на повърхността. При тези условия за плитководните шелфови области, ветровото
въздействие може да стане основен фактор при формиране на динамиката на басейна.
Според проведени през 1992 г. натурни и моделни изследвания, при малък градиент
на баричните полета, циркулацията се генерира от преобладаващите ветрове.
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Теченията на повърхността са паралелни на бреговата линия, а в дълбочина – на
изобатите. Сгонно-нагонните процеси пораждат градиентни течения. Резултатите от
натурните измервания и числените пресмятания при различни гранични условия
показват следното.
o За входящ поток от изток са проведени изчисления по основните ветрови румбове
за 3 градации на ветровите скорости (15, 10 и 5 m/s). Характерен е преносът на западюгозапад, който се усилва или редуцира от ветровото въздействие. Максималните
скорости на теченията са между 0,11- 0,28 m/s;
o Разгледан е и входящ поток от юг, съответстващ на случаите, когато е
формиран антициклонален вихър между носовете Емине и Калиакра, което се
наблюдава сравнително рядко в Балчишкия залив (главно през есента). Независимо
от посоката на вятъра, интегралният пренос е ориентиран покрай западния бряг и след
това на изток - североизток. Теченията се интензифицират до 1,47 m/s при силен вятър;
o
През лятото е възможен входящ поток от юг, променящ синусоидално границата
си. Максималните скорости на теченията са 0,15 - 0,39 m/s.
Колебания на водното ниво
Режимът на морското водно ниво се формира от взаимодействието на
приливно-отливните, сгонно-нагонните и метеорологични колебания. Приливните
вълни в Черно море са с височина 315 cm и период 12-13 часа. Сгонно-нагонните
изменения на нивото достигат 30-40 cm и период на няколко часа до две денонощия.
Сейшовите колебания са най-изразени в заливите (амплитудата им е от 1 до 50 cm, а
периодът от 10 до 180 min).
Температурен и солеви режим
Средната температура на морската вода е около 13,3 0С, а средният й диапазон
на изменение е 18,8 0С /Марков, 1975/. Най-ниска е средната температура през
февруари (4,1 0С), а най-висока - през август (22,9 0С). Тези данни се отнасят за найгорния квазихомогенен слой. Под него на дълбочина 10-40 m се разполага сезонен
термоклин – преходна компонента във вертикалното разпределение на температурата.
Той е уязвим от процесите на турбулентно размесване при щорм. Студеният
междинен слой се разполага обикновено на дълбочина 50-75 m, а горната му и долната
му граници се определят от изотермата 8 0С. Той е слоят с минимална температура и
се образува по време на зимната конвекция или при пренос на студени морски води
чрез основното Черноморско течение. Дебелината му е 10-20 m.
Замръзване на морето е наблюдавано само в близост до брега през 1924, 1942,1954 г.
При западни ветрове се наблюдава пренос на студени дълбоководни маси към
брега („ъпуелинг”). Явлението се изразява особено силно в началото на есента и
пролетта.
Летният сезонен термоклин се формира от слънчевото греене на
повърхностните води. При него слоеве с по-висока температура преминават над постудените.
Средната соленост на повърхностния слой на морската вода е 17 ‰, а
сезонните й колебания не надхвърлят 2-2,5 ‰ с максимум през есента и минимум през
пролетта. Горните 10-20 m воден стълб са добре смесени по вертикала и хоризонтала.
Солеността бързо нараства от 60 до 100 m дълбочина, където достига до 21 ‰. Наймалката дълбочина на постоянния халоклин е ~50-60 m.
Слабата степен на смесване на дълбоките с плитките води довежда до
значително удължаване на времето на обмяна. Най-неблагоприятни условия от
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екологична гледна точка съществуват през пролетта. Тогава вертикалният
коефициент на турбулентна дифузия е минимален, а хоризонталният коефициент на
турбулентна дифузия – максимален.
4.2.4 Риск от наводнение
За идентифициране на райони, за които съществува значителен потенциален
риск от наводнения, е изготвен План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за
територията на Черноморски район за басейново управление на водите, в който се
включват водосборните области на реките Провадийска, Камчия, Севернобургаски
реки, Мандренски реки, Южнобургаски реки и вътрешните морски и териториални
води на Черно море.
В резултат от проведените анализи и оценки за Черноморският район на
басейново управление са определени общо 45 района със значителен потенциален
риск от наводнения. В 34 от тях се съдържат местоположения с речни наводнения, а в
11 – с морски наводнения.
Разпределението на определените РЗПРН по речни басейни е както следва:
- Река Провадийска: 7 района с дължина 124 km;
- Река Камчия: 13 района с дължина 325 km;
- Севернобургаски реки: 6 района с дължина 100 km;
- Мандренски реки: 6 района с дължина 88 km;
- Южнобургаски реки: 2 района с дължина 11 km;
- Морски наводнения: 11 района с дължина общо 267 km.
Приблизително общата дължина на районите със значителен потенциален риск
от наводнения в обхвата на БДЧР е 915 km.
Община Варна попада в зона с висок потенциален риск от
наводнение:
Табл. 4.2.14. Зони с висок потенциален риск от наводнение
Код
РЗПРН

Име на
РЗПРН

Дължина
км

Поречие
Черно море

Черно
море
Варна

- 36

неанализиран
участък
Река
Провадийска
Река
Провадийска
Река
Провадийска
Река
Провадийска
Река
Провадийска

Водно тяло

Населено
ЕКАТТЕ
място

BG2BS000C005
неанализиран
участък
BG2PR900L020 Варна

Община

Област

Степен
на
риск

10135
Варна

BG2PR100L001
BG2PR100L001 Казашко*

35211

BG2PR100L001 Езерово*

27125

BG2PR100L002 Страшимирово 69763

Варна

Висок

Белослав

BG2PR210R005

Площадката, на която ще се реализира разширение на съществуващото
пристанище за обществен транспорт с регионално значение „ОДЕСОС ПБМ - Варна“,
попада в зона BG2_APSFR_BS_04. В Програмата от мерки към ПУРН 216-2021г. за
зона BG2_APSFR_BS_04 са предвидени следните мерки:
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o Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана
територия;
o Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите,
свързани с наводненията;
o Оформяне на изкуствени вълнозащитни насипи от местен материал;
o Изграждане/реконструкция/поддържане на дамба;
o Изграждане на земно-насипна дига.
4.2.5 Съществуващо фоново замърсяване, на повърхностните води и точкови
изтоници на замърсяване.
Наблюдателни пунктове:
Състоянието на повърхностните и подземните води в района на общината е в
зависимост главно от състоянието на отделните отрасли на промишлеността, селското
стопанство, нивото на развитие на инженерната инфраструктура и технологиите на
пречистване на водите.
Наблюдението и контролът върху състоянието на повърхностните води се
осъществяват от Националната система за екологичен мониторинг /НАСЕМ/,
подсистема “Контрол и опазване чистотата на водите” (пунктове на Басейнова
дирекция черноморски район с център Варна). На територията на общината и
прилежащите зони, които оказват влияние върху нея, пунктовете на тази система се
намират в:
- Белославско езеро – 3 бр. /Белославско езеро – запад - пункт
BG2PR01931MS011, Белославско езеро – изток - пункт BG2PR00191MS010, Канал
между Белославско и Варненско езеро – пункт BG2PR00155MS012.
- Варненско езеро – 6 бр. /Варненско езеро запад - пункт
BG2PR00155MS013, Варненско езеро - северо-запад - пункт BG2PR00155MS014,
Варненско езеро изток - BG2PR00155MS016, Варненско езеро – център - пункт
BG2PR00155MS015, Стар канал между Варненско езеро и Черно море - пункт
BG2PR00155MS017, Канал 1 (нов) между Варненско езеро и Черно море – пункт
BG2PR00155MS018/;
- Черно море - 2бр. /Варненски залив - юг- пункт BG2BS00000MS006,
Варненски залив - север - пункт BG2BS00000MS005/.
Белославско езеро е едно от крайбрежните черноморски езера, подложено на
активно антропогенно въздействие (индустриално натоварване, воден транспорт,
драгажни работи и др.). Състоянието на повърхностните води в района на обекта
обуславя характеристиките на отделните отрасли на промишлеността, селското
стопанство, нивото на развитие на инженерната инфраструктура и технологиите за
пречистване на отпадните води.
В разглеждания район главните източници, които замърсяват водите на езерото
са: Девненския промишлен комплекс и пристанище Варна-Запад чрез р. Провадийска
(респективно р. Девненска), Белия канал, Дядо Стойчовото дере, Сая дере (дренажни
води от депото за фосфо-гипс на “Агрополихим” АД) и директно при претоварни
операции с насипни товари, както и от повърхностният отток от териториите на
“Полимери”АД, “Агрополихим”АД, “Солвей Соди”АД, ТЕЦ “Девен” АД, “Девня
цимент” АД и др. Замърсяването е предимно с биогенни елементи (минерален азот и
фосфор), поради което езерото е силно еутрофициран басейн. Дъното на езерото е
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замърсено с карбонатни и пиритни утайки. Амониевият азот е два пъти над пределно
допустима концентрация (ПДК). Сравнителния анализ на данни за 30-годишен период
(1967-1997 год.) показва нарастване на амониевия азот над 3 пъти, на фосфора – над 6
пъти, на нитратния азот със 78 %.
Следва да се отбележи, че високите стойности на хлорните йони,
неразтворените и разтворените вещества се дължи, освен на втока от Девненските
химически заводи и на навлизането на морски води след прокопаване на каналите.
Еутрофизираните езерни води са добра предпоставка за развитието на
фитопланктона, респективно за интензивното продуциране на кислород, обуславящо
високата степен на насищане на водата (> 135%). Кислородното съдържание на
повърхността достига 9.47 ml/l, като максималната наситеност на водата с кислород
достига 185 %. През лятото разтвореният О2 в придънните води е 4 пъти по-нисък
отколкото в повърхностните. Условията на кислороден дефицит през летния сезон са
следствие от вертикалната стратификация на водните маси. Липсата на обмен с
придънната вода предизвиква доизчерпване на О2 при окислителните процеси с
наличие на сероводород, протичащи на дъното. Хипоксията се отразява крайно
неблагоприятно на дънните организми и се наблюдават летни морове.
Данни от извършвания през 2016 г. мониторинг от наблюдаваните пунктове са
представени в таблица 4.2.15.

Табл. 4.2.15.
Код на пункта

Име на
пункта

BG2PR00191MS010 Белославско
езеро-изток
BG2PR00191MS010 Белославско
езеро-изток
BG2PR00191MS010 Белославско
езеро-изток
BG2PR00191MS010 Белославско
езеро-изток
BG2PR01931MS011 Белославско
езеро-запад
BG2PR01931MS011 Белославско
езеро-запад
BG2PR01931MS011 Белославско
езеро-запад
BG2PR01931MS011 Белославско
езеро-запад

Дата на
Активна Електропро Наситенос Неразтвор Разтворен
Азот
Азот
Азот
пробовзем реакция водимост
т на
ени
кислород амониев нитратен нитритен
ане
рН - pH
кислород вещества
N-NH4
N-NO3
N-NO2
µS/cm
%
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
15.03.2016

8,48

21600,0

127,7

14,0

13,28

0,95

4,92

0,084

14.06.2016

8,69

23800,0

124,1

18,0

9,89

0,32

1,6

0,078

27.09.2016

8,36

23800,0

57,2

23,0

5,34

3,2

1,52

0,283

08.11.2016

8,05

24500,0

69,4

14,0

5,71

0,65

1,23

0,187

15.03.2016

8,51

23900,0

126,7

24,0

12,8

0,383

3,28

0,073

14.06.2016

8,59

22900,0

106,2

19,0

7,91

0,6

3,0

0,105

27.09.2016

8,29

24200,0

60,9

15,0

5,46

1,01

2,92

0,231

08.11.2016

8,04

24200,0

70,5

13,0

5,85

0,44

1,46

0,182

Състояние на повърхностно водно тяло BG2PR100L003 (Белославско езеро) от
басейна на река Провадийска:
- oпределено е в много лошо екологично състояние и непостигащо добро
химично състояние в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.)
За повърхностно водно тяло BG2PR100L003 (Белославско езеро), в Плана за
управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.), са заложени следните цели:
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1. Предотвратяване влошаването на екологичния потенциал;
2. Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на
добър екологичен потенциал;
3. Постигане на добър екологичен потенциал по биологични елементи - ФП;
4. Постигане на добър екологичен потенциал по физикохимични елементи – N NH4,
N-NO2, N-NO3, Ntotal, P-PO4, P-total;
5. Постигане на добро химично състояние;
6. Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро състояние по химични
елементи - живак;
7. Предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж или на
етапи на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и
приоритетно опасни вещества.
За постигането на заложените цели за водно BG2PR100L003 (Белославско
езеро), в Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. са заложени следните мерки
(вж. Табл.4.2.16).
Табл. 4.2.16. Мерки за подобряване сътоянието на водно тяло BG2PR100L003
Код на
мярката

Код
КТМ

NI_1

2

NI_1

2

NI_1

КТМ

Име на мярката
ПУРБ II

Намаляване на замърсяването с
хранителни елементи от
земеделието.
Намаляване на замърсяването с
хранителни елементи от
земеделието.

Намаляване на
замърсяването с нитрати
от земеделски източници
Намаляване на
замърсяването с нитрати
от земеделски източници

2

Намаляване на замърсяването с
хранителни елементи от
земеделието.

Намаляване на
замърсяването с нитрати
от земеделски източници

NI_1

2

DP_14

21

IP_1

16

Намаляване на замърсяването с
хранителни елементи от
земеделието.
Мерки за недопускане или
контрол на замърсяването от
урбанизирани зони, транспорт и
изградена инфраструктура.
Модернизиране или подобрения
на пречиствателни станции за
промишлени отпадъчни води
(включително от земеделски
стопанства).

OS_3

14

Намаляване на
замърсяването с нитрати
от земеделски източници
Намаляване на
дифузното замърсяване
от отпадъци от населени
места
Изпълнение на
процедурата по
преразглеждане на
издадените
разрешителни за
заустване на отпадъчни
води
Проучване за
установяване на
замърсяване на
повърхностни и
подземни води

Научноизследователска дейност,
подобряване на базата от знания
за намаляване на несигурността.

Действие за изпълнение на
мярката
10. Прилагане на приетите правила
за добра земеделска практика извън
нитратно уязвими зони
4. Контрол на изпълнението на
програми от мерки за ограничаване и
предотвратяване на замърсяването с
нитрати от земеделски източници
9. Прилагане на приетите програми
от мерки за ограничаване и
предотвратяване на замърсяването с
нитрати от земеделски източници в
нитратно уязвими зони
3.
Контрол
за
спазване
на
изискванията за торене и съхранение
на торове
6. Закриване и рекултивация на депо
за неопасни отпадъци

3. Провеждане на проучвателен
мониторинг за установяване
източниците на натиск при
установено влошаване на
състоянието на водното тяло и
неустановен източник на този натиск

Варненско езеро След прокопаването на стария канал през 1909 г. и особено на
новия канал №1 през 1973 г., хидро-химичният режим на езерото се променя
съществено и се обуславя от връзката му с морето и с Белославско езеро, водите от
собствената му водосборна област и отпадните битови и промишлени води, заустени
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в него, чието годишно количество се оценява на около 60x106 m3. Езерните води са
замърсени с метали, органични вещества и нефтопродукти (от 0,28 до 0,80 mg/l).
Основен замърсител с органични вещества e ПСОВ „Варна”. Потокът от битови
отпадни води, богати на органично вещество, фосфорни и азотни съединения е
главната причина за високата еутрофикация на Варненско езеро. Тя се обуславя и от
притока на води от Белославско езеро, които са богати на минерален фосфор и азот. В
сравнение с Белославското, това езеро е послабо и по-неравномерно замърсено.
Отбелязана е и трайна тенденция за привързване на замърсените зони към източника
на замърсяване. При неблагоприятни хидро-метеорологични условия обаче
замърсяването може да се разпространява на значителни разстояния от емитера.
Източник на замърсяване на езерото са и драгажните работи, които се
извършват перманентно за поддръжка на дълбочините на плавателните пътища и
пристанищните акватории Инцидентно се извършват драгажни работи за
строителство или реконструкция на морски ХТС, създаване на котловани за плаващи
докове и др. под. Драгажните работи са свързани с миграция на замърсители,
увеличаване на мътността, геоморфоложки изменения в мястото на драгиране и в
мястото на депониране, влошаване на кислородния режим, засягане на местообитания
на морската флора и фауна и др. Общо взето, дънните утайки не представляват опасен
отпадък, но в определени места (до източниците на замърсяване) в тях е констатирано
повишено съдържание на тежки метали и нефтопродукти. Не е констатирано
радиационно замърсяване. Съдържанието на нефтопродукти в дънните утайки се
вмества средно в границите 0,2-0,35 mg/kg. Повишено съдържание е констатирано в
пристанищните акватории и в зоните на заустване на води, замърсени с
нефтопродукти от брегови източници.
През последните години се наблюдава тенденция за намаляване на степента на
замърсяване на езерните води, което се дължи на спада в промишленото производство,
доизграждане на канализационните системи на населените места и модернизиране на
Пречиствателните станции за отпадъчни води.

Таблица 4.2.17. Данни от извършвания през 2016 г. мониторинг от
наблюдаваните пунктове
Код на пункта

Име на
пункта

BG2PR00155MS013 Варненско
езеро-запад
BG2PR00155MS013 Варненско
езеро-запад
BG2PR00155MS013 Варненско
езеро-запад
BG2PR00155MS013 Варненско
езеро-запад
BG2PR00155MS013 Варненско
езеро-запад
BG2PR00155MS013 Варненско
езеро-запад
BG2PR00155MS014 Варненско
езеросеверозапад
BG2PR00155MS014 Варненско
езеросеверозапад

Дата на
Активна Електропро Наситенос Неразтвор Разтворен
Азот
Азот
Азот
пробовзем реакция водимост
т на
ени
кислород амониев нитратен нитритен
ане
рН - pH
кислород вещества
N-NH4
N-NO3
N-NO2
µS/cm
%
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
15.03.2016

8,51

24000,0

109,2

10,0

11,4

0,1

1,51

0,036

14.06.2016

8,54

22300,0

95,3

14,0

7,32

0,11

1,53

0,027

26.07.2016

8,82

22800,0

133,0

13,0

10,57

0,132

0,21

0,018

16.08.2016

8,1

23500,0

57,8

9,0

4,4

27.09.2016

8,48

24400,0

66,7

41,0

6,29

0,171

0,21

0,075

08.11.2016

7,93

25200,0

66,5

36,0

5,86

0,25

0,74

0,114

15.03.2016

8,69

26200,0

12,23

0,13

1,34

0,033

14.06.2016

8,39

22800,0

114,8 <2.04

57,5

9,0

7,65

0,58 <0.13

0,11 <0.13

0,027

<0.004
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BG2PR00155MS014 Варненско
езеросеверозапад
BG2PR00155MS014 Варненско
езеросеверозапад
BG2PR00155MS014 Варненско
езеросеверозапад
BG2PR00155MS014 Варненско
езеросеверозапад
BG2PR00155MS015 Варненско
езероцентър
BG2PR00155MS015 Варненско
езероцентър
BG2PR00155MS015 Варненско
езероцентър
BG2PR00155MS015 Варненско
езероцентър
BG2PR00155MS015 Варненско
езероцентър
BG2PR00155MS015 Варненско
езероцентър
BG2PR00155MS016 Варненско
езеро-изток
BG2PR00155MS016 Варненско
езеро-изток
BG2PR00155MS016 Варненско
езеро-изток
BG2PR00155MS016 Варненско
езеро-изток
BG2PR00155MS016 Варненско
езеро-изток
BG2PR00155MS016 Варненско
езеро-изток
BG2PR00155MS017 Варненско
езеро- стар
канал
BG2PR00155MS017 Варненско
езеро- стар
канал
BG2PR00155MS017 Варненско
езеро- стар
канал
BG2PR00155MS017 Варненско
езеро- стар
канал
BG2PR00155MS018 Варненско
езеро-нов
канал
BG2PR00155MS018 Варненско
езеро-нов
канал
BG2PR00155MS018 Варненско
езеро-нов
канал
BG2PR00155MS018 Варненско
езеро-нов
канал

26.07.2016

9,18

24200,0

196,5

9,0

17,16

16.08.2016

8,43

23700,0

49,8

7,0

3,89

27.09.2016

8,24

24800,0

42,2

17,0

3,95

1,27

0,28

0,041

08.11.2016

7,71

25200,0

61,6

16,0

5,49

0,34

0,63

0,101

15.03.2016

8,79

25900,0

12,3

0,299

1,26

0,038

14.06.2016

8,46

25300,0

26.07.2016

8,77

24100,0

16.08.2016

8,51

27.09.2016

114,8 <2.04

65,9

7,0

0,04

0,38

0,4 <0.13

0,021

0,004

5,19

0,14 <0.13

142,9 <2.04

10,85

0,065 <0.13

0,014

24100,0

63,5 <2.04

4,96

0,53 <0.13

0 , 01

8,12

25000,0

35,4

10,0

3,11

0,6

0,19

0,051

08.11.2016

7,91

25200,0

70,8

9,0

6,2

0,3

0,66

0,107

15.03.2016

8,47

24400,0

97,5

7,0

9,71

0,05

0,35

0,012

14.06.2016

8,21

27500,0

61,3 <2.04

4,72

0,069 <0.13

26.07.2016

8,58

24100,0

111,8 <2.04

9,57

0,064 <0.13

0,039

16.08.2016

8,43

24100,0

68,5 <2.04

5,71

0,22 <0.13

0,016

27.09.2016

8,27

25900,0

61,3

7,0

5,57

0,044

0,21

0,038

08.11.2016

8,1

25600,0

61,7

15,0

5,49

0,47

0,34

0,067

15.03.2016

8,49

25100,0

90,1

5,0

9,91

0,05

0,33

0,008

14.06.2016

8,22

27600,0

60,1

6,0

4,84

0,076 <0.13

27.09.2016

8,25

25900,0

51,5

5,0

4,89

0,143

0,15

0,032

08.11.2016

8,08

25700,0

69,9

11,0

5,76

0,22

0,28

0,033

15.03.2016

8,47

24600,0

98,1 <2.04

11,1

0,072

14.06.2016

8,1

27300,0

46,2 <2.04

3,78

0,211 <0.13

27.09.2016

8,37

25100,0

63,9

08.11.2016

8,02

25600,0

70,6 <2.0

7,0

<0.004

<0.004

<0.004

0,37 <0.004

0,021

5,73

0,89

0,33

0 , 03

5,86

0,16

0,39

0,061

Според проведен мониторинг на фитопланктон през 2016 г. за всички
силномодифицирани и изкуствени водни тела тип Черноморски средно солени езера
и блата, е отчетено подобрение в потенциала (от много лош), основаващо се до сега
на непълни и стари данни, предимно от хлорофил А. Водно тяло BG2PR100L002
94

(канал, свързващ Белославско езеро с Варненско езеро) е в умерен екологичен
потенциал. В добър екологичен потенциал са определени водни тела BG2PR100L001
(Варненско езеро), BG2PR900L019 (стар канал между Варненско езеро и Черно море)
и
BG2PR900L020 (нов канал между Варненско езеро и Черно море). Във водни тела:
BG2PR345R1207 (в пункт на р. Провадийска – с. Синдел), BG2PR100L003
(Белославско езеро - запад), BG2PR100L001 (Варненско езеро - изток) резултатите за
живак в биота превишават СКОС и водните тела по отношение на химично състояние
са оценени като непостигащи добро състояние.
Състояние на повърхностно водно тяло BG2PR100L001 (Варненско езеро)
от басейна на река Провадийска, oпределено е в много лошо екологично състояние в
Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.)
За повърхностно водно тяло BG2PR100L001 (Варненско езеро), в Плана за
управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.), са заложени следните цели:
1. Предотвратяване влошаването на екологичния потенциал;
2. Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на
добър екологичен потенциал;
3. Постигане на добър екологичен потенциал по биологични елементи - ФП;
4. Постигане на добър екологичен потенциал по физикохимични елементи БПК, разт.O2,
N-NO2, P-PO4, P-total;
5. Постигане и запазване на добро химично състояние;
6.Предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж или на
етапи на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и
приоритетно опасни вещества.
За постигането на заложените цели за водно тяло BG2PR100L001 (Варненско
езеро) от басейна на река Провадийска, в Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021
г. са заложени следните мерки (вж. Табл.4.2.18).
Табл. 4.2.18. Мерки за подобряване състоянието на водно тяло BG2PR100L001
Код на
мярката

Код
КТМ

КТМ

Име на мярката
ПУРБ II

UW_2

1

Изграждане или
модернизиране на
пречиствателни станции за
отпадъчни води.

Осигуряване на събиране,
отвеждане и пречистване
на отпадъчни води на
населените места

UW_2

1

NI_1

2

Изграждане или
модернизиране на
пречиствателни станции за
отпадъчни води.
Намаляване на
замърсяването с
хранителни елементи от
земеделието.

Осигуряване на събиране,
отвеждане и пречистване
на отпадъчни води на
населените места
Намаляване на
замърсяването с нитрати от
земеделски източници

Действие за изпълнение на
мярката
5. Изпълнение на проекти за
изграждане, реконструкция или
модернизация на канализационна
система вкл.ГПСОВ, определени за
конкретните агломерации с над
2000 е ж., съгласно приложение № 5
към Националния каталог от мерки
4. Изграждане, реконструкция или
модернизация на канализационна
мрежа за агломерации с над 2 000
е.ж.
10. Прилагане на приетите правила
за добра земеделска практика извън
нитратно уязвими зони
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NI_1

2

Намаляване на
замърсяването с
хранителни елементи от
земеделието.

Намаляване на
замърсяването с нитрати от
земеделски източници

NI_1

2

Намаляване на
замърсяването с
хранителни елементи от
земеделието.

Намаляване на
замърсяването с нитрати от
земеделски източници

NI_1

2

Намаляване на
замърсяването с нитрати от
земеделски източници

DP_2

21

DP_8

14

DP_8

14

DP_8

14

DP_3

21

Намаляване на
замърсяването с
хранителни елементи от
земеделието.
Мерки за недопускане или
контрол на замърсяването
от урбанизирани зони,
транспорт и изградена
инфраструктура.
Научноизследователска
дейност, подобряване на
базата от знания за
намаляване на
несигурността.
Научноизследователска
дейност, подобряване на
базата от знания за
намаляване на
несигурността.
Научноизследователска
дейност, подобряване на
базата от знания за
намаляване на
несигурността.
Мерки за недопускане или
контрол на замърсяването
от урбанизирани зони,
транспорт и изградена
инфраструктура.

DP_3

21

Намаляване на
замърсяването от корабна и
пристанищна дейност

IP_1

16

OS_3

14

Мерки за недопускане или
контрол на замърсяването
от урбанизирани зони,
транспорт и изградена
инфраструктура.
Модернизиране или
подобрения на
пречиствателни станции за
промишлени отпадъчни
води (включително от
земеделски стопанства).
Научноизследователска
дейност, подобряване на
базата от знания за
намаляване на
несигурността.

4. Контрол на изпълнението на
програми от мерки за ограничаване
и предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски източници
9. Прилагане на приетите програми
от мерки за ограничаване и
предотвратяване на замърсяването с
нитрати от земеделски източници в
нитратно уязвими зони
3. Контрол за спазване на
изискванията за торене и съхранение
на торове

Намаляване на дифузното
замърсяване от
промишлени дейности

2. Закриване и рекултивация на
депа за производствени отпадъци

Мониторинг на морските
води

1. Изпълнение на собствен
мониторинг за качеството на водите
в акваторията

Мониторинг на морските
води

2. Определяне на акваторията на
морските пристанища

Мониторинг на морските
води

2. Определяне на акваторията на
морските пристанища

Намаляване на
замърсяването от корабна и
пристанищна дейност

4. Органичаване на замърсяване на
морските води чрез използване на
подходящо оборудване при
инцидентни
разливи (скимъри, бонови
заграждения и
др.)
3. Разработване и прилагане на
инструкция и мерки за недопускане
замърсяване на акваторията при
товароразтоварни дейности

Изпълнение на
процедурата по
преразглеждане на
издадените разрешителни
за заустване на отпадъчни
води
Проучване за установяване
на замърсяване на
повърхностни и подземни
води

8. Проучване разпространението на
инвазивни биологични видове и
тяхното въздействие върху
екологичното състояние
(потенциал) на водните тела и
природозащитния статус на
защитените зони по Натура 2000

Стар канал между Варненско езеро и Черно море
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Състояние на повърхностно водно тяло BG2PR900L019 (Стар канал между
Варненско езеро и Черно море):
- oпределено е в много лош екологичен потенциал и неизвестно
химично състояние в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 20162021 г.)
За повърхностно водно тяло BG2PR100L001 (Варненско езеро), в Плана за
управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.), са заложени следните цели:
1. Предотвратяване влошаването на екологичния потенциял;
2. Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на
умерен екологичен потенциал;
- постигане на възможно най-добър екологичен потенциал по биологични
елементи - ФП;
- постигане на възможно най-добър екологичен потенциал по физикохимични
елементи -БПК, N-NO2, P-PO4, P-total;
3. Постигане и запазване на добро химично състояние.
За постигането на заложените цели за водно тяло BG2PR900L019 (Стар канал
между Варненско езеро и Черно море), в Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021 г.
са заложени следните мерки (вж. Табл.4.2.19).
Табл. 4.2.19. Мерки за подобряване състоянието на водно тяло BG2PR100L001
Код на
мярката

DP_8

DP_8

DP_3

DP_3

Код
КТМ

КТМ

Име на мярката
ПУРБ II

Действие за изпълнение на
мярката

14

Научноизследователска
дейност, подобряване на
базата от знания за
намаляване на
несигурността.

Мониторинг на морските
води

1.
Изпълнение
на
собствен
мониторинг за качеството на водите
в акваторията

14

Научноизследователска
дейност, подобряване на
базата от знания за
намаляване на
несигурността.

Мониторинг на морските
води

2. Определяне на акваторията на
морските пристанища

21

Мерки за недопускане или
контрол на замърсяването
от урбанизирани зони,
транспорт и изградена
инфраструктура.

Намаляване
на
замърсяването от корабна и
пристанищна дейност

4. Органичаване на замърсяване на
морските води чрез използване на
подходящо
оборудване
при
инцидентни
разливи
(скимъри,
бонови заграждения и др.)

21

Мерки за недопускане или
контрол на замърсяването
от урбанизирани зони,
транспорт и изградена
инфраструктура.

Намаляване
на
замърсяването от корабна и
пристанищна дейност

3. Разработване и прилагане на
инструкция и мерки за недопускане
замърсяване на акваторията при
товаро-разтоварни дейности

Черно море - Водно тяло „Варненски залив ”с код BG2BS000C005
Биологични елементи за качество
БЕК Фитопланктон
И двата мониторингови пункта (Варненски залив – север и Варненски залив юг) се различават от общите закономерности за крайбрежните водни тела основно по
количествено развитие на фитопланктона, като различията са по-силно изразени в
пункт Варна-юг. Спецификите са в регистрираните цъфтежни концентрации освен на
коколитофоридата Emiliania huxleyi (1.91.3х106 cells/l през пролетта), но също и на
други видове, поддържане на високи концентрации и през летните месеци и по
численост и по биомаса (хлорофил а), съответстващи на категориите „умерено - много
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лошо”, с екстремум в количественото развитие в повърхностните хоризонти през май
и високи нива през целия летен период), висок % на C-функционалната група
динофлагелати - сигнатури за висока степен на еутрофност на средата.
Съотношението Bac:Din, подобно и на останалите водни тела през пролетта, е ниско
(> 1, категория много лошо).
Анализът на хлорофил а от in situ буйковата станция, разположена в залива,
също индикира поддържане на високи концентрации на хлорофил а и през двата
сезона (таблица 4.2.17.). Корелацията между еднократните експедиционни
измервания и осреднените месечни величини (на базата на непрекъснати измервания
от буйковите станции) е висока (R2 = 0.74), и въпреки че данните, на базата на които
е изведена, са малко (5 данни) е положителна индикация за приложимостта на тези
измервания, особено за регистрация на екстремумите (максимумите), които трудно
могат да бъдат маркирани само с еднократни месечни измервания.
Табл. 4.2.20. Стойности на хлорофил а от буйковата станция във водно тяло
BG2BS000C005 (средни месечни и максимални)

Състоянието на фитопланктона в това водно тяло е добра илюстрация за
въздействието на локалния антропогенен натиск - основно течението Варненско езеро
- залива и увеличения вток на биогени, в резултат от несъответствието в мащабите на
туристическата индустрия и капацитета на пречиствателните станции в района на
водното тяло (Moncheva et al., 2015). Водното тяло поддържа категорията „лошо” от
2012 г., с изключение на 2015 г. (умерено, на границата на лошо).
Табл. 4.2.21. Стойности на метриките по БЕК фитопланктон и категоризация на
водно тяло BG2BS000C005
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Окончателната оценка на водно тяло ВС2В8000С005 по БЕК
фитопланктон е лошо състояние за 2016 г., въз основа на количествено развитие
(цъфтежни концентрации) на високи стойности на хлорофил а и през пролетта, и през
лятото, таксономично-базираните метрики и баланса на участие на видовете в
съобществото през двата сезона.
БЕК Макрозообентос
Мониторингови пунктове Варненски залив - север и Варненски залив - юг се
оценяват съответно с прилагане на класификационните системи за пясъчни и тинести
седименти, залегнали в Наредба № Н-4 / 14.09.2012 г. за характеризиране на
повърхностните води (изменена 2014 г.)
Стойности на индексите 8, Н', АМВ1, М-AMBIn и EQRм_АМВ1п по станции
и репликатни проби, средна стойност на EQRм_АМВ1п и оценка на екологичното
състояние по БЕК макрозообентос във водно тяло ВС2В8000С005 са дадени в
Табл.4.2.22.

Табл. 4.2.22.
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Зообентосното съобщество в двата пункта се отличава, предвид на различието
в седимента. В северния пункт доминира екологично чувствителния вид бяла пясъчна
мида, съпроводена от други чувствителни псамофилни мекотели. В южния пункт,
чувствителните видове са представени от пясъчната скарида Upogebia pusilla и мидата
Spisula subtruncata, докато повишено обилие имат някои толерантни и
опортюнистични полихети, което е отразено в завишени стойности на индекса за
чувствителност AMBI. Видовото разнообразие обаче поддържа високи стойности,
което рефлектира в средно високи стойности комбинирания индекс M-AMBIn.
Състоянието и в двата пункта е оценено като добро, съгласно усреднените стойности
на комбинирания индекс M-AMBIn и EQRM-АМВ1n.
Крайната оценка за състоянието на водното тяло по БЕК Макрозообентос е
добро, според усреднените стойности на коефициента за екологично качество EQRMAMBIn в двата мониторингови пункта.
БЕК Макрофитобентос (макроводорасли и морски треви)
Водното тяло включва полигоните Траката - север (морски треви), Траката - юг
(макроводорасли), Почивка, Галата (Романтика). Два полигона са в лошо състояние,
един – в умерено през лятото и в лошо през пролетта в северната част на залива, където
натискът е по-малък, един полигон в по-централната част е в лошо състояние и един
полигон в южната част на залива, който е оценен в много лошо състояние, в резултат
от силния натиск от описаните по-долу източници на замърсяване. Във Варненски
залив са установени завишени концентрации през летен сезон на ст. Почивка –
амониев азот и ст. Траката юг – нитрати. През пролетта са установени високи
концентрации на амониев азот и ортофосфати като фосфор на Галата - Романтика,
Почивка, и амониев азот - на Траката-юг. Оценката в полигон Траката-север (морски
треви) се дължи на масовото присъствие на морската трева Zannichellia pallustris,
която е адаптирана към по-високи нива на биогените и понася по-значително
понижение на солеността. На Галата и Почивка преобладават зелените водорасли от
рода Ulva. В мониторингов пункт Траката-юг доминира Cystoseira barbata, а през
пролетта и толерантният вид Ceramium virgatum доминира с олиготрофния Cystoseira
barbata (лошо състояние).

Табл. 4.2.23. Краен екологичен коефициент за качество и екологичен статус
на водно тяло ВС2В8000С005 (2016 г).
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Пунктове на наблюдение BG2BS00000MS005 “Варненски залив - север”
и ВС2В800000MS006 “Варненски залив - юг”
И тук се запазва тенденцията за ниски пролетни биомаси и значително
присъствие на медузата. Разликата с водните тела на север са незначителните
концентрации на хетеротрофната динофлагелата, попадащи в границите на
умерено/добро. Характерно за станция Варна залив - юг за целия изследван период са
по-високите биомаси в сравнение със станция север, отчетени в 60% от случаите. През
летните месеци регистрираната мезозоопланктонна биомаса съответства на добър
статус, но сравнително малкият брой видове (25±3) и лекият дисбаланс в
съобществото рефлектират в понижени стойности на Н’, съответстващи на умерено
състояние.
Табл. 4.2.24. Стойности на метриките по БЕК зоопланктон и категоризация на
водно тяло BG2BS000C005 за 2016 г.

Физикохимични елементи за качество - пунктове Варненски залив-север и
Варненски заливюг.
Данните и през трите месеца (м. 08, 10 и 11) за кислородните условия и
биогените варират между отлично / добро / умерено състояние и за двата пункта.
Обща оценка на ВТ BG2BS000C005 по физико-химични показатели за 2016 г.
е умерено състояние.
Специфични замърсители: не са установени превишения на СКОС по
наблюдаваните вещества. Състоянието на водното тяло е оценено като добро по
специфични замърсители.
Екологично състояние на водно тяло BG2BS000C005 за 2016 г.: лошо.
Табл. 4.2.25. Тенденции в изменение на екологичното състояние на ВТ
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Химично състояние: непостигащо добро
От наблюдаваните приоритетни вещества е констатирано превишение на
стандартите за качество за кадмий и трибутилкалаени съединения в матрица води.
Състояние на повърхностно водно тяло BG2BS000C005 (Варненски залив):
• в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.) водното тяло е
определено в лошо екологично състояние и непостигащо добро химично състояние
За повърхностно водно тяло BG2BS000C005 (Варненски залив), в Плана за
управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.), са заложени следните цели:
1. Предотвратяване влошаването на екологичното състояние;
2. Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на
умерено екологично състояние;
- постигане на възможно най-добро състояние по биологични
елементи - МЗБ, ФП и МФБ;
- постигане на възможно най-добро състояние по физикохимични
елементи - кислородни условия (разтворен О2 и наситеност с О2);
3. Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро състояние по
химични елементи - Cd, DEHP,Tributyltin com;
4. Предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж или
на етапи на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и
приоритетно опасни вещества. За постигането на заложените цели за водно тяло
BG2BS000C005 (Варненски залив), в Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. са
заложени следните мерки:
1.
Предприемане на действия за прекратяване на замърсяването на водите за
къпане в зона за къпане "Офицерски плаж", гр. Варна, чрез преустановяване на
заустването в зоната на т.нар. "Шокъров канал" - (Изграждане на дълбоководно
заустване в Черно море посредством тръбопровод извън зона за къпане);
2.
Изграждане на дълбоководно заустване в Черно море посредством
тръбопровод извън зона за къпане на колектора за дъждовни води: "Вълнолом";
3.
Използване на подходящо оборудване при инцидентни нефтени разливи
(скимъри, бонови заграждения и др.) за ограничаване на замърсяването на морските
води в акваторията на рибарските пристанища;
4.
Контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови
корабни отпадъци
5.
Контрол на замърсяването от кораби, превозващи вредни вещества в
опакован вид;
6.
Контрол на замърсяването от кораби, превозващи течни вещества в
наливно състояние;
7.
Контрол на дейности по предаване и транспортиране на нефтосъдържащи
отпадъци;
8.
Контрол на замърсяването с нефт и/или нефтоводни смеси;
9.
Реконструкция на Шокъров канал за намаляване на замърсяването на зона
за къпане "Офицерски плаж" с отпадъци и седименти (обяснение: реконструкция на
съществуващото терасиране на открития канал, монтиране и регулярна поддръжка на
механични решетки за задържане на отпадъци и утаяване и обеззаразяване на водите
преди вливане в крайбрежните води).
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4.2.6 Предвидени източници на вредни емисии, вид на вредните вещества.
Значимост на въздействието (обхват, степен, честота, продължителност,
възможност за комбинирани и кумулативни въздействия).
През периода на строителството
По време на строителните дейности са възможни по-значими отрицателни
въздействия върху водите само при драгирането за достигане на проектните
дълбочини пред кейовата стена - драгирането на акваторията ще бъде съпроводено
със суспензия на замърсителите от дънните утайки във водната маса, увеличаване на
мътността и потенциално влошаване на кислородния режим в придънните води.
Крайбрежните езерни наслаги /до дълбочина на водата 5 m/ са изградени от
пясъци, смесени с мидени черупки, варовита маса с карбонатни конкреции /езерна
креда/, блатни глини и торф. Дебелината им е от 1 до 8 m. При всички езерни тини
праховата фракция преобладава над останалите. Специфичната им плътност варира в
тесни граници - 2,622,68 g/cm3. Коефициентът на консолидация е между 2 и 19.10-2
cm2/min като е най-голям при песъчливите тини и намалява при праховите и
глинестите. Във Варненско езеро (където ще е разположено ИП) широко
разпространение имат песъчливите тини. Съгласно извършените инженерногеоложки проучвания земните маси, които ще бъдат иззети при драгирането,
преобладаващо са пясъчни разновидности, различаващи се по своята зърнометрия.
Това води и до извода, че иззетите драгажни маси могат да бъдат използвани като
инертен материал (пясък) за приземни работи, без да се депонират.
Акваторията, пред кейовата стена не се счита за важно размножително място
за представители на ихтиофауната. Няма данни за наличието на мястото на драгиране
на макрофити и бентосни съобщества с висока продуктивност. Бреговата линия, при
която се предвижда изземане на земна маса и формиране на кейовия фронт, може да
се определи като силно модифицирана. В този контекст предвиденото в
инвестиционното предложение изземане на земна маса и драгиране няма да повлияят
значително върху биологичната продуктивност на водните екосистеми и няма да
накърнят способността на акваторията да осигурява хранителна база на птиците, обект
на опазване в зоната.
При реализиране на ИП, вследствие от извършване на драгажни работи,
мътността на водния обект в точката на драгиране, значително, но временно ще се
повиши. Разпространението на облака се осъществява в две фази: при първата
изменението на характеристиките зависи от начина на преливане, а при втората то се
обуславя от хидродинамичните процеси в акваторията. За изчисление на обхвата на
разпространение на облака са необходими параметри като:
- Вятър (посока и скорост).
- Вълнение (височина и период на вълната, посока).
- Течение (скорост и посока на дълбочина 2 m, за целия период на
наблюдение и разпределение на скоростта - профил по вертикала, при активна ветровълнова обстановка през първите 4 седмици от започване на работите).
- Източник на мътността.
- Концентрация на мътността и др. под., някои от които не могат да бъдат
предвидени, а зависят от реалните моментни условия.
През периода на експлоатация
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При експлоатацията на „Пристанище за обществен транспорт с регионално
значение „ОДЕСОС ПБМ - Варна“ е възможно вторично замърсяване на
атмосферните води от площадката на пристанищния терминал, замърсена при товароразтоварните дейности, или при аварийни ситуации с транспортната техника.
Очаквани количества и замърсеност на атмосферните води;
Qср = 42 837 м3/год. – средното годишно количество на заустените води е
изчислена на база отводнявана площ на ИП = 82 380 м2 и средна годишна сума на
валежите за Варна - 520 mm.
Qмах.д = 710 l/s – максималното водно количество е изчислено Приложение №
2 от НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и
експлоатация на канализационни системи:
1. При прилагане на рационалния метод оразмерителното количество на
дъждовните отпадъчни води, (Qд) се определя по формулата:
Qд = qt.ψср.F , където:
qt е интензивността на оразмерителния дъжд, l/s.ha за 60 mm;
ψср – средният отточен коефициент за
канализиранататеритория – приет 0,85;
F – площта на канализираната територия, ha.
Интензивността на оразмерителния дъжд:
Основните характеристики на интензивните дъждове представляват валежните
количества – средни и екстремни, при дадено времетраене, както и средният и
екстремен интензитет. В таблиците по-долу е показано абсолютното максимално
валежно количество за всяко времетраене през периода на наблюдение и най-високите
(абсолютните максимални) стойности на интензитета (mm/min) и (l/s) на хектар на
проливните дъждове в басейновия район през топлата част на годината (априлоктомври), отразени през периода на наблюдение.
Табл. 4.2.26. Максимално валежно количество (мм) на дъждовете с различно
времетраене (април – октомври)- ПУРН 216-2021г.
Станция

Времетраене в
минути
25
30

5

10

15

20

40

50

60

> 60

Омуртаг

10,3

17,9

26,1

30,4

34,4

Търговище

10,3

20,0

30,0

36,3

40,3

37,1

40,0

41,4

47,0

48,7

44,2

49,0

53,6

57,4

66,1

Шумен

13,0

18,8

21,8

23,8

Добружански институт

11,0

20,0

29,1

36,8

25,5

28,3

32,7

36,7

41,0

50,1

44,5

46,4

48,2

38,4

39,7

46,2

Варна

15,9

19,5

27,0

Река Девня

9,7

18,4

23,8

29,0

30,3

31,0

32,2

33,2

36,9

37,4

27,9

38,9

29,3

29,9

30,5

30,9

31,3

Малко Търново

14,5

22,0

25,5

29,0

34,0

37,0

42,3

49,3

54,8

68,6

Табл. 4.2.27. Максимален интензитет (мм/мин) и (л/сек) на хектар на дъждовете с
различно времетраене (април-октомври)- ПУРН 216-2021г.
Станция

Мерна единица
5

10

15

20

Времетраене в
минути
25
30

40

50

60

> 60
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Омуртаг

мм/минута

Търговище
Шумен
Добружански
институт
Калиакра
Варна
Река Девня
Малко
Търново

2,06

1,79

1,74

1,52

1,38

1,24

1,00

0,83

0,78

л/сек на хектар

343

298

290

253

229

206

167

138

131

мм/минута

2,06

2,00

2,00

1,82

1,61

1,47

1,22

1,07

0,96

0,73

л/сек на хектар

343

333

333

302

269

246

204

179

159

122
0,56

мм/минута

2,6

1,88

1,45

1,19

1,02

0,94

0,82

0,73

0,68

л/сек на хектар

433

313

242

198

170

157

136

122

114

мм/минута

2,2

2,00

1,94

1,84

1,78

1,55

1,2

0,77

0,66

0,54
90

93
0,51

л/сек на хектар

367

333

323

307

297

258

201

128

110

86

мм/минута

2,04

1,74

1,71

1,34

1,11

0,68

0,6

0,55

0,5

0,37

л/сек на хектар

340

290

286

223

185

113

101

91

мм/минута

3,18

1,95

1,8

1,45

1,21

1,03

0,8

0,66

0,62

л/сек на хектар

530

325

300

242

202

172

134

111

102

82

62
0,39
66

мм/минута

1,94

1,84

1,59

1,4

1,16

0,98

0,75

0,61

0,52

л/сек на хектар

323

307

264

232

193

163

125

102

86

52

мм/минута

2,9

2,2

1,7

1,45

1,36

1,23

1,06

0,99

0,91

0,76

л/сек на хектар

483

367

283

242

227

206

176

164

152

127

0,31

От данните по-горе се налага следното обобщение: проливните дъждове с
голям интензитет са обикновено краткотрайни, а дъждовете с по-голяма
продължителност имат относително помалък интензитет, т.е. интензитетът на
проливните дъждове намалява с увеличаване на времетраенето им.
За периода април-октомври най-интензивните дъждове при съответното
времетраене се случват главно през летните месеци – юни, юли, август, на места и
през май, а най-ниските екстремуми са главно през октомври, следван от април.
Най-интензивните дъждове с голяма продължителност (60 min) остават
валежите в Евсиноград (август 1889 г.) и варненският валеж през август 1951 г. с
интензитет 1,64 mm/min. (231 l/s на hа) при времетраене 1 час. Характерно за
варненския валеж (на 20 август 1951 г.) е голямата му продължителност при
необикновено голям интензитет.
Технология на пречистване
За намаляване на хидравличното натоварване на градската канализационна
система и с цел балансиране на оттока на отпадъчните води към ПСОВ „Варна“, е
приета възможността задържането, отвеждането и пречистването на дъждовните води
да се извърши близо до зоната на тяхното формиране или директното им отвеждане в
повърхностно водно тяло. Избрана е технология на механично пречистване
посредством фина стъпкова решетка и каломаслоуловител:
фина стъпкова решетка с големина на отворите от 0,5 до 6 mm.
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Фиг. 4.2.2. Фина стъпкова решетка

Фиг. 4.2.3. Каломаслоуловител
Принцип на работа на каломаслоуловителите:
Дъждовната вода, смесена с кал и петролни продукти, посредством
канализационната система попада в първия резервоар на калоуловителите.
Каломаслоуловители сепарират калта и тежките частици чрез процеса на
седиментация в първата камера на каломаслоуловителя и отделят маслата и
петролните продукти чрез принципа на изплуване на по-леките частици (течности)
във втората камера на каломаслоуловителя.
Стойностите на замърсителите на изхода следва да се приемат по Наредба №
6/2000 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води в съответствие с НАРЕДБА № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на
разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на
индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
- НВ = 60 mg/dm3
- Нефтопродукри = 5 mg/dm3
- Екстрахируеми -3 mg/dm3
Може да се приеме, че при достигане на посочените по-горе емисионни
показатели напълно се гарантира достигането на “подходящо пречистване” по
смисъла на &1, т.26 от Наредба № 6/2000.
Данни за обекти с издадени разрешителни за ползване на воден обект
Белославско езеро в района на ИП.
Съгласно регистъра на издадените разрешителни за ползване на воден обект,
подържан от Басейнова дирекция за „Черноморски район“ във воден обект
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„Варненско езеро“ от басейна на река Провадийска, има издадени
разрешителни (Табл. 4.2.28.).

слените

Табл. 4.2.28. Разрешително за ползване на воден обект за зустване на отпадъчни
води:
Титуляр
"Одесос ПБМ"
ЕАД
"Електа" ЕООД
"Терем-КРЗ
Флотски арсеналВарна" ЕООД
"СБАЛПФЗВАРНА" ЕООД

Наименование на обекта

Код на водното
тяло

Наименование на
водния обект.

Поречие

автомивка

BG2PR100L001

Варненско езеро

Провадийска

BG2PR100L001

Варненско езеро

Провадийска

Варненско езеро

Провадийска

Варненско езеро

Провадийска

предприятие за преработка на морски
продукти
канализационна с-ма на
кораборемонтен завод
специализирана болница

BG2PR100L001

BG2PR100L001

Кумулативни въздействия от заустванията във воден обект Варненско езеро:
1. Разнороден характерът на постъпващите води за пречистване в ЛПСОВ
на"СБАЛПФЗВАРНА" ЕООД, "Електа" ЕООД и ИП и технологиите на пречистване:
- в ЛПСОВ постъпват бито-фекални отпадъчни води, отпадъчни води от
хранително- вкусовата промишленост и при технология на биологично пречистване,
неразтворените вещества в заустваните води са основно с биологичен характер
(разбухване на утайката);
- в района на ИП постъпват за пречистване атмосферни води и при технология на
механично пречистване, неразтворените вещества в заустваните води са с минерален
характер.
2. И при двете ЛПСОВ постъпилите за пречистване води не са замърсени с
нефтопродукти и екстрахируеми вещества.
3. Разстоянието между точките на заустване на "Терем-КРЗ Флотски арсеналВарна" ЕООД и ИП е около 12 км, точката на заустване на ИП е в североизточната
част на Варненско езерото, а на короборемонтния завод – в югозападната. Като се има
предвид разстоянието, теченията (описани в точка 4.2.3), постъпващите вещества от
точките на заустване ще се абсорбират от водния обект преди тяхното смесване.
4. Смесване на отпадъчни води със сходен характер е възможно при точките
на заустване на "Одесос ПБМ" ЕАД и ИП, но потока на заустване на води от
Пристанище „ОДЕСОС ПБМ - Варна“ не е постоянен, а само при валежи, и
замърсяването им с нефтопродукти е възможно само при възникване на аварийна
ситуация. Или, кумалативното въздействие ще е локално, временно и незначително,
което няма да повлияе на фоновото състояние на водния обект.
Табл. 4.2.29. Разрешително за водовземане от повърхностни води
Вид
производство

Титуляр

Код на водното
тяло

Наименование на
водния обект.

противопожарни

"МТГ - Делфин" АД

BG2PR100L001

Варненско езеро

Поречие
р.
Провадийска

Табл. 4.2.30. Разрешително за ползване на воден обект за „отглеждане и добив на
морски червей за риболов“ от "Глицера" ЕООД
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Титуляр

Наименование на водния
обект

Водно тяло

Поречие

Цел на
разрешителното

"Глицера
пест
контрол"
ЕООД

Варненско езеро

BG2PR100L002

р. Провадийска

аквакултури

Видовете морските червеи, установени във Варненско-Белославския езерен
комплекс са толерантни в екологично отношение. Морският червей Hediste
diversicolor е представител на инфауната, предпочита тини, но се установява и при
пясъчен субстрат. Той е еврихалинен - с много висока толерантност към промени в
солеността. Развива се добре както в морска среда, така и в солени езера. Има данни
за сравнително масовото му развитие в езерата Варненско и Белославско. Срещат се
при висока численост и гъстота на заселване (особено в Белославско езеро). Като цяло,
видът е с много висока екологична пластичност. Характерно за него е, че има висока
склонност към биоакумулация на тежки метали. По тази причина се използва като
биоиндикатор за замърсяването на дънните седименти с тежки метали – хром, арсен,
кадмий (напр. във Франция)[ Septier, François; Dhainaut, Nicole (1992). Etude de la
bioconcentration de métaux lourds chez une annélide polychète estuarienne endobenthique
(Nereis diversicolor). Utilisation des plans factoriels pour une meilleure évaluation des
risques écotoxicologiques liés aux interactions métalliques [Study of the uptake of heavy
metal by a burrowing annelid polychete (Nereis diversicolor). Use of experimental designs
for a better evaluation of the ecotoxicological risks related to metal interactions]. Doctoral
thesis, Université de Lille 1, France].
По отношение на въздействията върху популациите полихетите червеи,
включително на Hediste diversicolor:
1. Физическо изземане на седимент – отнемането на седименти при
драгиране би отнело цялата популация на Hediste diversicolor в засегнатия участък.
Способността на морските червеи (които са преминали фазата на ларви, т.е. младите
форми след ларвен стадий и възрастните форми) да плуват, да се заравят в седимента
и да бъдат пренасяни от плавателни съдове (Shull, 1997), способстват за бързото
реколонизиране на седиментите. Процеса на повторно заселване е бърз. Съществуват
научни доказателства, че ларвите на Hediste diversicolor се разпространяват на
разстояния до 3 км. Davey & George (1986).
Чувствителността към такова въздействие е средна. Способността за
възстановяване е висока.
2. Повишена седиментация – Представителите на вида нормално обитават
тинестия субстрат, като се заравят на дълбочина до 0,3 сm. Hediste diversicolor, както
и останалите, установени в акваторията на Варненско езеро полихети, е толерантен.
Възстановяването е незабавно.
3. Увеличаване на суспендираните вещества – Не оказва влияние върху
популацията.
4. Повишаване на мътността – Не е чувствителен, толерантен е,
възстановяването е незабавно
5. Изсушаване на седимента – Слаба чувствителност; способност за
възстановяване – висока
6. Засилена реседиментация – не оказва въздействие
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7. Визуален натиск – присъствие до 1 месец на движещи се обекти,
нехарактерни за морската/езерна среда – видът е толерантен; не е чувствителен; не
оказва влияние върху популацията
8. Абразия и физическо увреждане на седиментите – слабо чувствителен;
висока способност за възстановяване
9. Отнемане на индивиди от същия вид – при изземане до 50% от състава на
популацията чувствителността е ниска, способността за възстановяване – висока;
самата степен на увреждане – средна.
Във връзка с горецитираното, може да се направи изводът, че въздействието от
реализиране на ИП ще е незначително, с локален характер за популацията и
разпространението на вида.
4.2.7. Прогноза и оценка на очакваните изменения в режима на водните
обекти вследствие реализацията на инвестиционното предложение
Прогнозна оценка за очакваните изменения в състоянието на водния
обект Варненско езеро през строителния период
През строителния период най-значимо ще бъде въздействието върху
повърхностните води в зоната на драгиране на изкопаните земни маси.
Необходимостта от драгиране е свързана със създаването на пристанищна акватория
с достатъчна дълбочина за предвидените разчетни кораби.
Драгирането в акваторията ще бъде съпроводено от нарушаване на езерното
дъно. Съставът и балансът на седиментите и дънните утайки ще бъде променен в
зоната на удълбочаване, което ще бъде съпроводено с отнемане на дънни
местообитания. Процесът на изграждане на кейовата стена предизвиква „трансфер“
на суспензия на замърсителите от дънните утайки във водната колона и увеличаване
на присъствието на общо разтворените твърди вещества. Това, от своя страна, ще
повиши мътността в обхвата на драгажните работи и може да влоши кислородния
режим в придънните води, тъй като кислородът ще се изразходва за окисляване на
органиката от езерните тини (намаляване коцентрациите на разтворен кислород).
Мътностният облак по изключение би могъл да засегне и централната част на
Варненско езеро. Не се очаква влошаване на качеството на водите по отношение
присъствието и концентрацията на хлор-органични пестициди и полихлорни
бифенили, тъй като седиментите на Варненско езеро в хоизонтите 0-1 m; 1-2 m и 2-3
m не са замърсени с устойчиви органични замърсители - полихлорни бифенили и
органохлорни пестициди (Boryana Dzhurova, Contamination of sediments of Varna Lake
and Varna Bay, in Water science &
Technology). По данни от екологичния мониторинг за 2015 и 2016 г. концентрацията
на хлорорганичните пестициди е под границата на количествено определяне на
метода.
Поради липса на официални български норми за дънните седименти,
използваните норми се основават на съществуващите Холандски стандарти.
Холандските норми се прилагат както за почви, така и за водни седименти и се базират
на токсикологични анализи; тези стойности се използват широко в цяла Европа.
Съгласно извършените инженерно-геоложки проучвания земните маси които ще
бъдат иззети при драгирането преобладаващо са пясъчни разновидности, различаващи
се по своята зърнометрия. При проучването им няма установено наличие на химични
замърсители и тежки метали (арсен, кадмий, кобалт, хром мед, живак, никел, олово,
цинк) над нормите. По тази причина, както и поради факта, че ресуспендиранията
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материал при драгиране не надвишава 5% от обема на драгажните маси (IADC/CEDA
1997/1998 - Environmental aspects of dredging), няма основание да се счита, че е налице
съществен риск от преминаване на замърсители – тежки метали от седиментите във
водната колона на Варненско езеро в концентрации, които да доведат до надхвърляне
на националните нормите за тежки метали във водите. Въздействието е локално,
временно - за периода на изграждане, обратимо, и незначително. Представителен
анализ на въздействието може да се направи единствено на основа на данни от
предвидения за извършване по време на дейностите по драгиране собствен
мониторинг.
Мътностният облак от суспендиран седиментен материал с различна едрина на
частиците ще присъства по време на изграждане на кейовата стена и извършване на
драгирането. Физичното утаяване ще протече бързо в рамките на до 24 часа (в
зависимост от едрината и характера на дисперсните частици) след приключване на
дейността. При драгиране със смукателна драга остатъчния материал е в незначително
количество и при естествено утаяване степента на споеност на новоотложените утайки
е ниска. Не е известно наличие на условия, които могат да породят формиране на
дънни образувания, които да бъдат считани за бариерни по отношение на бентосните
организми. Въпреки това ще настъпят перманентни промени в рецептора „седименти“
на Варненско езеро в зоната на удълбочаване. Промените касаят
хидроморфологичните характеристики и могат да доведат до временно засилени
процеси на утаяване и промяна в микрохабитатните условия. Промените в структурата
на езерното легло и дънните хабитати са перманентни. При изграждането на кейовия
фронт, и, по-конкретно, при драгирането ще се отнемат дънни местообитания.
Бентосното съобщество във Варненското езеро, където ще се реализира
инвестиционното предложение, се характеризира с редуциран видов състав, мозаечно
площно покритие на местообитанията и сравнително ниска биопродуктивност.
Всички представените макрофити са толерантни видове, като не се установяват
видове с висока екологична чувствителност. При драгирането се очаква унищожаване
на дънната безгръбначна фауна, представена главно от еврихалинния тръбест
полихетен червей Mercierella enigmatica
и прикрепените към него Mytilus
galloprovincialis и Balanus improvisus. Очаква се дънното съобщество да се възстанови
в рамките на две до три години, като екологичната ниша може да се заеме от
безгръбначни с висока екологична пластичност. В района не се установява масово
развитие на макрофити. Не се предполага дейностите по изграждане на кейовата
структура и удълбочаването да окажат значително негативно въздействие върху
биологичната продуктивност на езерната екосистема и върху потенциала й да
осигурява екосистемни услуги. Не се очакват съществени негативни въздействия
върху ихтиофауната. Дейностите по драгиране и изграждане на кейовата стена няма
да доведат до увреждане или отнемане на местообитания на птиците - обект на
опазване в зоната.
Общо взето, дънните утайки не представляват опасен отпадък, но в определени
места (до източниците на замърсяване) в тях е констатирано повишено съдържание на
тежки метали и нефтопродукти. Не е констатирано радиационно замърсяване.
Съдържанието на нефтопродукти в дънните утайки се вмества средно в границите 0,20,35 mg/kg. Изследванията (Dzhurova B., 2004) показват, че седиментите във
Варненско езеро не са замърсени с полихлорни бифенили и хлорорганични
пестициди. Не се очаква съществена миграция на замърсители като тежки метали,
хлорорганични пестициди и бифенили от седиментите и дънните наслаги във водната
колона.
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На този етап няма конкретно решение за технологията на извършване на
драгажните работи, но са дадени няколко алтернативи. Поради това са разгледани
основните прилагани до сега у нас технологични схеми за драгиране и депониране при
изпълнение на подобни обекти, отговарящи на посочените от Възложителя
алтернативи:
1.
Драгиране със самоходна смуконагнетна дълбачка, накратко „хопер” (selfunloading hopper dredger, самоотвозной земснаряд);
2.
Драгиране със смуконагнетателна дълбачка – накратко „земснаряд” или
„смукачка” (cutter-suction dredger, земснаряд) и баржа;
3.
Драгиране с плаващ кран (dipper dredger, grab dredger, grapple dredger),
оборудван с грайфер. При първата схема работата на хопера е циклична и се
осъществява на три етапа: o разработка на грунта и напълване на грунтовия трюм; o
транспортиране на грунта до депото; o разтоварване на грунта.
През първия етап воднопочвената смес (пулп) се засмуква през
грунтоприемника в наклонено разположен смукач, грунтопровод и помпа. Помпата
подава пулпа в нагнетателен грунтопровод, разположен над грунтовия трюм по цялата
му дължина. Консистенцията на пулпа е от порядъка на 0,13 g/cm3. Запълването на
трюма става на две фази:
1. Запълване на трюма с пулпа до нивото на преливане. Всички почвени
частици са в трюма и започват да се утаяват на дъното.
2. Фаза на преливане – част от частиците се утаяват на дъното на трюма, а
друга изтича обратно в акваторията заедно с преливащата вода.
Втората фаза оказва отрицателно въздействие върху околната среда –
увеличава се мътността на водата. При това колкото повече се покачва нивото на
грунта в трюма, толкова повече се влошават условията на утаяване и нараства
количеството частици, попадащи обратно в акваторията. Работа обаче само с първа
фаза (без преливане) не се практикува, т.к. не се използва ефективно вместимостта и
товароподемността на хопера. Когато започне фазата на преливане може да се намали
дебитът до 50%, което е благоприятно за опазване на акваторията от повишаване на
мътността, но забавя самото драгиране. Специални методи за намаляване на
мътността чрез използване на химически или електромагнитни коагулатори,
сепаратори, филтриращи системи или утаители не се използват, т.к. при
съществуващата производителност на хопера те са практически неосъществими.
При транспортиране на грунта до депо, продължителността на един пълен
цикъл на работа е около 2-3 часа. Хоперът работи по траншейния метод, който не е
подходящ в разглеждания случай. Скоростта му при драгиране е от порядъка на 1,55
km/h, а при транспортиране на грунта до депото – 18 km/h, която е чувствително повисока, отколкото при използването на баржа за извозване на грунта (чиято скорост е
5 - 10 km/h).
При втората схема, грунтът се разработва от смукачка (с или без фреза) и с
помощта на баржа пулпът (сместа от почва и вода) се транспортира до мястото за
депониране или намиване. Разработката на грунта става чрез постъпателно движение
напред и посредством напречно (странично) преместване – папильониране.
Съществуват четири вида папильонаж: паралелен, ветрилообразен, кръстообразен и
комбиниран (багер-майсторски). Обикновено се прилага последният способ.
Характерен за смукачката е траншейният метод на работа, при който машината
се придвижва по створа с помощта на две котви или на собствен ход.
Хидротранспортът на грунта се осъществява по плаващи пулпопроводи със средна
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скорост в зависимост от диаметъра на тръбата (напр. при пулпопровод с Ø 700 mm
средната скорост на движение на пулпа за глина, дребен пясък, едър пясък и гравий е
съответно 2,7; 3,2; 4.0 и 4,5 m/s – в нашия случай се очаква скорост до 3 m/s, което е
поблагоприятно по отношение на утаяването при намиването).
Тази схема е целесъобразна в случай на използване на драгирания материал за
създаване на нови територии. Намиването може да се извърши както на сушата, така
и в акваторията. Намивът на материал във водата се извършва до кота +1 ÷ +2 m.
Третата схема се използва при малки количества за драгиране или в стеснени
условия. С нея не може да се извършат планираните обеми драгаж. При работа с
грайфера на плаващия кран увеличаването на мътността е слабо и локално, главно в
обсега на действието му.
При драгиране с хопер с преливане се увеличава мътността на водата от
попадналите в нея почвени частици и се образува мътен облак (шлейф).
Разпространението на облака се осъществява на две фази: при първата изменението
на характеристиките зависи от начина на преливане, а при втората то се обуславя от
хидродинамичните процеси в акваторията. Установено е, че изменението на
концентрацията на неразтворените вещества (мътността) зависи основно от
хидрометеорологичните условия, дълбочината, свойствата на драгирания материал и
от технологичните параметри на драгиране. Обемното тегло и механичният състав на
преливащия пулп се изменят от минимални стойности в началото на преливане до
максимални стойности, достигащи концентрацията на разработвания грунт. Формата
на мътния шлейф може да се опише с уравнението y2=ax (коефициентът „а” зависи от
начина на преливане и може да се приеме 5 при повърхностно преливане). Тогава
ширината на шлейфа ще бъде около:
при х = 10 m 50 m 100 m
y = 7 m 16 m 22 m
Опитно е установен механизмът на образуване на мътния облак: при изливане
от трюма водата се аерира (насища се с въздушни мехурчета), които при преливане на
потока зад борда в подводното пространство, се устремяват към водната повърхност,
увличайки със себе си и почвените частици. Мътният облак се движи под действие на
теченията, а времето за разсейването му се обуславя от процеса на утаяване (който е
функция от хидравличната едрина на частиците) и от турбулентната дифузия.
Хидравличната едрина на почвените частици в зависимост от режима на обтичане
може да се приеме по унифицираната формула на Дроздов, В.Б., Унифицированная
формула гидравлической крупности наносов. На тази бази в таблица 4.2.31 е
изчислено времето за утаяване на частиците в спокойна вода за условията на обекта
при средна дълбочина 6 m.

Таблица 4.2.31. Време за утаяване на наносите в спокойна вода
Мярка

Температура, 0
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Диаметър на
частиците, мм

0,001

Процентно
съдържание на
частиците, %
б. 205

б. 204

5

-

ден.

10

15

20

Наименование на
фракции по БДС 2761

101

88

78

глина колоидна

0,005

3

-

ден.

4

3,5

3,1

глина едра

0,01

25

1

h

24

21

19

прах ситен

0,05

51

8

мин.

61

53,5

47,5

прах едър

0,25

6

22

мин.

3,6

3,3

3,1

пясък дребен

0,5

5

54

s

90

85

91

пясък среден

2

5

15

s

30

29

29

пясък едър

Както се вижда, основно влияние върху хидравличната едрина на частиците
оказва тяхната едрина. Според Dynamique sédimentaire estuarien, LCHE и Erosion et
sédimentation en mer les causes et les moyens d`action, LCHE върху скоростта на
утаяване оказват обратнопропорционално влияние флокулацията и концентрацията на
частиците (твърда фаза), като при фините глинести тини зависимостта е по-сложна.
За разпространяването на грунта във водната среда се използват модели,
базирани на уравнението на турбулентната дифузия. В «Исследование влияния
гидрометеорологических факторов на строительство и эксплуатацию водных путей
и портов» е представена методика за изчисляване на мътността при работа на
самоотвозна смукачка с преливане, базирана на уравнението:
d
dS
dS
dVz.S
d
dS
d
dS
dVx.S dVy.S
dt + dx + dy + dz - dx (Dx dx ) - dy (Dy dy ) - dz (Dz dz ) = f
(x,y,z,t)
където:

S – концентрация на мътността, mg/ dm3;
V X , V y , V z - проекции на скоростта на течението;

D x , D y , D z - коефициенти на турбулентна дифузия; f (x,y,z,t) –
източник на мътност. Изследвания на изменението на концентрацията на
неразтворени вещества в мътния шлейф показват, че максималните стойности са в
точката на преливане. По натурни данни мътността при работа на хопер е 1,75 g/dm3
при борда му, 0,85 g/dm3 на 100 m от него, а фоновата стойност (в случая 0,08 g/dm3)
е регистрирана на 500 m от хопера. При това скоростта на течението е била 0,15 – 0,20
m/s, а разработваната почва е основно тиня – доказано е, че колкото са по-фини
разработваните частици, толкова по-голяма е техногенната мътност. Констатирано е,
че част от постъпващите във водата при преливането земни маси се утаяват веднага
на дъното в близост до хопера. В този случай фазата на продължителна дисперсия е
значително по-голяма от тази при еднократно изхвърляне на драгажни маси (вж.
раздела за депониране).
Предвижда се известно намаляване на производителността на помпите или
работа само с един грунтоприемник за ограничаване на неблагоприятните явления,
особено през последните фази на запълване на трюма.
Следва да се отбележи, че се касае за временно, но наднормено увеличение на
мътността, което не засяга реакционни зони, плажове и др. обекти със специфична
нормативна регламентация.
Замърсяване в мястото на драгиране при работа със смукачка
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Най-малко е замърсяването с неразтворени вещества в мястото на драгиране
при работа със смукачка, което се дължи на начина й на разработване на грунта – чрез
засмукване и транспортиране по тръбопроводи (без контакт с околната среда).
Практическите наблюдения на аналогични обекти показват, че при драгиране в езеро
радиусът на въздействие, изразяващ се в забележимо помътняване на водата, е около
15-20 m от смукателя. При тази технология обаче е по-голям рискът от унищожаване
на риби и други подвижни водни организми. Представителен анализ на въздействието
може да се направи единствено на основа на данни от предвидения за извършване по
време на дейностите по драгиране и депониране собствен мониторинг.
депониране на драгажните маси
Окончателният избор на алтернативния вариант следва се извършва на етап
проектиране и да се документира с изготвения План за управление на драгажните
дейности, в който ще се посочат количествата, които ще се депонират в рамките на
изпълнението на окончателните алтернативи. Тази процедура е въпрос на следваща
фаза на разработка на проектните материали.
Разгледаните алтернативни решения ще се съгласуват с представителите на
БДУВ – Варна. Инвеститорът ще проведе необходимите процедури за евентуалната
реализация при изпълнение на строителните дейности.
Изборът на алтернатива за депониране на драгажните маси следва да се
извърши въз основа като мининмум на следните критерии – минимизиране на
вероятността от възникване и тежестта на негативни въздействия върху компонентите
на околната среда и предмета и целите на опазване на защитените зони; икономическа
целесъобразност и ефикасност; технологична и техническа обезпеченост на процесите
по драгиране.
В процеса на разработка на проектите за пристанището от извършваните
периодично дънни промери от ОДЕСОС-ПБМ», промерите за изграждане на
Интермодалния терминал и тези на концесионната площ на «ЕСКАНА» е установено,
че капацитетът за регулиране нивото на езерното дъно в акваторията на стария канал,
пристанищната акватория на «ОДЕСОС-ПБМ» и концесионната територия ня
«ЕСКАНА» позволяват реализацията на алтернатива № 2 съвместно с алтернатива
№ 3, като две алтернативи предоставя възможности за приемане на прогнозно
минималните количества драгажни маси поради което инвеститорът има намерение
да се възползва от тях и да не използва алтернатива № 1 за депониране на драгажни
маси в дълбоководието на Черно море, описана в част „Алтернативи по отношение
депонирането на формираните при строителството отпадъци - земни и драгажни
маси“.
Проектантите прогнозно са изчислили (приемайки, че с отнетите драгажни
маси ще се коригира дъното в зоната на предвидения подходен канал с широчина
В=60 m и дължина L= до големия обръщателен кръг, заедно с акваторията пред
новото кейово място с максимум 0,5 m дебелина на слоя под кота -13.0 m), че тази
територия има капацитет да поеме над 50 000 m3 драгажни маси, при прогнозно
предвидени количества на драгажни маси 35-40 000 m3. Това означава, че при
извършване на драгажните дейности при строителството на кейовата стена ще може
да се регулира нивото на езерното дъно с предвидената драгажна маса в указаните
граници при дълбочина на дъното по-голяма от 13.0 m, като по този начин отпада
необходимостта/алтернативата за депониране на масите в акваторията на Черно море.
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Добри практики при драгиране и депониране на драгажни маси във водна

В световен мащаб са описани и възприети добри практики при извършване на
драгажни дейности и депониране на драгажни маси във водна среда, насочени към
намаляване на негативните ефекти от драгирането върху качеството на водната
(морска или езерна) околна среда и опазване на биологичното разнообразие. Найчесто прилаганите и ефективно добри практики касаят технологичните/техническите
аспекти на дейността, като изискват използването на средства за ограничаване на
обхвата на негативни въздействия от драгирането/депонирането на драгажни маси във
водна среда. Ефектът се постига чрез различни прегради, ограничаващи
разпространението на мътностния облак, както и ограничаване преноса на
замърсители, образувани или пренесени във водната колона при драгиране или
депониране.
Могат да бъдат прилагани различни типове бонови „завеси“ и филтриращи
системи, които да ограничат негативните ефекти от извършването на драгажна
дейност, като не позволят съществено разсейване на суспендираните вещества във
водната колона и по този начин се ограничават и негативните ефекти върху
състоянието на водните съобщества и преносът на замърсители (ако има такива,
освободени от седиментите) по трофичните вериги. Използват се бонови „завеси“
(наричани още бариери или заграждения) от типа “Silt Curtains“ ("тинести завеси"); те
са непромокаеми прегради, конструирани от еластичен подсилен термопластичен
материал, като горната част е подсигурена с материал с висока плавучест, което го
поддържа на повърхността, докато в долната част на конструкцията се използва
баластен материал за осигуряване на вертикалност на бариерата. Прилагането им
позволява процеса на утаяване на суспендираните седименти във водната колона да
се ограничи в конкретен участък от акваторията и да се контролира, до известна
степен, процесът по реседиментация в зоната. Поради факта, че са
водонепропускливи, "завесите" задържат и фините частици, включително тините.
Използването им минимизира ефектите от повишаване на мътността до зоната на
извършване на драгирането или депонирането. Този тип заграждения са много
ефективни, когато не се налага да бъдат отваряни и повторно затваряни в хода на
работата. Скоростта на теченията също е от значение за ефективността им. Приема се,
че е удачно "завесите" да бъдат използвани при скорост на течението, ненадвишаваща
1-2 възела.
Освен различни бонови съоръжения, като добра практика се приема
използването на филтриращи системи, основани на принципа на работа на
водопропускливи еластични бариери (от типа "gunderboom"). За изработването им се
използват пропускливи, еластични текстилни тъкани, пропускащи водата извън
заграждението и задържащи суспендираните частици в обхвата на заграждението. За
да са ефективни, филтриращите системи следва да ангажират водната колона в цялата
й мощност от повърхността до дъното, като в зависимост от избраният тип закотвяне
могат да покриват и част от дъното.
Оперативен
контрол
върху
хидравличното
драгиране
при
смуконагнетателните дълбачки се свързва с три възможности. Първо, ограничаване на
скоростта на въртене на режещите глави, като по този начин се ограничава
възможността за изхвърляне на изкопаната маса извън обхвата на смукателната
система. Тази практика е ефективна само за слабо споени седименти с малка едрина
на частиците. Второ, намаляване на ходовата скорост, така че количеството драгирана
тиня и седименти да не надхвърля капацитета на ефективно изпомпване.
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Намаляването на ходовата скорост на дълбачката намалява обема на
ресуспендираните утайки, като повишава ефективността на изсмукване на драгирания
материал. Трето, избягване на подкопаването на дънни склонове. Приема се
правилото, че драгите трябва да премахват височини равни или по-малки от 80% от
диаметъра на режещата глава (фрезата).
По отношение на използването на хопери се прилагат следните практики.
Първо, елиминиране или намаляване на дела на втора фаза – фазата на преливането
(след изпълване на трюма до нивото на преливане), в която само част от частиците от
пулпа се утаяват в трюма, а друга, заедно с преливащата вода, се връща във водната
колона. Същият подход се прилага и при използване на баржи за транспортиране на
драгирания материал. Второ, намаляване нивото на запълване на трюма при
неблагоприятни метеорологични условия с цел намаляване риска от загуба на
материал при транспортиране. Трето, прилагане на рециркулационна система, т.е.
преливащата от хопера вода с високо съдържание на суспендирани частици преминава
повторно през системата. Методът има ограничена ефективност и е трудно приложим.
Прилагането на прецизно драгиране, независимо от използваното оборудване,
е добра практика. Така се избягва образуването на по-големи от необходимото
количества драгиран материал, замътване и реседиментация.
За всички работи по драгиране във водна среда за добра практика се приема
ограничаване на времето за извършване на дейностите до периоди, в които не се
размножават видове с висока екологична значимост (включително стопански
значимите видове), периоди на сезонни миграции на риби в или в непосредствена
близост до работните полета. Под внимание се вземат и периодите на големи
миграции на водоплаващи птици и такива, главно изхранващи се от акваторията, както
и периодите на тяхното размножаване, особено ако драгирането/депонирането се
извършва в (или или в близост до) защитени зони по НАТУРА 2000, обявени по
директивата за защита на птиците. Тази практика е известна още като „работен
прозорец“ или „екологичен прозорец“. Спазването й намалява негативните ефекти
върху популациите на птици, риби, мекотели, като способства за запазване на
естествения темп на тяхното възпроизводство.

√. Характерът на въздействие върху повърхностните води при реализацията на
обекта – „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Одесос ПБМ
– Варна“, гр. Варна, може да се класифицира по следния начин:
Териториален обхват на въздействието: средно голям, по-скоро локален
териториален обхват (в територията на пристанището).
Степен на въздействието: незначителна.
Продължителност на въздействието: временна (по време на извършване на
строителните дейности).
Честота на въздействието: периодична.
Кумулативни въздействия: минимални.
Трансгранично въздействие: не се очаква.
√. Характерът на въздействие върху подземните води при реализацията на
обекта – „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Одесос ПБМ
– Варна“, може да се класифицира по следния начин:
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Териториален обхват на въздействието: няма въздействие.
Степен на въздействието: няма въздействие.
Продължителност на въздействието: няма въздействие.
Честота на въздействието: няма въздействие.
Кумулативни въздействия: няма въздействие.
Трансгранично въздействие: няма въздействие.
Прогнозна оценка за очакваните изменения в състоянието на водния
обект Варненско езеро през периода на експлоатация
Съгласно изискванията и потребностите на инвестиционното предложение ще
бъде изградена инженерна водопроводна и канализационна мрежа на новата
територия, която ще се присъедини към инфраструктурните мрежи на
експлоатационното дружество ВиК.
Вътрешно-обектовата система ще осигури необходимото водопоребление в
територията на пристанището. Тя ще бъде свързана с помпена станция, която от своя
страна ще отвежда битовофекалните води до пречиствателната станция на гр. Варна.
До кейовия фронт ще бъде подведена инсталация за зареждане на корабите с прясна
вода, което е част от морско-техническите пристанищни услуги. На територията на
пристанището ще има развита канализация за битовофекални и санитарно-хигиенни
водни потоци и мрежа за улавяне и отвеждане на дъждовните води за пречистването
им да степен отговаряща на изискванията за заустване във воден обект Варненско
езеро. Площадката, на която ще се реализира ИП, е бетонирана и покрита с
хидронепропускливо покритие, с което се предотвратява инфилтрирането на
вторично замърсените атмосферни води както в подземните водни тела, така и в
зоните за опазване и защита на водите.
При експлоатацията на Пристанище „ОДЕСОС ПБМ - Варна“ е възможно
вторично замърсяване на атмосферните води от площадката на пристанищния
терминал, замърсена при товаро-разтоварните дейности, или при аварийни ситуации
на транспортната техника. За да не се допусне такова замърсяване, инвеститорът е
предвидил изграждане на площадкова система от покрити решетъчни канали, улавяща
повърхностните води и отвеждаща ги за пречистване в локално пречиствателно
съоръжение (ЛПС). В случайте на аварийна ситуация с високи концентрации на
замърсяващи вещества в атмосферните води, е предвидена допълнително и връзка, с
канализационната система на обекта за отвеждане на замърсения поток за
пречистване в ПСОВ „Варна“. - Приложение № 24 - „Дъждовна канализация и
ЛПС“.
По време на експлоатация поради интензифицирането на използването на
водния път не се очакват съществени негативни ефекти върху качеството на водите.
Поддържането на дълбочината на плавателния път ще оказва перманентно
въздействие върху процесите на седиментация и реседиментация и структурата на
дънните местообитания.

Изводи:
1. Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от градския водопровод,
стопанисван от „ВиК Варна” ООД.
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2. Отпадъчните битово-фекални води се препомпват и транспортират за
третиране посредством канализационната градска система до ГПСОВ-Варна;
3. Дъждовната канализация ще зауства в Варненско езеро след преминаване на водите
през механични пречистване на територията на Пристанището за пречистване на
вторично замърсените повърхностни води от площадката на обекта;
4. Не се очаква емитиране на вредни вещества в подземни водни обекти и зоните
за опазване и защита на водите.
За да се проследява и реагира своевременно и ефективно на възможностите за
неблагоприятни въздействия върху повърхностните водни обекти при дейностите по
реализация (драгиране), инвеститорът е възложил разработване на план за собствен
мониторинг по време на тези дейности. В Приложение № 25 към доклада е приложен
този план.
Окончателни изводи за въздействието на разглежданото инвестиционно
предложение

обекта – „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение”, може да се
класифицира по следния начин:
Териториален обхват на въздействието: локален (в точката на заустване).
Степен на въздействието: незначителна.
Продължителност на въздействието: временна (при атмосферни валежи).
Честота на въздействието: периодична.
Кумулативни въздействия: няма въздействие.
Трансгранично въздействие: няма въздействие.
√. Характерът на въздействие върху подземните води при нормална
експлоатация на обекта – "Пристанище за обществен транспорт с регионално
значение „Одесос ПБМ – Варна“, може да се класифицира по следния начин:
Териториален обхват на въздействието: няма въздействие.
Степен на въздействието: няма въздействие.
Продължителност на въздействието: няма въздействие.
Честота на въздействието: няма въздействие.
Кумулативни въздействия: няма въздействие.
Трансгранично въздействие: няма въздействие.
Прогнозна оценка за очакваното въздействието на разглежданото
инвестиционно предложение върху водите при аварийни ситуации.
Възможности за въздействие върху водите при аварийни ситуации са
обосновани основно от възникване на аварийни разливи на нефтопродукти както на
площадката на обекта, така и в езерото.
Най-характерният белег на попадналите върху водната повърхност
нефтопродукти е способността им бързо да се разстилат и преместват под
въздействието на вятъра и теченията, както и да изменят физико-химичните си
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характеристики. Обикновено под влияние на вятъра и теченията „филмът“ се разделя
на т.н. “ветрови ивици”.
Операциите по ликвидиране на разлива трябва да започнат възможно найскоро с цел минимизиране екологичните и икономически щети. В зависимост от типа
и количеството на разлетия продукт, местоположението на разлива, годишния сезон
и наличното оборудване могат да бъдат предприети следните действия:
•
задържане и събиране на нефтопродукта в морето;
•
физико-химическо третиране в морето - дисперсанти и сорбенти;
•
почистване на брега.
Задържане и събиране
Действията по ликвидиране на разлива започват с ограничаване/спиране
изтичането на нефтопродукта от източника, ограничаване и събиране на свободно
плаващия по повърхността нефтопродукт преди да се разпространи на големи площи
и да достигне брега.
Задържането и събирането „на море“ са предпочитани методи при ликвидиране
на нефтени разливи, но физическото събиране не винаги е най-лесният метод.
Задържането на плаващия нефтопродукт за последващо събиране, отклоняването от
чувствителни области или от засядане на бряг, който е трудно достъпен, за да бъде
почистен, се извършва чрез различни типове бонови заграждения. Разставянето на
боновите заграждения се определя от хидрометеорологичните условия, а
конфигурацията - от формата на петното.
Събирането се осъществява с различни по размер тип и принцип на действие
съоръжения - помпи и със специализирани плавателни средства - плаващи
нефтосъбирачи, скимъри и др.
Дисперсанти и сорбенти
Нефтените дисперсанти представляват смес от повърхностно-активни
вещества (ПАВ), разтворени в разтворител, който спомага за проникването на сместа
в нефтопродукта. Чрез ПАВ се понижава повърхностното напрежение на
нефтопродукта, увеличава се скоростта на образуването на капчици и се препятства
прилепването и сливането им, с което се подпомага разсейването на нефтопродукта
във водната маса. Поради това те се прилагат само след получаване на разрешение от
БДЧР, респективно от МОСВ.
При употребата на дисперсанти е необходимо да се разглеждат следните три
основни постановки:
• употребата на дисперсанти разрешена ли е за съответната област и за
съответния сезон;
• хидро-метеорологичните условия позволяват ли използването на
дисперсанти;
• вискозитетът на нефтопродукта съответства ли на необходимия за
употребата на дисперанти;
Дисперсанти се използват възможно най-скоро след замърсяването, ако
отговорът и на трите въпроса е "да".
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Трябва да се избягва употребата на дисперсанти в плитки водни райони (до 20
m изобата).
Като се има предвид неблагоприятното влияние на дисперсантите върху
водната среда е поцелесъобразно използването на сорбенти - олеофилни
(хидрофобни) вещества, способни да задържат нефта на принципа на адсорбцията и
абсорбцията.
Употребата на сорбенти е подходяща на крайния етап от операциите по
почистване или за отстраняване на тънък филм от недостъпни райони. Прилагат се
обикновено ръчно или при голямо количество чрез въздушна струя. В чувствителни
райони като блата и влажни зони понякога естествените сорбенти могат да са полезни
за свързване на нефтопродукта и да намалят възможното количество, замърсяващо
растенията и птиците.
Възможна е употребата на химикали, които да трансформират течния
нефтопродукт в плътни агломерирани късове, като по този начин се подпомага
събирането му ръчно или чрез мрежи.
Не се препоръчва използването на сорбенти, ако след употребата им не могат
да бъдат събрани от водната повърхност.
Рискът от възникване на аварийна ситуация с разлив на нефтопродукти е
минимален, тъй като развитието на Пристанището не предвижда съхранение на
значителни количества нефтоводни смеси от корабите, изграждане на резервоари за
нефтопродукти, както и обслужване на танкери. При приемане на сантинни води,
отпадъчни масла и др. ще се използват услуги на специализирани дружества
(примерно ПЧМВ), притежаващи специализирана техника за директно
предаване/приемане на отпадните продукти.
Изводи: Разливите на нефтопродукт при аварийна ситуация ще бъдат
ограничени и почистени преди да се разпространят значително и съответно да се
отложат на дъното. В случай на такъв разлив не се очаква той да достигне до
дънните седименти, предвид тенденцията да се задържи на повърхността на
водата. При малки разливи, мерките за борба с разлива на място ще могат
ефективно да ограничат и съберат изпуснатата емулсия.
Разливите на нефтопродукти или на растителни масла на площадката няма
да предизвикват замърсяване т.к. тя ще е бетонирана и покрита с
хидронепропускливо покритие.

– "Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Одесос ПБМ –
Варна“, може да се класифицира по следния начин:
Териториален обхват на въздействието: средно голям.
Степен на въздействието: значителна
Продължителност на въздействието: временна, краткотрайна.
Честота на въздействието: неопределена.
Кумулативни въздействия: минимални.
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Трансгранично въздействие: няма въздействие.
√. Характерът на въздействие върху подземните води при аварийни ситуации
на обекта – "Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Одесос
ПБМ – Варна“, може да се класифицира по следния начин:
Териториален обхват на въздействието: няма въздействие.
Степен на въздействието: няма въздействие.
Продължителност на въздействието: няма въздействие.
Честота на въздействието: няма въздействие.
Кумулативни въздействия: няма въздействие.
Трансгранично въздействие: няма въздействие.

4.3. Биоразнообразие, защитени територии и защитени зони
4.3.1. Характеристика на състоянието на флората и фауната
Според физикогеографското райониране на Република България, община Варна
е разположена в Северното Черноморско крайбрежие на Източната част на
Дунавската равнина, за релефа на която са характерни ниски плата, развити в областта
на стъпалното пропадане към Варненското структурно понижение, склоновете на
Франгенското плато, които стъпаловидно слизат до брега на Черно море – (География
на България – Физическа география, БАН, София, 1982 г., проф. Ж. Гълъбов и
колектив, География на България - физическа и социално- икономическа, София, 1997
г., АИ проф. М. Дринов).
Община Варна се намира ботаникогеографски във флористичния район на
Северното Черноморско крайбрежие от Западнокрайбрежния Черноморски окръг в
Евксинска провинция на Европейската широколистна горска област. Тази област
включва долния равнинно хълмист пояс на дъбовите гори. Цялостното проучване на
растителността в изследвания район показва, че съществува значително
фитоценотично разнообразие. Това богатство е в тясна зависимост и съответствува на
взаимовлиянието на различните екологични фактори. Смекчаващото влияние на
Черноморския воден басейн е причина за присъствието на по-специфични мезофитни
растения. Някои от тях имат по-широко разпространение и на места образуват
характерни фитоценози (от сем. Fagaceae-букови, типичен представител е Fagus
sylvatica и Fagus orientalis). Те заемат сравнително малка площ и в повечето случаи
включват и други широколистни видове (пр. Carpinus betulus).
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Развитието на растителната покривка се определя в голяма степен и от въздействието на
морето върху различните характеристики на умерено континенталния макроклимат, наклона на
терена като цяло и в отделните участъци, геоложката основа, овлажнението на почвите,
антропогенното въздействие. Естествената растителност се характеризира с развитие на дървесни
съобщества доминирани от келяв габър, цер, благун, космат дъб, мъждрян, полски клен,
дръжкоцветен дъб, сребролистна липа, полски ясен и др. Част от територия на общината е заета от
такива ксеротермни, термофилни широколистни гори. Развитието на по-скоро сублонгозна,
отколкото лонгозна растителност в ниските части на най-изтоните части на Франгенското плато е
една от най - специфичните особености на горската растителна покривка. В състава им участват
видове като полски ясен (Fraxinus oxycarpa), полски бряст (Ulmus minor), летен дъб (Quercus robur),
бяла топола (Populus alba) и черна елша (Alnus glutinosa) и др. Поради смекчаващото
континенталния климат влияние на морето, в тези гори участват много средиземноморски и
субсредиземноморски видове.
Горите са представени от естествени горски екосистеми типични за района на
инвестиционното предложение
Естествено разпространени в този пояс са чистите и смесени гори от благун, цер, космат дъб
и келяв габър. В по - ниския етаж се срещат мъждрян, шипка, глог, драка, дрян и др. Тези
екосистеми заемат райони на дерета по склоновете на Франгенското плато. Привързани са към
влажни и дълбоки месторастения с по - сух режим на подхранване с води. Основните видове,
срещащи се тук са различните видове дъб, мъждрян, едролистна липа, обикновен габър. В
периферията на екосистемата силно навлиза келявия габър, който се възобновява естествено и
издънково. Доминанти видове са: Quercus cerris L. – цер;
Q. Frainetto Ten. – благун; Quercus pedunculiflora C. Koch - дръжкоцветен дъб; Q. pubescens
Willd. - космат дъб; Carpinus betulus L. - обикновен габър;
Fraxinus ornus L. – мъждрян; Ulmus
minor Mill. - полски бряст; Acer tataricum L. – мекиш; Carpunus orientalis Mill. - келяв габър; Prunus
mahaleb L. - дива череша.
Придружаващи видове са: Acer campestre L. - полски клен; Sorbus torminalis (L.) Crantz –
брекиня;
Pyrus pyraster Burgsd. - дива круша; Tilia tomentosa Moench. - сребролистна липа;T.
cordata Mill. - дребнолистна липа; Celtis australis L. – копривка; Cornus mas L. - обикновен дрян;
Ligustrum vulgare L. – маслинка; Crataegus monogyna Jacq. - едноплодников глог. Вторият етаж е
представен с различна сила и с различни видове, а при тревите преобладават – едноцветната
бисерка, виолетовата белоочица или разнолистната власатка.
По по- сухите местообитания по склоновете на Франгенското плато се срещат гори със състав:
доминантни видове - келяв габър (Carpinus orientalis); съдоминанти - цер (Quercus cerris), обикновен
габър (Carpinus betulis); подлес - Fraxinus ornus L. – мъждрян, Tilia tomentosa Moench - сребролистна
липа, Tilia platyphyllos Scop. - едролистна липа, Acer campestre L. - полски клен, Cornus mas L. обикновен дрян, Crataegus monogyna Jacq. - едноплодников глог, Colutea arborescens L. - бодлив
залист, Celtis australis L. – копривка; тревен етаж - Dactylis glomerata L. subsp. glomerata - ежова
главица, Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. subsp. rupestre (Host) Rchb. - клонест късокрак,
Buglassoides purpurocoerulea (L.) Johnst. - виолетова белоочица, M. ovata Stenb et Hoppe - овален
пролез, Milium effusum L. - клонесто горско просо, Melica cilliata L. - ресничеста бисерка, Mycelis
muralis (L.) Dimort. - стенна салата, Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. - жълта мъртва коприва,
Festuca heterophulla Lam. - разнолистна власатка, Euphorbia amygdaloides L. - горска млечка, Festuca
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vaginata W. et K. ex. Willd. - влагалищна власатка, Silene alba (Mill.) E. Krause - бяло плюскавиче.
Горските масиви в района на Варна са предимно издънкови със състав: доминантни видове - цер,
обикновен ясен /Fraxinus excelsior /, с подлес - драка и шипка; съпътстващи видове – келяв габър,
глог /Crataegus monogina /, дива круша, махалебка /Prunus mahalebb /, айлант / Ailantus glandulosa /
и мъждрян / Fraxinus ornus /. Възрастта на дървостоя е 20 - 30 години.
Крайезерни влаголюбиви съобщества
Растителността по бреговете на Варненско - Белославско езеро и канала е
представена от:
бяла върба /Salix alba/ - издънкови и семенищни върби / Salix tetrandra, Salix caprea/, аморфа
/Amorpha fruticosa/, мъждрян /Fraxinus ornus/, ливадна, блатна и влаголюбива растителност с тръстика /Phragmites australis/ и тревистите видове - обикновено ленивче /Lysimachia vulgaris /,
блатен ранилист /Stachys palustris/, космата върбовка /Epilobium hisulum/, обикновено чадърче
/Calistegia sepium/ и др.
Съществуват култури от тополова чиста култура - канадска топола/Populus canadensis ssp.
И214/, изкуствено създадена. Дърветата са на възраст ~20 години в много добро и добро състояние
с височина 8 -14m и диаметър на стъблото ~20 – 22cm.
В ниските части по бреговете на езерата и канала са образувани тръстикови съобщества с:
тръстика /Phragmites australis/; теснолистен папур /Typha angustifolia/; широколистен папур /Typha
latifolia/; брегова острица /Carex riparia/; крайбрежен камъш /Schoenoplectus litoralis/ премесени със
солянка /Salicornia ssp/ и др. халофитна растителност. В чертите на тръстиковия масив се срещат
тревистите видове: обикновено ленивче /Lysimachia vulgaris/, блатен ранилист /Stachys palustris/,
космата върбовка /Epilobium hisulum/, обикновена блатня /Lythrum salicaria /, обикновено чадърче
/Calistegia sepium/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и др. Тук се срещат и видове, включени в
Червената книга на България, като приморския триостреник /Priglochin maritima/ и блатния кострец
/Sonchus palustris/. Подводната растителност е представена от различни видове ръждавец,
цератофилум, мириофилум и др.
Наблюдават се слаби признаци на екологично подобряване на езерния комплекс, вследствие
прекратяването или понижаване темповете на работа на част от основните замърсители в района
(химическите заводи в Девня, стъкларският завод в Белослав и др.), но акумулираните вече
замърсители, дълго време ще оказват своето отрицателно въздействие върху средата като цяло. Чрез
преносът с подпочвени води на вредни вещества във водите на езерата е възможно те да попаднат в
човешкия организъм по пътя на хранителната верига или чрез проникване през кожата при къпане
в замърсени води.
Характеристики на животинския свят
Зоографското деление на България отнася животинския свят в регион Варна, към
Черноморски район с типични зооргафски елементи. Наблюдава се животински свят в бизост до
урбанизирани зони и инфраструктурни трасета, животински свят в горски територии, пясъчни
кариери и скални венци; акваториална фауна.
 ٭животински свят в бизост до урбанизирани зони и инфраструктурни трасета
Животинският свят в тези участъци е представен по слабо поради наличието на натоварени
транспортни потоци, населени мяста и производствени дейности.
Гръбначната фауна е представена от:
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І. Клас земноводни /Amphibia/ - Разред – Опашати (дъждовници, обикновен тритон,
гребенист тритон); Разред – Безопашати (обикновена чесновница, крастави жаби);
ІІ. Клас влечуги /Reptilia/ - Разред – люспести влечуги (слепооци, ливаден гущер, триивичест
гущер, зелен гущер, змии, смокове, отровници;
ІІІ. Клас птици /Aves / - гугутка, кос, бяла стърчиопашка, черногърбо каменарче, домашно
врабче, сива врана, градска лястовица, сврака, полска врана, сойка, голям синигер, чавка,
черноглаво коприварче, жълтокрака чайка и др.
ІІІ. Клас бозайници /Mammalia/ - срещат се – горска мишка, сив плъх, таралеж, къртица,
катерица, лалугер, горски сънливец, заек, скитащи кучета и други.
 ٭акваториална фауна
Биологично разнообразие в езерната система (Варненско и Белославско езеро)
За акваториалната част, където се намира инвестиционното предложение, има достатъчно
натрупани данни. От ИРР и ИО- БАН се изпълнява мониторинг по параметрите: микробиална
флора; фитопланктон; зоопланктон; ихтиопланктон; зообентос; рибна фауна. Провеждани са научни
изследвания върху биологичното разнообразие на Варненското и Белославско езеро.
Подробна характеристика, касаеща хидробиологичните параметри е направена в предходни
разработки /ТУП, ДОВОС Пристанище Варна, ДОВОС Пристанище логистичен център Варна и
разширенивто му/.
Варненско и Белославско езера са еутрофицирани в дългосрочен период, което е и една от
причините за редуциране на видовото разнообразие и количествените характеристики на
предотавители на езерната флора и фауна. През периода 50 – 80-те години от езерата са изчезнали
видове. Критични нива за флората и фауната има през 1989 - 1991г. В периода 50 - 80 години в
Белославската акватория вследствие на директно замърсяване от индустриален вток на ДПК и
промени в солеността на водите са: изчезнали два вида ръждавци, класовидният многолистник и др;
изчезнали са подводните ливади от Potamogeton на дълбочина 3 - 4 m.; унищожени са значителни
популации от други макрофити като Zostera, Cystoseira, Cladophora, намалели значително
популациите на крайбрежните пояси от тръстика /Phragmites australis/; редуциран е видовия състав
в представянето на фитопланктона – намаление на броя представители от 28 на 16 вида;
През последните години се наблюдава съществено подобрение в екологичната обстановка,
главно поради снижаване на индустриалния отток в езерата и редуциране на замърсителите.
Започват бавно да се увеличават застрашени и изчезващи популации, а значимо се увеличавава
плътността и биомасата на адаптивните представители.
По – долу са представени конкретни характеристики на системата:
Макрофити
В езерната система Белославско- Варненско езеро макрофитите са слабо представени, а
видовото им разнообрази е формирано от представители на Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta и
Cyanobacteria. Макрофитобентосните съобщества са чувствителни към замърсяване и съгласно РДВ
и РДМС са биологичен елемент на качеството, подлежащ на мониторинг и оценка. Състоянието на
Варненско и на Белославско езеро по БЕК макрофити за 2008 г. се определя като „лошо“. [Kristina
Dencheva, State of macrophytobenthic communities and ecological status of the Varna Bay, Varna lakes
and Burgas Bay, Phytologia Balcanica 16 (1), pp.43–50 Sofia, 2010]
Макрофитите в Белославско езеро са представени от зелени водорасли от Chlorophyta:
Cladophora vagabunda, Ulva intestinalis и U. compressa L и Chaetomorpha ligustica; от Phaeophyta:

119

Cystoseira barbata, Cystoseira crinita и Zanardinia prototypus; от Rhodophyta: Corallina officinalis L.,
Osmundea pinnatifida, Gelidium latifolium и Acrochaetium virgatulum; и от Cyanobacteria: Lyngbya
majuscula. Подводните ливиди от Zostera не са се възстановили.
Във Варненско езеро макрофитите са представени от Chlorophyta: Cladophora vagabunda, Ulva
intestinalis и U. compressa L и Ulothrix implexa; от Rhodophyta: Ceramium rubrum, C. diaphanum var.
elegans, Callithamnion corymbosum и Acrochaetium virgatulum; и от Cyanobacteria: Lyngbya majuscula.
Всички видове, представени във Варненско езеро, където ще се осъществява инвестиционното
предложение, са толерантни. В акваторията на Варненски залив не се установяват чувствителните
в екологично отношение видове като Cystoseira barbata, Cystoseira crinita и Zanardinia prototypus,
които макар и при малка биомаса се установяват при дълбочина до 5 м.
Практически цялата биомаса на макрофитите в езерния комплекс се дължи на толерантни
видове. Макрофитите в Белославско езеро са с много ниска биомаса, а във Варненско езеро
биомасата на макрофитите нараства незначително. Като цяло езерният комплекс показва по- ниска
биопродуктивност в сравнение с Варненски залив. [Kristina Dencheva, State of macrophytobenthic
communities and ecological status of the Varna Bay, Varna lakes and Burgas Bay, Phytologia Balcanica
16 (1), pp.43–50 Sofia, 2010]
Фитопланктон
Във Варненско езеро са идентифицирани общо 102 фитопланктонни вида разпределени по
класове както следва: Bacillariophyceae – 34; Dinophyceae - 48; Chrysophyceae - 7; Eoglenophyceae 1; Chlorophyceae -4; Cyanophyceae - 4. В качествената структура на фитопланктона доминира
диатомо – перидиниевият комплекс, с приблизително еднакво представяне на класовете, като
представителите им представляват ~ 88% от общия брой видове /ДОВОС Пристанище Вн/.
През периода 87 - 97г в езерата се появяват нови за екосистемата видове, които по - рано са
срещани в незначителни концентрации - силно завишение през цъфтежни периоди на перидиниеви,
криптофитови и златисти фитопланктонти. Извършените проучвания през периода 90 – 91г
/ДОВОС Пристанище Вн/, показват относително доминиране на диатомеите в конкуренция с
еугленовите микроводорасли, като по този начин са определящи за нивото на фитопланктонната
биомаса. В Белославско езеро количеството на фитопланктона е доминиран от еогленовите
микроводорасли през зимата и лятото и от диатомеите през зимата и есента. Биомасата на
фитопланктона в езерото се характеризира с високи стойности през всички сезони, в резултат от
високата степен на разнокачествено антропогенно въздействие върху акваторията. През последните
две десетилетия качествената структура е значително променена /от антропогенния вток/, като
динофлагелатите /представители на перегинеите/ са нарастнали значително. Според проведен
мониторинг на фитопланктон през 2016 г. за всички силно модифицирани и изкуствени водни тела
тип Черноморски средно солени езера и блата, е отчетено подобрение в потенциала (от много лош),
основаващо се до сега на непълни и стари данни предимно от хлорофил А. Водно тяло
BG2PR100L002 (канал, свързващ Белославско езеро с Варненско езеро) е в умерен екологичен
потенциал. В добър екологичен потенциал са определени водни тела BG2PR100L001 (Варненско
езеро), BG2PR900L019 (стар канал между Варненско езеро и Черно море) и BG2PR900L020 (нов
канал между Варненско езеро и Черно море).
Цъфтежите са в голямата си част моноспецифични или в ограмни концентрации са 2 - 3 вида,
което довежда до нестабилнтост в екосистемата в дългосрочен период. Въз основа на
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характеристиките на фитопланктона, акваторията може да се класифицира като силно еутрофна, със
сезонно нарушена екологична емкост.
Зоопланктон
Измененията в количеството и биомасата на зоопланктонните съобщества, могат да бъдат
използвани като индикатор за оценка на екологичното състояние на екосистемата в езерата.
Зоопланктонът в системата Белославско - Варненско езеро показва редуцирано видово разнообразие
и смяна на доминантните видове, особено през последните години. Зоопланктонът е представен
предимно от видовете Copepoda, Cladocera, Rotatoria и меропланктон. Максимумите в биомасата са
проявени през зимно - пролетния период, което е характерно за еутрофицирани водоеми.
По отношение на зоопланктона периодът от началото на 90-те години на ХХ век се
характеризира със съществени промени във видовия състав, обилието и биомасата на зоопланктона,
което се свързва основно с еутрофикацията на крайбрежните морски води и лимани от една страна,
и от друга страна с навлизането и масовото развитие на нови за екосистемата, хищни видове
макрозоопланктон. В началото на 90-те години, след колонизацията на инвазивната ктенофора
Mnemiopsis leidyi в Черно море, делът на желеобразните видове – медузи и ктенофори, достига 99
% от общата биомаса на зоопланктона. M.leidyi консумира 40 % от дневнaта биомаса на хранителния
зоопланктон, което води до намаляване количеството на копеподите с 2-3 пъти, а на сагитите - над
10 пъти [Шушкина Е., Николаева Г., Лукашева Т., 1990 Изменение структурьи планктонного
сообщество Черного моря при массовом развитием гребневика Mnemiopsis leidyi (Agassiz), Журнал
общей биологии, 51, 1, 54 – 60.].
Ктенофорите потребяват значителено количеството яйца и ларви на риба и оказват негативно
влияние върху попълването на рибните запаси.
От 1997 г. в Черно море се развива друг нов вид ктенофора - Beroe ovata, стенотрофен
потребител на M. leidyi. От 2005 г. ктенофората B. ovata формира значителна биомаса през летните
месеци и ограничава количеството на M. leidyi, а делът на хранителния зоопланктон нараства до 29
% от общата биомаса. През 2001 – 2010 г. в Черно море навлизат други нови представители на
зоопланктона като Oithona brevicornis (Copepoda, Cyclopoida), сцифомедузата Chrysaora hysoscella
и ктенофората Bolinopsis vitrea. M. leidyi, B. Ovata и Oithona brevicornis се установяват във
Варненско езеро, особено в неговата източна част.
Изследванията върху структурата зоопланктона (меропланктон) в периода 2008- 2010г.
показват ниско видово разнообразие на зоопланктона в езерната система край гр. Варна, особенно
през зимно-пролетния период. На някои станции през зимно- пролетните месеци се установяват не
повече от 2 - 3 вида. През юли-октомври видовото разнообразие нараства до 4 - 8 зоопланктонни
вида. [Веселина Михнева, Кремена Стефанова, Видово разнообразие и динамика на числеността и
биомасата на мезозоопланктона пред българския бряг през 2008 - 2010 г.]
По-значително е видовото разнообразие на зоопланктона във Варненския залив и открито
море. За сравнение през зимата броят на зоопланктонните видове там възлиза на 10 - 18 вида,
нараства с настъпване на пролетта, и достига максимум 25 вида през лятото, поради развитието на
сезонни топлолюбиви организми.
В пространствен аспект, максимална средна численост на зоопланктона - 57561 ind.m-3 се
регистрира в езерната система край гр. Варна. Във Варненския залив средната численост формира
33 % от тази в езерата и достига 19229 ind.m-3 (± 4240.3 SE). В езерната система числеността на
зоопланктона е максимална през март-април, поради повишаване количеството на представители на
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клас Rotatoria, които са индикаторни видове относно еутрофността на водата. Така, високата
численост в езерата е резултат от доминирането на единични индикаторни видове, като през
пролетните месеци, освен представители на кл. Rotatoria, се наблюдава значителна концентрация
на Acartia clausi (Copepoda) и меропланктонни ларви на Cirripedia. Видът A. clausi е застъпен
целогодишно в езерната система, тъй като е евритермен, еврихалинен представител на Copepoda,
устойчив към замърсяване (Regner, 1985). [Веселина Михнева, Кремена Стефанова, Видово
разнообразие и динамика на числеността и биомасата на мезозоопланктона пред българския бряг
през 2008 - 2010 г.]
През лятото и есента на 2009 г. във Варненския залив, Варненско езеро и в крайбрежието пред
н. Галата, за пръв път в български води, се регистрира масово присъствие на представителя на
подклас Copepoda - Oithona brevicornis [Веселина Михнева, Кремена Стефанова, Видово
разнообразие и динамика на числеността и биомасата на мезозоопланктона пред българския бряг
през 2008 - 2010 г.]
Новият вид Oithona brevicornis формира най-значително количеството в заливната акватория
през лятото и есента. Така напр., през септември 2010 г. в северната част на В. залив числеността на
O. brevicornis достига ~ 44000 ind.m-3, а във Варненско езеро не превишава 1000 ind.m-3.
Годишната динамика на средната биомаса на мезозоопланктона в открито море се
характеризира с високи стойности на биомасата през юни и ноември. Във Варненския залив се
регистрира пролетен максимум (април - юни), а във Варненско и Белославско езера по-значителни
биомаси се наблюдават през март-април и през есента. В езерата повишаването на зоопланктонната
биомаса през есента е резултат от развитието на Acartia clausi и меропланктонни ларви, докато в
крайбрежната ивица и открито море видовото разнообразие е по-голямо и включва представители
на Copepoda, Cladocera и meroplankton, както и Appendicularia, Chaetognatha и др. [Веселина
Михнева, Кремена Стефанова, Видово разнообразие и динамика на числеността и биомасата на
мезозоопланктона пред българския бряг през 2008 - 2010 г.]
Изследването показа изразени градиенти и повишаване на зоопланктонната биомаса и
численост в посока от открито море към Варненския залив и прилежащите езера. Паралелно, в
езерната система се установява ниско видово разнообразие и висока концентрация на представители
от клас Rotatoria, а във Варненския залив и крайбрежните зони - на Protozoa от вида N. scintillans
(Технически отчети на ИРР за 2008, 2009, 2010). Тези данни свидетелстват за по-значително ниво
на еутрофикация в езерната система и заливния регион. Ниското видово разнообразие и високата
степен на доминиране засягат цялостното функциониране на дадена екосистема, тъй като се
свързват с опростяване на хранителните вериги, понижаване на ефективността при пренос на
вещества и енергия и висока уязвимост спрямо различни видове въздействия (замърсяване, развитие
на инвазивни видове, климатични промени и др.).
Високата степен на еутрофикация във Варненското и Белославско езеро се свързва с
опростяване на видовия състав, силно изразено доминиране, развитие на нови видове, толерантни
към замърсяване, при паралелно увеличаване биомасата на зоопланктона. [Веселина Михнева,
Кремена Стефанова, Видово разнообразие и динамика на числеността и биомасата на
мезозоопланктона пред българския бряг през 2008 - 2010 г.]
Ихтиопланктон
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Ихтиопланктонът е предствен от яйца и ларвални форми на писия, попчета и хамсия в малки
количества а епизодично кефалови риби. Почти цялата част от рибата намирана тук е от трансфери
по водоемите и залива. Варненско езеро е изгубило ролята си на размножителен ареал.
Бентос
Състоянието на макрозообентоса е индикативен не само по отношение качеството на водите,
но и по отношение на състоянието на водните екосистеми. Съгласно данните от доклада от
биологичния мониторинг на ИО-БАН през 2008 г. съобществата на макрозообентоса в различните
части на Варненското и Белославско езеро показват следните характеристики: като цяло езерната
система показва редуциран видов състав на макрозообентоса, а средната биомасата е значим делът
на видове с висока екологична пластичност, включително еврихалинни видове.
През м. юли 2008 г. западната част на Белославско езеро, при дълбочини от 7 m. и тинест
седимент, не са установени живи макрозообетосни организми. През същия период при пункт
Белославско езеро – изток, където тинята е премесена с черупки от Mercierella enigmatica е с голяма
мощност, са установени 13 вида, като с най- голяма численост са: Corophium bonelli, Balanus
improvisus, Hediste diversicolor, Oligochaeta g. sp., Polydora cornuta и Streblospio shrubsolii.
При формиране на средната биомаса на макрозообентоса в езерото най- голям е делът на
Rhithropanopeus harrisii tridentat, и Balanus improvisus
Каналът, свързващ Варненско с Белославско езеро, при дълбочина 12 m и тинест седимент се
характеризира с ниско видово разнообразие на макрозообентоса, като през 2008 г. (лято) се
установяват само 2 вида: Corophium bonelli и Mitylus galloprovincialis, представени с малка средна
биомаса. [REPORT on biological monitoring of coastal marine waters and lakes - benthic invertebrate
fauna, IO-BAS, 2009]
Макрозообентосното съобщество във Варненско езеро показва значителни пространствени
изменения както по отношение на видовия състав, така и на обилие и биомаса. Най- слабо
продуктивна се явяват северозападната и западната част на Варененското езеро. През 2008- лято във
Варненско езеро- запад, при дълбочина 12,5m се установяват представители само на Corophium
bonelli и Balanus improvises при ниски стойности на биомасата, а при Варненско езеро- северозапад
няма живи представители на макрозообентоса. Сходно е състоянието при Варненско езеро – център,
къде се установява само Polydora cornuta. Най- голямо видово разнообразие на безгръбначи дънни
органнизми в рамките на Варненско езеро се установява във Варненско езеро - изток, при дълбочина
8 m, тинест субстрат и черупки от Mytilus са установени 16 вида. В най- голямо обилие се срещат:
Polydora cornuta, Mytilus galloprovincialis, Mercierella enigmatica, Neanthes succinea, Balanus
improvises, Streblospio shrubsolii, Leptoplana g. sp. и Mytilaster lineatus, като най- голям дял в
биомасата имат Mytilus galloprovincialis, Balanus improvises, Mytilaster lineatus, Neanthes succinea и
Rhithropanopeus harrisii tridentate.
В стария канал, свързващ Варненско езеро с Черно море, седиментът е представен от силно
уплътнени пясъци, са установени представители на 31 вида, като в най- голямо обилие през 2008
август са Capitomastus minimus, Spio filicornis, Cerastoderma glaucum, Oligochaeta g.sp., Mya arenaria,
Lentidium mediterraneum и Polydora cornuta. Биомасата се дължи основно на Tellina tenuis,
Cerastoderma glaucum и Chamelea gallina. В новия канал, при дълбочина от 12m и добро смесване
на повърхностните и дълбочинни води, през летния сезон се установява наличието на представители
на 34 вида дънни безгръбначни. С най- голяма численост на кв. м. са:, Streblospio shrubsolii, Fabricia
sabella, Cerastoderma glaucum, Oligochaeta g.sp., Melinna palmate, Polydora cornuta, Abra prismatica,
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Spio filicornis и Nepthis hombergii, като обилието на Heteromastus filiformis достига 2500 екз/кв.м. С
най- голяма биомаса са Actinothoe clavata, Cerastoderma glaucum, Abra prismatica, Nepthis hombergii
и Abra alba.
В периода 2009 – 2010 г. във Варненската езерна система са установени представители на 12
вида дънни безгръбначни от Polychaeta (многочетинести червеи) - 39% от видовете, Crustacea
(ракообразни) - 25%, Mollusca (мекотели) - 23%, и сборната група “Diversa” - 13% от видовете.
[Биоразнообразие на макрозообентоса границата море - езеро (Варненски залив - Варненска езерна
система) за периода 2009-2010 г., Елица Петрова-Павлова]. Числеността на макрозообентосните
видове във Варненско езеро бележи пик през пролетта. Обилието се дължи главно на полихетите,
като високата им численост (617 екз./кв.м.) в сравнение с предходни периоди се дължи на
струпвания от Mercierella enigmatica и прикрепените към него Mytilus galloprovincialis и Balanus
improvisus. Mercierella enigmatica е еврихалинен вид, типичен за мезохалинни водни басейни. От
мидите с най-голямо обилие се отличава Cerastoderma edule.
При формиране на общата средна биомаса (217,15 гр./кв.м.) на макрозообентоса във
Варненско езеро най-високи стойности имат мекотелите, следвани от полихети, ракообразни и
групата “Diversa”. Струпвания на тръбестия полихетен червей Mercierella enigmatica са основната
причина за завишените стойности на числеността и биомасата във Варненска езерна система
(спрямо периода 2000-2006 г.). Видът е с висока екологична пластичност, показва ниска
чувствителност и висока скорост на възстановяване. [Биоразнообразие на макрозообентоса
границата море - езеро (Варненски залив - Варненска езерна система) за периода 2009-2010 г., Елица
Петрова-Павлова]. Понастоящем се наблюдава епизодично появяване на различни представители
на бентоса, по-голямата част от които не достигат до възпроизводствена фаза. Индексът за видово
разнообразие (H’) показва ниски стойности и е в граници 0,81 до 2,18 през 2009 г. и 0,92-1,94 през
2010 г.
Периодичните цъфтежи са най-вероятната причина за временно наличие на аноксична зона и
установяването на „мъртви зони“. Отсъствие на живи представители на макрозообетноса се
наблюдават във Варненско - Белославския езерен комплекс основно през лятно-есенния период,
след пролетния максимум в развитието на планктона.
Видовото разнообразие на дънни безгръбначни е най-голямо в стария и новия канали,
свързващи Варненско езеро с Варненски залив и намалява в посока от Варненски залив към
Белославско езеро по направлението изток - запад. Като цяло, макрозообентосът показва и ниска
биомаса.
Макрофити
В езерната система Варненско - Белославско езеро макрофитите са слабо представени, а
видовото им разнообрази е формирано от представители на Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta и
Cyanobacteria. Макрофитобентосните съобщества са чувствителни към замърсяване и съгласно РДВ
и РДМС са биологичен елемент на качеството, подлежащ на мониторинг и оценка. Състоянието на
Варненско и на Белославско езеро по БЕК макрофити за 2008 г. се определя като „лошо“. [Kristina
Dencheva, State of macrophytobenthic communities and ecological status of the Varna Bay, Varna lakes
and Burgas Bay, Phytologia Balcanica 16 (1), pp.43–50 Sofia, 2010]
Макрофитите в Белославско езеро са представени от зелени водорасли от Chlorophyta:
Cladophora vagabunda, Ulva intestinalis и U. compressa L и Chaetomorpha ligustica; от Phaeophyta:
Cystoseira barbata, Cystoseira crinita и Zanardinia prototypus; от Rhodophyta: Corallina officinalis L.,
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Osmundea pinnatifida, Gelidium latifolium и Acrochaetium virgatulum; и от Cyanobacteria: Lyngbya
majuscula. Подводните ливиди от Zostera не са се възстановили.
Във Варненско езеро макрофитите са представени от Chlorophyta: Cladophora vagabunda, Ulva
intestinalis и U. compressa L и Ulothrix implexa; от Rhodophyta: Ceramium rubrum, C. diaphanum var.
elegans, Callithamnion corymbosum и Acrochaetium virgatulum; и от Cyanobacteria: Lyngbya majuscula.
Всички видове, представени във Варненско езеро, където ще се осъществява инвестиционното
предложение, са толерантни. В акваторията на Варненски залив не се установяват чувствителните
в екологично отношение видове като Cystoseira barbata, Cystoseira crinita и Zanardinia prototypus,
които макар и при малка биомаса се установяват при дълбочина до 5 м.
Практически цялата биомаса на макрофитите в езерния комплекс се дължи на толерантни
видове. Макрофитите в езерото са с много ниска биомаса, а във Варненско езеро биомасата на
макрофитите нараства незначително. Като цяло езерният комплекс показва по- ниска
биопродуктивност в сравнение с Варненски залив. [Kristina Dencheva, State of macrophytobenthic
communities and ecological status of the Varna Bay, Varna lakes and Burgas Bay, Phytologia Balcanica
16 (1), pp.43–50 Sofia, 2010]
Риби
Във Варненско - Белославско езеро са установени 35 вида риби, от които 16 постоянни
обитатели и 19 навлизащи. Тук се размножават попчета, писия, меджид, атерини и някои морски
игли, но акваторията е загубила значението си на важно място за размножаване.
4.3.2. Наличие на защитени територии и защитени зони – характеристика, статут
В зоната на инвестиционното предложение не попадат защитени територии, определени
съгласно изискванията на Закона за защитените територии. (ЗЗТ – ДВ бр. 133/1998 г. с изм. и доп.)
и защитени вековни дървета.
Най-близко разположените защитени територии са:
ЗМ „Казашко”, зап. № 49/15.02.1995 г., с площ 1251,23 ха. Обявена за опазване на естествени
местообитания на застрашени видове;
ЗМ „Мочурището”, зап. № РД-515/12.07.2007 г., с площ 21,833 ха. Обявена за ограничаване на
антропогенното въздействие върху защитена местност "Казашко";
ЗМ „Ятата”, зап. № РД-811/23.08.2002 г., с площ 154 ха. Обявена за опазване на местообитания
на редки и застрашени видове птици;
ЗМ „Петрича”, зап. № РД-809/23.08.2002 г., с площ 126,9 ха; Обявена за опазване на
местообитания на редки грабливи птици и забележителен ландшафт;
ЗМ „Побити камъни”, зап. № РД-817/23.08.2002 г., с площ 253,3 ха. Обявена за опазване на
специфичен ландшафт, местообитанията на редки растителни и животински видове.
Районът за реализация попада в защитена зона по НАТУРА 2000 – ЗЗ “Варненско-Белославско
езеро” код BG0000191 по Директива 79/409 ЕЕС и е в близост до ЗЗ „Ятата” BG0002046 по
Директива 79/409 ЕЕС, ЗЗ “Варненско - Белославски комплекс” BG0000622 и ЗЗ “Побитите
камъни” с код BG0000132 по Директива 92/43 ЕЕС.
Режимът на защита в ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” код BG0000191 включва следните
забрани:
√ залесяване на пасища, ливади и гори, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни
насъждения;
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√ косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август;
√ паленето на тръстикови масиви и край-брежна растителност;
√ изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия с изключение на
тези, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната
процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или
чл. 31 от Закона за биологичното разно- образие. Режимът не се прилага за вятърни ге- нератори,
използвани като собствени източници на електрическа енергия.
Част от бреговете на езерото са обрастнали с тръстика и широколистен папур. Около
соленоводното огледало се срещата солянка и друга халофитна растителност.
ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” с код BG0000191 обхваща две езера - Варненското и
Белославското, свързани с изкуствено прокопан канал и разположени на запад от град Варна.
Варненско езеро е крайбрежно лиманно езеро с естествен произход. В миналото е било сладководен
басейн с незначителна връзка с Белославско езеро на запад и със слаб отток към морето. През 1909
г. се прокопава първият канал между Варненско езеро и морето. До 1923 г. Белославско езеро е
закрит сладководен лиман, в който се влива р. Провадийска. Днес развитието на няколко
промишлени комплекса в района е наложило използването на двете езера за корабен транспорт,
което довежда до прокопаването на два нови канала - един, свързващ Варненско езеро с Черно море,
и втори, свързващ двете езера. В комплекса преобладават откритите водни площи. Широката връзка
с Черно море е довела до повишаване солеността на водите в двете езера, с което екологичните
условия се доближават до тези на морската акватория. В северната част на Варненско езеро (ЗМ
“Казашко”) и западната част на Белославско езеро са разположени тръстикови масиви с
преобладаване на тръстика /Phragmites australis/, теснолистния папур /Typha angustifolia/ и
крайбрежния камъш /Shoenoplectus litoralis/. Масивите в западната част на Белославско езеро са
значителни по площ и преминават във влажни и мочурливи ливади. Северно от тях се намира
соленоводен басейн, обрасъл по бреговете със солянка /Salicornia sp./ и друга халофитна
растителност. Варненско-белославския езерен комплекс е важна зона с международно значение за
зимуващите водолюбиви птици. Тук ежегодно се концентрират над 20 000 водолюбиви птици от 64
вида. На територията на комплекса са установени 202 вида птици, 59 от които са включени в
Червената книга на България. От срещащите се видове 91 са от европейско природозащитно
значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са
включени 7 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 21 вида, в SPEC3 - 63
вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 70 вида, включени в приложение 2 на Закона
за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 64 са
вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. В Белославско езеро се намира четвъртата
по големина у нас гнездова популация на саблеклюна /Recurvirostra avosetta/, след тези в
Атанасовското и Поморийското езера и ЗМ “Пода”, като тук гнезди и кокилобегачът /Himantopus
himantopus/. Варненско-Белославският езерен комплекс е единствената влажна зона между
отстоящите на около 200 км. едни от други Шабленско и Дуранкулашко езера на север и Бургаските
езера на юг. По тази причина той е от изключително значение за птиците по време на миграция, като
за белия щъркел /Ciconia ciconia/ се явява “място с тесен фронт на миграция”. През този период, а
също и през зимата комплексът е място от световно значение за малкия корморан /Phalacrocorax
pygmeus/. Поради факта, че не замръзват през зимата, езерата са удобно място за зимуване на
различни видове патици, потапници, корморани и други водолюбиви птици. Освен малкия
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корморан, се наблюдават международно значими струпвания на кафявоглавата потапница /Aythya
ferina/. От световно застрашените видове, главно по време на миграция се срещат къдроглавият
пеликан /Pelecanus crispus/ и белооката потапница /Aythya nyroca/, а през зимата и тръноопашатата
потапница /Oxyura leucocephala/. На този етап 25% от Варненско-Белославския езерен комплекс е
поставен под законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 1995
г. част от тръстиковите масиви в североизточната част на Варненско езеро с 100 метра езерна
акватория покрай бреговете е обявена за защитена местност “Казашко” (общо 125.1 ха - 25.86 ха
тръстикови масиви + 99.27 езерна акватория). За защитената местност не е разработван план за
управление. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно
място. През 1998 г. е комплексът е определен и за КОРИНЕ място, поради европейското му значение
за опазването на застрашени птици.
4.3.3. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното
предложение върху флората и фауната, защитените територии и предмета и целите на
опазване на защитените зони
През строителния период основно ще бъде засегната тревна и храстова растителност от
рудерален тип. Не са установени и няма да бъдат засегнати представители на консервационно
значими растителни видове, местообитания на такива и типове природни местообитания. През
експлоатационния период не се очаква неблагоприятно въздействие върху растителността.
През строителния период ще има известно въздействие върху някои предствители на фауната.
Не са установени и няма да бъдат засегнати местообитания на консервационно значими животински
видове и не се очаква да бъдат унищожени такива. През експлоатационния период не се очаква да
има висока степен на въздействие върху животинския свят.
Въздействие върху защитените територии не се очаква.
По-горе са описани елементите на инвестиционното предложение, които биха могли да окажат
въздействие върху защитената зона. Това са драгажните работи, изграждане на кейовата
конструкция и изграждането на складови съоръжения, доизграждане и реконструкция на основни
вътрешни пътни комуникации, доставката и оборудване на пристанището с кранова и претоварна
техника, движението по фарватера, товаренето и разтоварването на корабите и свързаното с това
шумово натоварване, вкл. светлинно през нощта, както и движението на хора и машини на
територията на пристанището с логистичен център.
Локализацията и характера на дейностите при строителството и експлоатацията на
пристанището няма да повлияят в еднаква степен на местообитанията на всички видове птици,
предмет на опазване в зоната.
Разширението на пристанище „ОДЕСОС – ПБМ“ Варна ще се осъществи в урбанизиран район
на северния бряг на Варненско езеро. Техногенните елементи – сгради, кейови места, жп линии и
др., създадени още преди обявяването на зоната, ограничават биологичното разнообразие.
Преобладаващата част от някогашната крайбрежна влаголюбива растителност – тръстика, храсти,
върби и тополи, са отстранени или ограничени, вследствие засипване на района с драгажни маси и
отпадъци от строителството.
От казаното до тук заключението е, че не се очаква значително отрицателно въздействие върху
консервационно значими растителни видове.
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Освен изброените по-горе видове птици на територията на инвестиционното предложение
също попадат в предмета на опазване в зоната червеногърба сврачка (Lanius collurio) речна рибарка
(Sterna hirundo), ръждива чапла (Ardea purpurea), малък ястреб (Accipiter nisus), зеленоножка
(Gallinula chloropus), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), сребриста чайка (Larus argentatus), но
техните местообитания няма да бъдат нарушени, понеже плътността на изброените видове в района
е ниска и околните терени са от същия характер на разглеждания и биха могли да поемата
евентуално прогонени екземпляри.
Предвидения за драгиране участък е лишен от растителност, която би могла да се разглежда
като потенциално местообитание на птиците, предмет на опазване в зоната. В този участък на
инвестиционното предложение няма вероятност от увреждане или унищожаване на наземни
местообитания за птици, поради липса на големи петна от тръстикови масиви и заблатени
територий. Това се отнася и за кокилобегачът (Himantopus himantopus) и саблеклюнът (Recurvirostra
avosetta), за които забларените – разливни части в западната част на Варненско - Белославско езеро
са изключителни ценно местообитание, тъй като те гнездят по тинестите брегове и се хранят в
тинестите плитчини, където се поддържа значителен процент от националната популация. Няма да
бъде засегнато и местообитание на средната пъструшка /Porzana parva/, която също обитава
отдалечените тръстикови масиви и крайбрежната водна растителност, тъй като е силно
чувствителни към човешко присъствие.
Изграждането на кейовата стена ще се осъществява извън сухоземната територия на зоната,
така, че тя също няма да предизвика отнемане или увреждане на земни гнездови или трофични
местообитания, включително местообитания за укриване и почивка на птици.
Няма да има пряко унищожаване на местообитания за почивка и хранене на водолюбивите
видове птици, включително мигриращи, като потапници - кафявоглава потапница (Aythya ferina),
качулата потапница (Aythya fuligula), чайки - речна чайка (Larus ridibundus), чайка буревестница
(Larus canus), жълтокрака чайка (Larus michahellis), гмуркачи, пеликани и др., тъй като те се
придържат към откритите водни части на зоната, в частност езерата, чиято площ няма да намалее.
Инвестиционното предложение няма да се отрази негативно и на хищните птици, предмет на
опазване в зоната, тъй като няма да бъдат засегнати техни местообитания, напр. на Тръстиковия
блатар за гнездене и хранене (мозаечна водна растителност и трастикови масиви), няма да бъде
отнета акватория, необходима на полския блатар за ловуване. На терена отсъстват високи дървета,
които големия креслив орел напр. използва по време на миграция и през зимата. Липсват условия
за гнездене на вечерната ветрушка, която гнезди по дървета в горски масиви. Единствено ще бъде
нарушена ловната територия на малкия ястреб, но в близост няма разположени гнезда на видът,
съответно няма да има ограничения на гнездящите двойки по време на размоножителния период
когато птиците се нуждаят от подходящи места за ловуване.
Непреки въздействия върху потенциалните местообитания в зоната на запад или изток от
терена на инвестиционното предложение са възможни поради евентуална опасност от възникване
на пожари при експлоатация и поддържане на съоръженията на терена на пристанището и от
движението на големи човешки потоци, както и поради опасност от инцидентни замърсявания на
акваторията и прилежащата брегова ивица при корабни аварии, изсипване на товари и пр.
Драгирането в акваторията ще бъде съпроводено от нарушаване на езерното дъно. Съставът и
балансът на седиментите и дънните утайки ще бъде променен в зоната на удълбочаване, което ще
бъде свъезано с отнемане на дънни местообитания. Процесът на изграждане на кейовата стена се
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съпровожда с „трансфер“ на суспензия на замърсителите от дънните утайки във водната колона и
увеличаване на присъствието на общо разтворените твърди вещества. Това, от своя страна, ще
повиши мътността в обхвата на драгажните работи и може да влоши кислородния режим в
придънните води, тъй като кислородът ще се изразходва за окисляване на органиката от езерните
тини (намаляване концентрациите на разтворен кислород). Не се очаква влошаване на качеството
на водите по отношение на присъствието и концентрацията на хлор-органични пестициди и
полихлорни бифенили, тъй като седиментите на Варненско езеро в хоризонтите 0-1 м, 1-2 м и 2-3 м
не са замърсени с устойчиви органични замърсители - полихлорни бифенили и органохлорни
пестициди (Boryana Dzhurova, Contamination of sediments of Varna Lake and Varna Bay, in Water
science & Technology), а по данни от екологичния мониторинг за 2015 и 2016 г. концентрацията на
хлор-органичните пестициди е под границата на количествено определяне на метода.
Поради липса на официални български норми за дънните седименти, използваните норми се
основават на съществуващите Холандски стандарти. Холандските норми се прилагат както за
почви, така и за водни седименти и се базират на токсикологични анализи; тези стойности се
използват широко в цяла Европа. Съгласно извършените инженерно-геоложки проучвания, земните
маси, които ще бъдат иззети при драгирането, преобладаващо са пясъчни разновидности,
различаващи се по своята зърнометрия. При проучването им няма установено наличие на химични
замърсители и тежки метали (арсен, кадмий, кобалт, хром мед, живак, никел, олово, цинк) над
нормите. По тази причина, както и поради факта, че ресуспендираният материал при драгиране не
надвишава 5% от обема на драгажните маси (IADC/CEDA 1997/1998 - Environmental aspects of
dredging), няма основание да се счита, че има съществен риск от преминаване на замърсители –
тежки метали от седиментите във водната колона на Варненско езеро, в концентрации, които да
доведат до надхвърляне на националните нормите за тежки метали във водите. Въздействието е
локално, временно - за периода на изграждане, обратимо, и незначително.
Мътностният шлейф от суспендиран седиментен материал с различна едрина на частиците ще
присъства по време на изграждане на кейовата стена и извършването на драгирането. Физичното
утаяване ще протече бързо – до 24 часа след приключване на дейността (в зависимост от едрината
и характера на дисперсните частици). При драгиране със смукателна драга остатъчният материал е
в незначително количество и при естествено утаяване степента на споеност на новоотложените
утайки е ниска. Не е известно наличие на условия, които могат да породят формиране на дънни
образувания, считани за бариерни по отношение на бентосните организми. Въпреки това ще
настъпят перманентни промени в рецептора „седименти“ на Варненско езеро в зоната на
удълбочаване. Промените касаят хидро-морфологичните характеристики и може се очаква до
доведат до временно засилени процеси на утаяване и промяна в микро-хабитатните условия.
Промените в структурата на езерното легло и дънните хабитати са перманентни. При изграждането
на кейовия фронт, по-конкретно при драгирането ще се отнемат дънни местообитания. Бентосното
съобщество във Варненско езеро, където ще се реализира инвестиционното предложение, се
характеризира с редуциран видов състав, мозаечно площно покритие на местообитанията и
сравнително ниска биопродуктивност. Всички представени макрофити са толерантни видове, като
не се установяват видове с висока екологична чувствителност. При драгирането се очаква
унищожаване на дънната безгръбначна фауна, представена главно от еврихалинния тръбест
полихетен червей Mercierella enigmatica и прикрепените към него Mytilus galloprovincialis и Balanus
improvisus. Очаква се дънното съобщество да се възстанови в рамките на две до три години, като
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екологичната ниша се заеме от безгръбначни с висока екологична пластичност. В района не се
установява масово развитие на макрофити. Не се очаква дейностите по изграждане на кейовата
структура и удълбочаването да окажат значително негативно въздействие върху биологичната
продуктивност на езерната екосистема и върху потенциала й да осигурява еко-системни услуги. Не
се очакват съществени негативни въздействия върху ихтиофауната. Дейностите по драгиране и
изграждане на кейовата стена няма да доведат до увреждане или отнемане на местообитания на
птиците - обект на опазване в зоната.
По време на експлоатация, поради интензифицирането на използването на водния път, не се
очакват съществени негативни ефекти върху качеството на водите. Поддържането на дълбочината
на плавателния път ще оказва перманентно въздействие върху процесите на седиментация и
реседиментация и структурата на дънните местообитания.
С цел опазване на акваторията и крайбрежните територии от замърсяване в следствие
на евентуални аварийни разливи на нефтопродукти са направени моделни изследвания за
възможното придвижване на нефтено петно при голям авариен разлив. Установено е, че
необходимото максимално време за разставяне на бонови заграждения локализиращи разлива
са необходими 20-40 минути/в зависимост от сезона и ветровете. Моделните изследвания
доказват, че локализираният разлив ще заема максимална площ от 120 дка в акваторията, южно
от пристанището. Поради слабото вълнение и незначителните по скорост течения в езерото,
не съществува никаква опасност за достигане на замърсеното с нефтопродукти петно до брегова
зона /където се укриват или гнездят птици/, до защитена местност „Казашко” или до „Ятата”.
В този случай въздействието може да бъде краткотрайно – до събирането на разлетите продукти
със скимъри. Миризмата на нефтопродукти се очаква да прогони кратковременно изхранващи се в
тази част на езерото птици. Не съществува никаква опасност от полепване на нефтопродукти
по оперението на птиците и възможни значителни последици отнасящи се към техните
летателни способности.
Предотвратяването на възникване на пожари и потушаването на пожар е предмет на
специализиран технически проект, част от проектната документация, в който са предвидени
специални мерки намаляващи риска многократно, както и мерки за локализиране и потушаване
на пожари.
Както бе изтъкнато по-горе, няма вероятност осъществяването на намерението да предизвика
значително отрицателно въздействие (унищожаване, увреждане или фрагментиране) върху
местообитанията на видовете птици, предмет на опазване в двете зони. В тази връзка не може да се
очакват динамични изменения в настоящата плътност, численост и структура на популациите на
птиците поради намален гнездови успех или поради напускане на традиционните хабитати за птици,
следствие от реализацията и експлоатацията на пристанището.
Шумовото и светлинното натоварване в резултат от строителството на съоръженията на
пристанището и екслпоатацията му могат да предизвикат безпокойство в птиците, което няма да с
такава интензивност, която да доведе до напускане на разглежданата територия от по-чувствителни
видове и заемане на съседни площи. Този ефект няма да повлияе трайно върху числеността и
плътността на популациите, тъй като прилежащите територии имат същия характер.
Прогнозната оценка на акустичната обстановка в района на пристанището е направена на база
реални и статистически данни. Въздействието от генерираните шумови нива при защитените обекти
(най-близките жилищни постройки на населеното място) ще достига нива от порядъка на 46-55 dB.
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Реализацията на инвестиционната инициатива ще доведе до временно завишаване на нивата на шум
в района на територията на пристанището в резултат на използването на строителната механизация.
В процеса на експлоатация генерирането на шум ще е за сметка основно на използването на
пристанищната механизация и засиления трафик по фарватера. Редуцирането на шумовите нива ще
се осъществи чрез предвиденото изграждане на защитен зелен пояс от високостеблена растителност
в територията на обекта, граничеща с урбанизирани жилищни терени.
Въздействието на обекта по време на експлоатация ще е с постоянно времетраене върху
обикновените видове птици, които постоянно обитават района, но с ниска степен на негативно
въздействие. Безпокойството върху мигриращите видове ще е краткотрайно, тъй като и без това
времето, през което част от тях, пребивават в района по време на миграция е ограничено (от часове
до няколко дни).
Видове птици като черночелата сврачка /Lanius minor/, червеногърбата сврачка /Lanius
collurio/ обитават редки групи дървета и храстови съобщества с много храсти сред открити места,
каквито не се срещат на терена на инвестицонното предложение, така че няма вероятност техните
хабитати да бъдат нарушени и да се очакват изменения в числеността им.
Не се очаква повишаване на смъртността при птиците, промени в числеността и възрастовата
им структура, намаляване на гнездовия им успех, поради което няма да има негативни изменения в
благоприятния им природозащитен статус.
В обобщение на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и
целите на опазване на защитенaтa зонa:
√ Инвестиционното предложение не влияе върху целите на защитенaтa зони в района;
Въздействието върху предмета на опазване е както следва:
Бариерен ефект – бариерния ефект се дефинира като преграда, възникнала вследствие на
човешка дейност и/или природни явления, възпрепятстваща свободното придвижване и миграции
на видовете от едно място към друго. Настоящото инвестиционно предложението предвижда
разширение на пристанище „ОДЕСОС – ПБМ“ Варна и увеличаване на възможностите за приемане
на плавателни средства, обема на складовата база, обработваните товари и всички допълнитени
съоръжения, необходими за нормално и пълноценно функциониране на един пристанищен
комплекс.
Съгласно посочените в настоящия доклад параметри на инвестиционно предложение за
разширение на пристанище „ОДЕСОС – ПБМ“ Варна при реализацията му няма да се получи
преграда, възпрепятстваща свободната миграция на птиците, предмет на опазване в ЗЗ „ВарненскоБелославско езеро”, BG0000191. Местата, където обикновено се струпват големи ята от птици по
време на миграция, са откритата акватория, където те намират обилна храна и необходимото
спокойствие. Реализирането на инвестиционното предложение няма да е причина за намаляване на
числеността на постоянните, мигриращите или зимуващите видове птици, предмет на опазване в
зоната. Съоръженията в пристанището, вкл. и кейовата стена няма да са с височина, която да създава
бариерен ефект при ежедневното прелитане на птици между сушата и водата, така че
миграционните коридори няма да бъдат нарушени.
Следователно при реализацията на ИП не може да се получи негативен бариерен ефект за
птиците, предмет на опазване в защитена зона „Варненско-Белославско езеро”, BG0000191.
Структура – реализирането на ИП ще се осъществи върху съществуващи урбанизирани и
компрометирани за биоразнообразието терени, поради което няма да окаже отражение върху
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структурата на защитената зона, а изграждането на кейовата стена ще увеличи акваторията й,
посредством разширяване на дъното на плавателния канал.
Функции и природозащитни цели – не се очаква значително отрицателно въздействие върху
функциите и природозащитните цели на защитената зона.
Загуба на местообитания – теренът на ИП се състои от основно от парцели, предназначени за
промишлено строителство, неподходящи за местообитаване на видовете, предмет на опазване в
зоната. Не се очаква значителна загуба на местообитания, привлекателни за птици, предмет на
опазване в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191. Ще бъдат отнети 419.648 дка
урбанизиран терен, което представлява пренебрежимо малка стойност от 0.8953 % от общата площ
на защитената зона. При реализацията на ИП ще бъде увеличена акваторията й, посредством
драгиране на дъното пред кейовата стена. За трите вида птици сива патица (Anas strepera),
зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) и червеногърба сврачка (Lanius collurio) ще се отнеме част
от местообитанието на вида в ЗЗ. Ако вземем класовете земно покритие характерни за обитаване от
установените видовете предмет на опазване в зоната и ги съпоставим с общата и площ се получава
1.18 % загуба на местообитания.
Поради факта, че ИП ще бъде реализирано изцяло върху урбанизирани парцели, и
вероятността за нарушаване на терените е по всяко време, загубата на местообитания реално вече
са извършени, но въпреки това са заети от непретенциозни видове, загубата няма да е повече от 1.18
% предмет на опазване в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191.
Фрагментция – Според Ковачев и др. (2008) “...Местообитанието е фрагментирано, ако в
рамките на единна свързана територия покрита с местообитанието има линейни инфраструктури (с
изключение на пътищата без настилка и с изключение на вече съществуващи пътища, които се
оценяват в параметър или огради, или застрояване прекъсващо връзките между различните части на
местообитанието. Това важи и за случаите, когато бариерите се намират на границата на два
физически кадастрални парцела, които обаче опазват едно и също местообитание, с изключение на
съществуващи към датата на научно предлагане на зоната (заварено положение) пътища от
републиканската пътна мрежа или друга трайна обществена инфраструктура”.
Поради факта, че ИП ще бъде реализирано изцяло върху урбанизирани парцели, не се очаква
фрагментация на местообитания, предмет на опазване в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”
BG0000191.
Обезпокояване на видовете – както по време на строителството така и по време на
експлоатацията, ще има известно обезпокояване на някои видове птици и др. видове. То ще бъде
смекчено, ако строителството се извърши извън размножителния им период.
За всички видове птици, предмет на опазване в защитената зона, не се очаква загуба или
влошаване на местообитанията, както и въздействие върху числеността и плътността на
популациите им, предвид обстоятелството, че територията на инвестиционното намерение не е
естествено местообитание и не предоставя благоприятни условия за гнездене, нощувка, храна и
почивка;
Нарушаване на видовия състав – поради факта, че ИП ще се реализира в урбанизирана зона,
(на част от терените ще се смени предназначението), не се очаква нарушаване на видовия състав,
няма да има загуба на видове;
Химически промени – не се очакват;
Хидроложки промени – не се очакват;
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Геоложки промени – не се очакват.
Инвестиционното предложение се предвижда да се изгради в парцели, които са
предназначени за промишлени цели, с бедно видово биоразнообразие. Те не са привлекателни за
местообитания на видовете, предмет на опазване в защитената зона, не предствляват интерес като
места за нощуване, хранене и почивка. Разширението на „ОДЕСОС – ПБМ“ Варна ще засегне
свободни площи покрай северното крайбрежие на Варненско езеро, част от защитената зона, но
реално не предоставящи на видовете подходящи условия за обитаване, поради което няма да има
промяна в целостта на структурата в защитената зона.
Описаните характеристики на зооценозите не дават основание да се очакват значими промени
по отношение на структурата и динамиката на популациите в района. Те включват широко
разпространени в България и Европа видове, които в голямото си болшинство са силно пластични
в рамките на ареалите си.
Подробно описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното
предложение, върху предмета и целите на опазване на защитената зона – описание и анализ на
въздействието на ИП върху типовете природни местообитания и видове – предмет на опазване в
защитената зона - ВG0000191 "Варненско- Белославско езеро" и описание и анализ на
въздействието на плана, върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции
и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове,
нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както по време
на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение, са разгледани в
доклада за оценка на степента на въздействие, върху защитена зона “Варненско-Белославско езеро”
/BG0000191/, на ИП за разширение на пристанище „ОДЕСОС – ПБМ“ Варна, върху територия,
включваща имоти в землището на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варнa и оценка на съвместимостта му
с предмета и целите за опазване на защитена зона “Варненско-Белославско езеро” /BG0000191/, по
Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици, който е неразделна част и приложение към
настоящия доклад за ОВОС.
Предвид даденото заключение относно степента на очакваното отрицателно въздействие на
оценяваното ИП, то реализирането му не е по-лоша алтернатива за защитената зона в тази си част.
Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно
отстраняване на неблагоприятните въздействия върху биологичното разнообразвие и защитените
зони от реализация на инвестиционно предложение, отразени в т. 5 на настоящия доклад.
В Приложение № 15 е представен Доклад за ОСВ.
4.4. Геоложка среда
4.4.1. Състояние на геоложката среда
4.4.1.1. Литолого-стратиграфска характеристика

В геоложкия строеж взимат участие долно и горнокредни седименти, палеогенски и
неогенски скали и квартернерни образования Приложение № 16 (Фиг № 1). Освен тях посредством
сондажи в дълбочина са установени още горсно кредни, горно-пермски и палеозойски
литостратиграфски единици.
Кредна система
Тази система е представена с двете си серии – долнокредна и горнокредна.
Долнокредна серия
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Към нея се отнасят Горнооряховската свита - gK1 h-b . Тя се разкрива по южните и северните
склонове на Белославско езеро. По сондажен път е установена и по дъното на езерото под
съвременните (кватернерни) образувания. Заема доста обширна площ. Общата мощност е 300-500
m. Свитата е изградена от сивосинкави мергели, в долните нива варовити с редки прослойки от
пясъчници и алевролити. Възраст – хотрив-барен.
Горнокредна серия
Скалите на горнокредната серия се разкриват под формата на ивици предимно по склоновете
на Белославско езеро. Тук са развити следните литостратиграфски единици: Мездренска свита
(mzK2cp-m) - възраст – горен кампан - долен мастрихт, Шуменска свита (SK2st-cp) – възраст долен
сантон - долен кампан, Венганска свита (vK2 t-st) – възраст – горен турон-долен саптон ( ddK2t-st) –
възраст – горен турон-долен сантон, Новогенска свита (nK2cp) – горен кампан и Могиленска свита
(mgK2t) – долен-среден турон. Горнокредните отложения са представени от тебешироподобни
варовици, варовити пясъчници и песъчливи варовици, глауконитни пясъчници и варовици с
варовито кремъчни конкреции. Общата мощност е повече от 300 m.
Палеогенска система
Към нея се отнасят следните литостратиграфски единици:
Варовикова задруга – 7Pg1t- разкрива се във вид на петна по двата склона на Белославско
езеро и склоновете на р.Провадийска и р.Девненска. Представена е от песъчливи и алевролитови
варовици. Мощност – до 77 m. Възраст – танет.
Белославска свита – bs Pg21 - Ракрива се предимно по северните склонове на Белославско
езеро. В южната част на района се явява във вид на петна. Представена е от глинести пясъци с тънки
прослойки от варовити пясъчници, песъчливи глини и мергели. Възраст – долен еоцен. Мощност
25-40 m.
Дикилиташка свита – d1 Pg21. Изгражда предимно северните склонове на Белославско езеро.
Заема част от площа на южните склонове на езерото. Представена е от кварцови пясъци и
пясъчници. Под нея следва черупков реперен пласт. Възраст – долен еоцен. Мощност 40-60 м.
Аладънна свита - alPg21 – изгражда двата склона на канала свързващ Варненско и
Белославско езеро. Представена е от нумолитни варовици. Възраст долен еоцен.
Авренска свита - avPg22-3 – разкрива се на широка площ по двата склона на долината в района
на Канал 2. Представена е от мергели с тънки прослойки от пясъчници. Възраст среден-горен еоцен.
Мощността на долния и средния еоцен е повече от 100 m.
Русларска свита – rPg23-Pg3 - разкрива се в широка зона по южния и северния бряг на
Варненско езеро в най-западната му част. С ограничена площ се разкрива в южния бряг на езерото
близо до Варненския залив. По сондажен път седиментите на Русларската свита са установени по
цялото дъно на Варненско езеро до гр. Варна. Представени от глини, малко пясъци и глинести
пясъчници, манганова руда. Възраст – горен еоцен-олигоцен. Мощност - повече от 100 m.
Неогенска система
В района неогенската система е представена от 3 литостратиграфски единици:
Галатска свита – gN1t-s – има широко разпространение и изгражда северния и южния склон
на Варненско езеро. Представена е от пясъци, прослойки от глини, пясъчници и рядко
конгломерати. Възраст-тархан-сармат. Мощност – 100-260 m.
Евксиноградска свита – с Владиславовски клин –ev/v/N1s - изгражда северния бряг на
Варненския залив. Представена е от варовити глини. Възраст – горен караган-сармат. Мощност –
30-40 m.
Одърска свита - odN1s – разкрива се в района на н. Галата. Представена е от детритусни,
черупчести и оолитни варовици с прослойки от глини и пясъци. Възраст – горен Бесараб.
Общата мощност на неогенската система е не повече от 100 m.
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Кватернерна система
В нея се включват седименти с плейстоценска, холоценско-плейстоценска и холоценска
възраст. Разпространението и мощността на кватернерните седименти, предвид геоморфоложкия
характер на района са значителни. Особено голяма е мощността по дъното на долината – в зоната
на езерата и залива.
Плейстоцен
Еолично-алувиално-делувиални образувания- e-a-dQp
Разкриват се южно от Белослав във вид на петна. Преставени са от льосовидни глини, тепски,
марни, безструкторни с мощност до 10-15 m.
Алувиални образувания - aQp3 – към тях принадлежат І и ІІ надзаливни тераси, развити главно
по долините на р. Провадийска и р.Девненска. Терасите са изградени от добре обработени чакъли,
включени всред песъчливо-глинеста маса с мощност 10-15 m.
Холоцен – плейстоцен – mtQp-h
Това са морски образувания на втората морска тераса – (mtQp2) представени от едрозърнести
пясъци, в основата слабо споен конгломерат, и на първата морска тераса (mtQ h) представени от
глинести пясъци и алевролити, а над тях маломощен торф. Изграждат източната част на Варненско
езеро и бреговете му по цялото протежение.
Холоцен
Към него се отнасят следните стратиграфски единици:
Пролувиални образувания - prQh – те са резултат от наносната дейност на доловете
прорязващи двата склона на долината. По-големите от тях са: в дола Харамията при ж.п. гара
Белослав, самият град Белослав, устието на р. Константиновска, устието на р.Звездец и около кв.
Аспарухово. Представени са от обработени пясъци, чакъли, валуни и глини с мощност 10-15 m.
Алувиални образувания – аQh
Изграждат руслата и заливните тераси на р. Провадийска и р. Девненска. Представени са от пясъци,
чакъли и глини с мощност 10-15 m.
Езерно-блатни образувания – lQh
Развити са предимно по крайбрежието на Белославско езеро. Представени са от пясъци,
глини и торф с мощност няколко метра.
Съвременни морски образувания - mQh
Разкриват се в южните и северни части на Варненския залив. Представляват плажни пясъци.
4.4.1.2. Геоморфология
Долината на Белославското и Варненско езеро и Варненския залив са естествено
продължение на долината на р.Провадийска и р. Девненска. Тя има обща дължина над 25 кm, като
ширината й варира от 0,5 до 3,0 кm.
Южно от н. Галата на Варненския залив, морският бряг е стръмен, на места дори клифов с
тясна или липсваща плажова ивица. Долината на езерата от юг е оградена от Моминското плато,
което е с надморска височина до 180 m. Неговите склонове не са особено стръмни, те са прорязани
от няколко по-големи дерета, като Белославско, Константиновско, Звездицко и Аспаруховско.
От север долината е ограничена от Варненското плато с надморска височина до 300 m.
Платото е с полегати склонове и по-слабо разчленено. По значими широки долове са тези на р.
Игнатиевска и Харамийското дере при гр. Белослав.
Естествените най-големи дълбочини на Варненско езеро са 17-18 m а на Белославското - 3-4
m. В сегашния си вид долината се е оформила вследствие потъването на западното Черноморско
крайбрежие през кватернера на няколко етапа. Доказателства за това са няколкото акумулативни
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речни тераси на старите корита на р. Провадийска и р. Девненска. Общото потъване на долината в
най-източната й част при гр.Варна е до 50 m, а в най-западната при пристанище Варна - запад е само
около 15-16 m. Вследствие на потъването, долината е превърната в типичен лиман (удавена долина),
чието дъно е запълнено с рахли блатно-тинести утайки със значителна мощност. Този лиман покъсно е бил отделен, чрез широк естествено пясъчен нанос от морето по линията на пристанище
Варна Изток – кв. Аспарухово. После от евстатични и неотектонски колебания от лимана са се
оформили две затворени езера – Варненско и Белославско. Връзката с морето се установява покъсно чрез прокопаването на плавателните канали.
4.4.1.3. Тектоника
Разглеждания район е част от Мизийската платформа и попада във Варненската падина
(Варненска моноклинала). Тя представлява тектонска форма, наложена през палеоген – неогена в
източното крило на Севернобългарския свод. Наклонът на пластовете е на изток (5-100) и е
сравнително постоянен.
Отложенията които излизат на повърхността от запад на изток стават все по-млади, което се
дължи на потъването на долината на Белославското и Варненското езера. Районът се е
характеризирал с активна тектонска дейност. Установени са редица дизюнктивни нарушения, в това
число и разседи при Белослав и Страшимирово, по които долината е пропаднала стъпаловидно от
запад на изток. Сега тези разседи не са активни и в дъното на долината и долната част на склоновете
са маскирани с кватернерни наслаги.
Съгласно Наредба № РД-02-20-2/27.01.20112 год. за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони на МРРБ, територията на Варна попада в сеизмичен район от VII степен по
скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник, с коефициент на сеизмичност Кс=0.10.
Поради хармонизиране на българската нормативна уредба, касаеща изчисленията за
земетръс със европейската, се въвеждат изискванията на нормите Еврокод 8: Проектиране на
конструкциите за сеизмични въздействия, Част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и правила
за сгради. Съгласно този нормативен документ за територията на град Варна е дадена референтна
стойност на максимално ускорение 0.07 за период на повторяемост 95 години. Референтното
максимално ускорение 0.15 е за период на повторяемост 475 години, а референтното максимално
ускорение 0.18<а<0.26 за период на повторяемост 1000 години.
4.4.1.4. Физико-геоложки явления
Свлачища
В широк мащаб свлачищните процеси са развити по Черноморското крайбрежие, северно от
гр. Варна. С по ограничени размери са свлачищата южно от гр. Варна.
На по-голяма част от проучвания район теренът е равнинен, изграден от алувиално-езерни
отложения. Склоновете са представени от седиментите на кредата, палеогена и неогена.
Геоморфоложките и геоложки условия не са предпоставка за развитието на свлачищни и
срутищни процеси. Същите могат да се предизвикат само от антропогенна дейност – изпълнение на
големи изкопи подсичащи склоновете на долината.
Карст
Развит е във варовитите комплекси на малмо-валанжинския и средномиоценския водоносни
хоризонти.
Пропадане
Характерно е за льосоподобните материали, разпространени предимно по високите части
южно от кв. Аспарухово и кв. Галата.
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Заблатявания
Те се явяват най-същественото физико-геоложко явление и с най-голямо разпространение в
прибрежната част на езерата. Развити са по протежение на целия северен бряг на Варненско езеро,
Канал 1 и Канал 2. Най-широко разпространени са в района на Белославско езеро, особено в
неговите най- западни части.
Абразия, ерозия и литодинамика
При развитие на бреговата линия пряко въздействие могат да имат твърдите оттоци от
ерозионен и абразионен произход и изпълненото пристанищно и брегоукрепително съоръжение.
Вълновият режим в езерата е твърде слаб и непродължителен за да предизвика заслужаващи
внимание абразионни и литодинамични процеси. Няма зони с неблагоприятна еволюция на
бреговата линия. Няма данни за скоростта на абразионните процеси, но по принцип вълновата
абразия е незначителна. Пренебрежимо е и въздействието на вълните, генерирани при преминаване
на кораби и на теченията. Няма данни за изградени брегови съоръжения с неблагоприятен
дестабилизиращ ефект. Урбанизиращия фактор влияе отрицателно върху твърдия отток и в бъдеще
ще се гледа на него като фактор с ограничени функции.
Повърхностна ерозия се наблюдава предимно в пясъчния хоризонт. По принцип на
територията няма значими ерозионни проявления.
4.4.1.5. Геоложки строеж
В геоложкия строеж взимат участие долно и горнокредни седименти, палеогенски и
неогенски скали и квартернерни образования Приложение №№ 16, 17 (Фиг № 1,2). Освен тях
посредством сондажи в дълбочина са установени още горсно кредни, горно-пермски и палеозойски
литостратиграфски единици.
В близост до територията на инвестиционния проект през 1950 година е прекаран
проучвателно-експлоатационен сондаж С-7’- Максуда Приложение № 18 (Фиг № 3) и проектна
дълбочина 600.86 метра, при което е разкрит следния геоложки разрез:
Таблица 4.4.1. геоложки строеж № 1
0.00 – 9.00 м
Кватернер – Пясъци
9.00 – 13.00 м
Неоген – чoкрак – глини
13.00 – 254.70 м
Олигоцен – глини с прослoйки от пясъчници и рядко мергели
254.70 – 482.50 м
Горен еоцен – мергели, в основата глинести
482.50 – 591.90 м
Среден еоцен – в горнището нумулитни варовици, надолу пясъци и
пясъчници
591.90 – 600.86 м
Горна креда –варовици
От средноеоценския водоносен хоризонт е получен приток на вода с първоначален дебит 3.75
л/сек и t=32oC и статично ниво 44.0 метра спрямо устието или 46.38 метра спрямо морското ниво.
Сондажът е каптиран и пригоден за експлоатация.
През 1974 година в района на фабрика “Христо Ботев” е прекаран експлоатационен сондаж
С-5х (Фиг № 3) и дълбочина 540 метра, при което е разкрил следния геоложки строеж:
Таблица 4.4.2. геоложки строеж № 2
0.00 – 10.00 м
Кватернер - Почва
10.00 – 230.00 м
Олигоцен - Глини, алевролити
230.00 – 436.00 м
Горен еоцен - Мергели, варовици
436.00 – 442.50 м
Среден еоцен - Варовици – нумулитни, плътни
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442.50 – 540.00 м
Долен еоцен - Пясъци – среднозърнести, алевролити
Първоначалния дебит е 6.8 l/s и t=30 oC. Сондажър е оборудван за потопяема помпа.
В дълбочина съгласно геоложки профил Приложение № 16 (Фиг № 2) са разположени
хотривски мергели и варовици от малм-валанжския карбонатен комплекс.
Геоложкия строеж в района на проучваната площадка е представен от кватернерни
отложения. Въз основа на геоложката карта на България М 1:100000, картен лист Варна-Златни
пясъци, е направено описание на литостратиграфските единици, попадащи в обхвата на проучване.
Фрагмент от геоложката карта на района е представен на фиг. 2.
КВАТЕРНЕР
Морски образувани-П морска тераса (mtQp2)
Седиментите на втората морска тераса са развити по бреговете на Варненско езеро.
Представени са в основата от 0.50 m дебел, дребно- до среднокъсов конгломерат, над който следват
средно- до едрозърнести пясъци. Дебелината на тези седименти е 812 m.
Морски образувания I морска тераса (mtQh)
Седиментите на първата морска тераса следват разпространението на втората тераса по
бреговете на Варненско езеро. Представени са от синкави глинести пясъци и алевролити, които въз
основа на богата фауна се датират като ранно-холоценски.
4.4.1.6. Инжинерно-Геоложки строеж
Съгласно договор между „Пристанище Одесос ПБМ Варна” ЕАД и „Софгеолинт 2006“ ЕООД
е възложено да бъде извършено инженерно-геоложко проучване във връзка с реконструкцията на
съществуващо и изграждане на пристанище и съоръжения.
Целта на инженерно-геоложкото и хидрогеоложко проучване е да бъдат предоставени данни
за условията на фундиране, като бъдат установени:
♦ Вида на литоложките разновидности, изграждащи геоложкият строеж на земната основа
до максимална дълбочина 25-27.0 m;
♦ Физичните и якостно-деформационни свойства на установените строителни почви до
проучваната дълбочина;
♦ Наличието на опасни физико - геоложки явления и процеси в обсега на проучваната
площадка и в непосредствена близост до нея, които биха затруднили и оказали
неблагоприятно въздействие по време на строителството и експлоатацията на
пристанището и съоръженията към него;
За изпълнение на поставените задачи е изпълнен следния обем полеви, лабораторни и
камерални дейности:
♦ Сондажни работи - прокарване на 5 бр. проучвателни ядкови сондажа с обща дължина
125.0 m;
♦ Провеждане на полеви изпитвания на земната основа посредством свръх тежък тип
пенетрометър DPSH (Dynamic Probing Super Heavy) - обща дължина на
пенетрационните опити - 228.6 m;
♦ Провеждане на лабораторни анализи на земни проби - 16 бр.;
На база резултатите от проведените полеви проучвателни дейности - проучвателни сондажи,
динамичните пенетрации тип DPSH и извършените лабораторни изследвания са поделени следните
инженерно-геоложки разновидности:
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ПЛАСТ № 1 - НАСИП РАЗНОРОДЕН ПРЕДСТАВЕН ГЛАВНО ОТ ТРОШЕН КАМЪК С
ПЕСЪЧЛИВ ЗАПЪЛНИТЕЛ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Разпространен е повсеместно по проучваната територия, като изгражда най - горната част на
разреза.
В пласта са интегрирани следните разновидности: насип от трошен камък (покрит с асфалт),
глини-прахови и песъчливи с растителни останки, чакъли, строителни отпадъци, траверси и сгурия
пропита с мазут. Дебелина на насипните материали варира в широки граници от 0.70 до 9.00 метра.
Поради своята нееднородност, пластът е негоден като земна основа за фундиране и
при строителството следва да бъде иззет или преминат.
ПЛАСТ № 2 - ПЯСЪК, ДРЕБНО ДО СРЕДНОЗЪРНЕСТ, СИВ ДО СИВО-СИН
На база относителната плътност (ID), установена посредством динамичните пенетрационни
опити тип DPSH и модула на обща деформация Е0, пясъците са поделени на пластове 2а, 2b и 2c.
Визуално пясъците се описват като: дребно до среднозърнести, сиви до сиво сини, на места с
единични средни и едри заоблени чакъли, на места с финни зелено-кафяви глинести прослойки, на
места с растителен въглефициран детритус.
ПЛАСТ № 2а - ПЯСЪК, ДРЕБНО ДО СРЕДНОЗЪРНЕСТ, СИВ ДО СИВО-СИН, РАХЪЛ
Регистриран е във всички геолого-проучвателни изработки, като заляга непосредствено под
насипите. Пластът е част от горната част на разреза, като на места е разслоен или разслоява посбитите пясъци представляващи пласт 2b.
Преминатата дебелина на горнището и долнището на пласта, както и неговата дебелина варира
в големи граници от 0.40 до 7.00 метра.
ПЛАСТ № 2b - ПЯСЪК, ДРЕБНО ДО СРЕДНОЗЪРНЕСТ, СИВ ДО СИВО-СИН,
СРЕДНОСБИТ
Регистриран е във всички геолого-проучвателни изработки, заляга непосредствено под
пясъците привързани към пласт 2а, като в дълбочина ги разслоява или бива разслоен от тях.
Преминатата дебелина на горнището и долнището на пласта, както и неговата дебелина варира
в големи граници от 1.20 до 12.70 метра
ПЛАСТ № 2с - ПЯСЪК, ДРЕБНО ДО СРЕДНОЗЪРНЕСТ, СИВ ДО СИВО-СИН,
СРЕДНОСБИТ ДО СБИТ
Установен е във всички геолого-проучвателни изработки с изключение на моторни сондажи
№№ 1 и 2, както и еквивалентните им динамични пенетрации DPSH 1 и DPSH 2, заляга
непосредствено под пясъците съставляващи пласт 2б. По време на проучването долнището на
пласта не е преминато.
ПЛАСТ № 3 - ГЛИНА, ПРАХОВА ДО ПРАХОВО-ПЕСЪЧЛИВА, СИВО-СИНЯ, МЕКА
Литоложката разновидност има локален характер, като е установена в източната югоизточната част на проучваната територия в проучвателни сондажи №№ 1 и 2, както и
привързаните към тях непрекъснати динамични пенетрации DPSH 1 и DPSH 2.
Визуално пласта се описва като: глина, прахова до прахово-песъчлива, мека, силно
деформируема, високопластична, сива до сиво-зелена, с коса слоистост, на места с песъчливи
прослойки.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:
1. По време на инженерно-геоложкото проучване е установена поява на подземни води във
всички геолого-проучвателни изработки. Установените подземни води са като като подхранването
им е именно от тях, както и от инфилтрацията на валежни води.
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По характер водите са безнапорни, а според вида си са порови, като сезонните им колебания
зависят от колебанията на Варненско езеро и Черно море.
По данни от архивни проучвания средния коефициент на филтрация на пясъците е кср = 30 50 m/d.
2. В резултат на извършения инженерногеоложки оглед и проведените полеви проучвания,
следва да се отбележи, че опасни за проектираното строителство физико- геоложки явления и
процеси като свлачища, срутища, суфозия и карст няма.
3. Земната основа до проучената дълбочина посредством набор от геологопроучвателни и
геофизични методи e изградена от кватернерни седименти отнасящи се към първа и втора морска
тераса.
4. Въз основа на проведените сондажни проучвания, динамични пенетрационни опити,
геофизични изследвания и извършените лабораторни изследвания са поделени 5
инженерногеоложки пласта. Пласт № 1 е негоден за фундиране и следва да бъде иззет или
преминат.
5. Изчислителните (характеристичните) стойности на пластовете, имащи отношение към
условията на фундиране и разпределение на товарите в дълбочина са дадени в следната таблица.
Таблица 4.4.3. Характеристични стойности на пластовете
ХАРАКТЕРИСТИЧНИ
СТОЙНОСТИ
Обемно тегло у (kN/m3)
Обемно тегло във водонаситено състояние Yr (kN/m3)
Модул на обща деформация Eо (MPa)
Ъгъл на вътрешно триене ф (°)
Кохезия C (kPa)
Недренирана кохезия

2а
16.57
18.74
11.30
32.30
-

ПЛАСТОВЕ
2b
2c
18.61
20.34
19.16
19.71
14.40
18.44
35.70
37.60
1.20
-

3
16.30
16.70
14.00
26.83
16.05
327.80

6.
Дълбочината на установеното водно ниво в сондажите варира между 1.70 m и 2.50 m
от терена;
7.
При проектиране на подземни съоръжения трябва да се използват сулфато устойчиви
бетони;
8.
Съгласно ЕВРОКОД 8: проектиране на конструкции за сеизмични въздействия,
Референтното максимално ускорение за сеизмичния район, в който попада проучваната територия,
за период на повторяемост от 475 години е 0.15g
4.4.2. Прогноза за възможно въздействие върху геоложката среда
Степента на дадено въздействие е мярка за степента на промяна на съществуващите
условия в резултат от дейност на дадено инвестиционно предложение. Тази степен на промяна може
да се разглежда по отношение на:
 Обхват: Териториален (например засегната площ) или социален (например процент от
засегнато население)
 Продължителност: Колко дълго е въздействието с приемната среда
 Честота: Колко често се случва въздействието
 Възстановяване: Времеви период, след който въздействията престават да се проявяват
след приключване на дадена дейност от инвестиционното предложение.
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Отчитайки тези фактори, степента на въздействие може да се характеризира като:
- Несъществена
- Ниска
- Средна
- Висока
При реализация на проекта и експлоатация на съоръженията се очаква земната основа да бъде
подложена на следните въздействия:
 Статични натоварвания от новите съоръжения
Обхват: Локален в района на инвестиционния проект
Продължителност: Постоянно
Честота: Непрекъснато
Степен на въздействие: Висока
Възстановяане: Процеса е необратим
 Статични натоварвания от строителна механизация, товаро-разтоварна дейност,
авто и жп транспорт
Обхват: Локален в района на инвестиционния проект
Продължителност: Продължителност на посочените дейности
Честота: Временно
Степен на въздействие: Ниска
Възстановяане: След приключване на дейностите
 Замяна на слаби почви (тини, торф и др.) с пясъчни възглавници, обратни засипки
и други
Обхват: Локален в района на инвестиционния проект
Продължителност: Постоянно
Честота: Непрекъснато
Степен на въздействие: Висока
Възстановяане: Процеса е необратим
В резултат на тези въздействия е възможна промяна на литоложкия строеж, веществения
състав и физико-механичните свойства.
Променената геоложка основа в резултат на реализацията на проекта може да предизвика
допълнително слягане на изградените съоръжения, промяна на подводния и надводния ландшафт и
др.
При развитието на бреговата линия пряко въздействие могат да имат твърдите оттоци от
ерозионен и абразионен произход и изпълненото пристанищно и брегоукрепително строителство.
Урбанизиращият фактор влияе отрицателно върху твърдия отток и в бъдеще ще се гледа на
него като фактор с ограничени функции.
4.5. Вредни физични фактори
4.5.1. Йонизиращи лъчения
Община гр. Варна се намира в западната част на Черноморското крайбрежие. На територията
са разположени основно промишлени, жилищни и водни площи. Скалната основа в голямата си част
е варовикова. Това определя и нивото на естествения радиационен фон.
Стойностите на радиационния фон в град Варна не се различават от средните за страната и
варират от 110 до 130 nSv/h.
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На теритирията на общината не се добиват рудни и нерудни изкопаеми, които биха
могли да дадат по-висок радиационен гама фон.
Източник на лъчения могат да бъдат и суровини, добивани на други места, но използвани в
промишлено предприятие на територията.
Данните от потенциално най-значимия замърсител – сгуроотвала на "ТЕЦ Варна" показват
следното:
- радиационен фон ~ 155 nSv/h]
- специфична активност √ U-238 ~ 70 (Bq/kg)
√ Ra-226 ~ 95 (Bq/kg)
√ Th-232 ~ 80 (Bq/kg)
√ K-40 ~ 750 (Bq/kg)
Специфичната активност на почвите по показатели естествени радионуклиди и техногенният
източник Cs137 не показва завишаване.
На територията на община Варна има обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения
в своята дейност. Това са източници за промишлени и за медицински цели. Източниците са за
медицински цели, разположени в болничните заведения на териториата на град Варна.
Обектите се контролират от РЗИ Варна. От направените измервания за проникващо
рентгеново лъчение се установява, че извън процедурните помещения стойностите на рентгеновото
лъчение е фоново. Освен това те не представляват опасност при авария, тъй като лъчението им спира
при изключването от електрозахранването.
През територията на община Варна преминават източници на йонизиращи лъчения:
Преминаващите големи самолети във въздушното пространство на общината са оборудвани
с датчици със Sr90 за известяване при обледеняване на корпуса. Повишено йонизиращо лъчение
може да се получи само при авария.
Доставките на радионуклиди от и за изотопните лаборатории в гр. Варна преминават по суша
и през територията на общината. Преносът се осъщетвява чрез специализирани транспортни
средства, имащи специално разрешително за това. При нормални транспортни условия не се създава
повишено йонизиращо лъчение. Възможност за радиационно замърсяване може да има само при
транспортна авария.
През територията на общината по вода преминава морският път до порт Варна Запад.
Суровините на завода за фосфорни торове - апатит и фосфорит се транспортират по него. Те
съдържат радионуклиди от естествения ред на ураниевото, актиниевото и ториевото семейтва с
около 15 пъти по - висока специфична активност в сравнение с естественото им съдържание в
почвите. При нормален транспорт не се създава повишено йонизиращо лъчение.
Привличането на определен брой новоприемани плавателни средства ще допринесе за
минимално увеличение на емитираните единственно при транспорт на товари с повишено
съдържание на радионуклеиди. В предварителните намерения на инвеститора не се предвижда
транспорт на такива материали.
Характерът на въздействие на фактор „Йонизиращи лъчения” върху компонентите на
околната среда и здравено на хората от обекта – разширение на пристанище „ОДЕСОС –
ПБМ“ Варна, може да се класифицира по следния начин:
Териториален обхват на въздействието: локално, с малък териториален обхват в
територията на пристанището.
Степен на въздействието: незначително.
Продължителност на въздействието: временно.
Честота на въздействието: периодично (при наличие на плавателни средства).
Кумулативни въздействия: не се очакват.
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Трансгранично въздействие: не се очаква.
4.5.2. Нейонизиращи лъчения
Всички лъчения, създаващи свръхнискочестотни електрически електростатични, магнитни
полета; радиочестотните електромагнитни вълни; свръхвисокочестотните електромагнитни вълни
/микровълни/, постоянните магнитни полета, видимата светлина, инфрачервеното и ултравиолетово
лъчения; лазерната светлина, представляват т.н. нейонизиращи лъчения. В резултат на
нейонизиращите лъчения се формират т.н. електро – магнитни полета - ЕМП.
В нормативната документация се третират ЕМП с честотен обхват от 30 kHz до 30 GHz. За
полета с честоти от 30 kHz до 300 МHz се нормира и определя напрегнатостта на електрическата
съставна на полето, измерена във [V/m], а за тези с честота над 300 МHz плътността на енергииния
поток, измерена в [W/cm2].
Съобразно определението, най – често срещаните източници на нейонизиращи лъчения са
радио и телевизионни предаватели /антенно-фидерни устройства, ретранслационни кули/,
радиорелейни станции /приемно - предавателни устроиства за транслиране на радио вълни/, всички
радиоелектронни средства, използвани за откриване, ориентиране и съпровод на наземни,
плавателни и летателни средства /радиолокаторни радарни инсталации и лазерни устроиства за
контрол/, високоволтови електропроводи /електропроводните инсталации от националната
електропроводна мрежа /, специализирана медицинска апаратура /рентгенови апарати, лазерни
устройства, магнитни резонатори, компютърни томографи и др./, GSM – комуникации /мобилни
комуникационни средства/, електронно – изчислителни центрове, размножителни бюра,
компютъризирани игрални зали, компютърни клубове, домакински електроуреди с радио и
свръхвисокочестотни вълни /радио и телевизионни приемници, микровълнови печки, електронни
игри и компютри/.
Най – сериозните мощни източници, разположени на територията на община Варна са
следните: електропреносната мрежа, радиокомуникационните и локаторни инсталации на
пристанищните комплекси, подвижните радиолокационни съоръжения на плавателните и летателни
транспортни средства. По – незначителни са медицинските апарати в болнични заведения, битовата
електроапаратура работеща с ТВЧ и ТСВЧ, компютри - домашни и в обществени сгради,
размножителна /копирна/ техника, мобилни телефони.
В близост до територията на общината най - мощни източници, формиращи ЕМП са
радиолокационните и комуникационни съоражения използвани на Летище “Варна”, на пристанище
Варна, високо и свръхвисокочестотна апаратура в производствени и някои военни обекти.
Санитарно – хигиенните изисквания регламентират три основни хигиенни зони по
отношение пребиваването на хората в тях на – бяла, сива и черна.
Когато при престой в определен периметър под въздействие на ЕМП в организма на човек
/болни и възрастни хора, бременни и по - силно чувствителни към влиянието на ЕМП/ не се откриват
изменения при експозиция над 24 часа то тази зона се определя като “БЯЛА”. В бялата зона не се
нормира и ограничава времепрестоя на хора.
В “СИВАТА” зона съществува известен риск за хората и поради това при навлизане в нея се
използват защитни, предпазни средства. Прилага се специален режим на труд /работа в зоната,
почивка/. След излизане хората се подлагат на профилактични медицински прегледи.
“ЧЕРНА ЗОНА” е зоната плътно обграждаща излъчвателя. В нея не се допуска присъствие
на хора. По изключение и с използване на специални мерки за защита при изключителна
необходимост се разрешава проникване в зоната и минимален престой.
Системни наблюдения на замърсяването на околната среда с нейонизиращи лъчения не се
извършват. Липсват постоянни пунктове за мониторинг. Нормативните документи са остарели, в
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тях не са конкретизирани отговорностите на отделните институции по темата. Поради тези причини
за разглежданата територия няма данни за съответното замърсяване и въздействието от
нейонизиращите лъчения.
При експлоатация на инвестиционното предложение ще се завиши несъщественно нивото на
тези лъчения за сметка на радиолокационните съоръжения находящи се на плавателните средства
посещаващи пристанището. Въздействието ще е минимално, без кумулатевен ефект, повторяемо,
периодично.
Характерът на въздействие на фактор „Нейонизиращи лъчения” върху компонентите на
околната среда и здравено на хората от обекта – разширение на пристанището „ОДЕСОС –
ПБМ“ Варна, може да се класифицира по следния начин:
Териториален обхват на въздействието: локално, с малък териториален обхват в
територията на пристанището.
Степен на въздействието: незначително.
Продължителност на въздействието: временно.
Честота на въздействието: периодично (при наличие на плавателни средства).
Кумулативни въздействия: не се очакват.
Трансгранично въздействие: не се очаква.
4.5.3. Топлинни лъчения
Топлинните вълни, излъчвани от обекти генериращи или отнемащи топлина при
производствени процеси, енергетиката, транспорта, битовото и обществено отопление и др. и
отделящи се в атмосферните компоненти въздействат върху тях и пряко или косвено променят
равновесието в околната среда. Генерирането им се дължи основно на използването в
промишлеността и транспорта на процеси преминаващи с отделяне на големи количества топлина
или на процеси на охлаждане на технологични съоражения и течности когато не са налице
възможности или предпоставки за утилизация.
Мощни източници на топлина на територията на общината са авто, Ж.П. и авиотранспорта,
отоплителните битови и обществени инсталации.
Транспортът излъчва топлина с изгорелите газове от автомобилн и железопътни двигатели с
вътрешно горене и от реактивни или газотурбинни авиодвигатели.
Отоплителните инсталации /обществени и битови/ отделят топлина не само в отопляваните
помещения, но и във въздуха посредством димоходите както и от пропуски и неуплътнения.
Извън територията източници на топлинно излъчване са главно заводите от химическата
промишленост в Девня, ТЕЦ ”Девен”, Циментовият завод. При техните производствени процеси се
използват инсталации с висока топлотворна способност – циментови пещи, охладителите
/кондензационните кули/ на “Девен”, сушилните за насипни суровини и материали в хим. заводи.
Отделно в технологичната верига от химически процеси има немалко такива при които се генерира
и отделя голямо количество топлина.
Мониторинг за топлинно излъчване от обекти - емитери на топлина на територията реално
не съществува. За топлината, излъчена в атмосферния въздух може косвено да се съди по
температурата на потоците димни газове, изпускани от комините на предприята. Топлината,
отделяна от заустваната по - топла вода от охладителните инсталации на ТЕЦ “Девен” може да бъде
емпирично пресметната, но данните също няма да са меродавни т.к. ще са несистематизирани, а
инцидентни и поради това недостатъчно точни за извършване на един по - задълбочен анализ.
Незадоволително е нивото на нормативната уредба по въпроса за топлинното въздействие
върху околната среда. Не са указани отговорните институции, не е осигурена необходимата
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апаратура. В контролните инстанции няма щатни, обучени специалисти, способни да извършват
системни наблюдения и контрол.
От реализацията и експлоатацията на новопредвидното инвестиционно предложение ще се
завиши несъщественно количеството топлинни излъчвания от работата на корабните силови
установки на плавателните средства, обработвани на пристанището. Въздействието ще е
относително незначително (на фона на съществуващите емитери), без значителен кумулативен
ефект, периодично повторяемо.
Характерът на въздействие на фактор „Топлинни лъчения” върху компонентите на
околната среда и здравено на хората от обекта – разширение на пристанището „ОДЕСОС –
ПБМ“ Варна, може да се класифицира по следния начин:
Териториален обхват на въздействието: локално, с малък териториален обхват в
територията на пристанището.
Степен на въздействието: незначително.
Продължителност на въздействието: временно.
Честота на въздействието: периодично (при наличие на плавателни средства).
Кумулативни въздействия: минимален, съвместно със съществуващите емитери в района.
Трансгранично въздействие: не се очаква.
4.5.4. Акустична среда
Акустичната картина на разглежданата територия се формира от различни по вид и произход
шумови натоварвания, излъчвани както на самата територия така и на териториите на съседните
общини.
Шумът представлява комплекс от различни по честота, сила, периодичност и др. фактори
трептения. Обикновенно класификация на шума се прави по следните параметри :
 По произход:
1. Производствен;
2. Транспортен;
3. Комунално – битов;
 По вид на трептенията:
1. Непрекъснат;
2. Импулсен;
3. Смесен;
 Според честотната характеристика:
1. Нискочестотен;
2. Средночестотен;
3. Високочестотен;
Измерванията на шума се извършват с отчитане освен на неговата честота и с регистриране
на силата му в мерни единици наречени децибели – dB - /една десета част от БЕЛ/. Един Бел показва
колко пъти силата на звука превишава нулевото ниво.
Шумовото натоварване е опасно за човешкото здраве поради факта, че ранното
диагностиране на заболяванията, предизвикани от тях е трудно. Особенно опасни са трептениятя с
импулсен характер, с по - високи честоти и с по – висока сила
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ШУМА ОТ РАЗЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ
№

1

ИЗТОЧНИК

Шепотна реч

Таблица 4.5.1

ОСНОВНА ЧЕСТОТНА
ХАРАКТЕРИСТИКА

Средночестотен

СИЛА
dBА

35
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Детски викове
Радиомузика
Детски площадки
Спортни площадки
Товаро-разтоварни гари, депа
Машиностроене
- Механичен цех
- Леярен цех
Циментова промишленост
Железо-бетонни конструкции
Хим.промишленост
Компресорни цехове
Ректиф. колони
Автотранспорт
Леки автомобили
Товарни автомобили
Ж.П. транспорт
Въздушен транспорт
Скоростни градски улици

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Средночестотен
Средночестотен
Средночестотен
Средночестотен
Средночестотен

65
55
74
75
95

Средночестотен
Средночестотен
Средночестотен
Средночестотен

92
117
106
116

Ср. и високо честотен
Средночестотен

129
103

Средночестотен
Средночестотен
Средночестотен
Ср. и високо честотен
Средночестотен

75
95
85
130
83

За да се контролира шумовото замърсяване и ограничи неговото влияние върху здравето на
хората са приети редица нормативни документи. Законодателят е определил пределни нива на шума
за различни територии.
В населените места на територията на общината няма изградена мониторингова система за
контрол на акустичната среда. В предходни периоди от специалисти на РЗИ Варна са извършвани
несистематично определено количество замервания. По повод откриване на нови обекти, сигнали,
жалби, разработки на ОВОС и др. са правени замервания от специалистите на РИОСВ и РЗИ на
площадките на различни обекти. Посочените източници на шум са диференцирани по разположение,
вид, честота, характеристики и т.н.
Източници на територията на община Варна, в района на реализацияи в близост до него:
Промишлените източници на територията са концентрирани основно в промишлените зони
на гр. Варна (Западна промишлена зона – ЗПЗ и островна промишлена зона). Това са минимални на
брой производствени предприятия, складови бази за метали и стоки, пристанища, а в по-далечен
аспект площадки от съседните общини - МТ База на “Трансстрой” – Варна, кораборемонтната
дейност на “Делфин – 1”, ТЕЦ Варна ЕАД и др. Шумът от МТ Базата на “Трансстрой”, плаващия
док и дейността на “Делфин – 1”е периодичен /импулсен/ и също, основно в средните честоти.
Транспортни източници – тук диапазонът е богат. Генерират се шумови трептения различни
както по характер така и по честота и сила.
Основен източник с почти постоянен характер е автомобилният шум от преминаващите по
крайезерния път автобуси, леки и товарни автомобили. С импулсен характер е шумът отделян от
железопътните състави преминаващи по трасето Варна – София и авиационният шум от излитащи
и кацащи самолети на летище Варна.
ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
№

1
2
3
4
5

ИЗТОЧНИК

АВИАЦИОНЕН ТРАНСПОРТ
ЖП ТРАНСПОРТ
АВТОТРАНСПОРТ
СКЛАДОВИ БАЗИ
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 4.5.2

ОСНОВНА ЧЕСТОТНА
ХАРАКТЕРИСТИКА

Средночестотен
Средночестотен
Средночестотен
Средночестотен
Средночестотен

СИЛА
dBА

85
75
68
50
60
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Част от данните в тази таблица са измерени при конкретни условия и разработки, а друга част от тях са
емпирични.

На територията на общината, но отдалечени он района на ИП има неголям брой спортни
обекти от които се отделя шум надвишаващ допустимите норми. По-скоро комунално битовия шум
се формира от дискотеки, ресторанти и аперитиви, домашен шум /музикални уредби, разговори на
по-висок глас, детски игри и т.н./. Комунално–битовият шум е импулсен, непостоянен по честота,
сила и посока, с по - ниски стойности, но с по – голяма повторяемост и по – дълго въздействие.
Сериозно е шумовото натоварване на района от преминаващите кацащи и излитащи самолети
на летище “Варна”. Характеристиките на ползваните приемани въздухоплавателни средства и
количествата полети годишно таблица 4.5.3.
ШУМОВИ НИВА НА НАЙ ЧЕСТО ПРЕЛИТАЩИТЕ В.П.С.
№

Вид на самолета

Действие

1

Боинг В727-200

2

Туполев Ту 134

3

Туполев Ту 154

4
5

Мак Донъл Дъглас
МД – 83
ДС10-300

6

Туполев Ту 154М

7

Боинг В737-200

8

Еърбъс А300-600

9

Боинг В737-300

10

Боинг В737-400

11

Боинг В767-300

12

Боинг В757-200

13

Еърбъс А310-300

14

Еърбъс А320-00

15

Боинг В757-500

Излитане
Кацане
Излитане
Кацане
Излитане
Кацане
Излитане
Кацане
Излитане
Кацане
Излитане
Кацане
Излитане
Кацане
Излитане
Кацане
Излитане
Кацане
Излитане
Кацане
Излитане
Кацане
Излитане
Кацане
Излитане
Кацане
Излитане
Кацане
Излитане
Кацане

Таблица 4.5.3

Шумово ниво /dBА/
75

80

85

90

95

100

Интензивността на Ж.П. транспорта също е от основно значение. С високите си стойности на
шумово натоварване, отделяно при движението на железопътните състави въздействието е
значително. За денонощие от и на гара Варна потеглят/пристигат повече от 70 композиции. Това
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означава, че на всеки час средно по три влака преминават през района на реализация, като
допълнително натоварват акустичната среда на територията.
Прогнозната оценка на нивото на шума в района на гр. Варна, най-близкото до територията
населено место, по време на строителството и експлоатацията на обекта, е извършена на базата на
показаните в таблица 4.5.4 средностатистически данни за нивата на звуково налягане с филтър А
(dB A), предполагаемата строителна механизация.
Таблица 4.5.4
Източник на шум
Булдозер
Багер
Сонда
Тежкотоварни автомобили
Компресор въздушен
Автокран
Чук къртачен
Вибратори

Долна граница
97
80
89
73
86
73
102
82

Ниво на звуковото налягане, dBA
Горна граница
Долна/горна граница
105
91
92
93
88-95
99
93
116
98

Прогнозната оценка за нивата на шум по време на изграждане на пристанищния терминал е
направена при нива на звуково налягане, съответстващи на долната и горната граници за даден тип
източник. Стойностите на нивата на звуково налягане в най-близките до територията жилищни
сгради от изброените по-горе населени места са показани в таблица 4.5.5. В последните две колони
са показани еквивалентните нива на шума, определени като сума от измерените нива на шум в тях
и прогнозните нива, в резултат на работата на съответните машини.
Таблица 4.5.5
Тип строителна Използвана механизация
дейност
Изкопни работи
Изливане на бетон
Къртачна дейност
Монтаж ферми

Булдозер, Багер, 2 самосвала
Бетоновоз, Бетон помпа
Компресор, Къртачен чук
2 кулокрана

Сумарно ниво на звуково
налягане на площадката, dB(A)
В местото на извършване на
дейността
98-106
98-105,5
102-116
76-96

Ниво на звуково налягане при
населеното място, dB(A
Варна
43-49
37-38,5
52-54
36-39

Анализът на резултатите от прогнозната оценка на хигиенно-санитарните условия в
населените места по отношение на зашумеността позволява да се направи извода че:
- допустимите нива на звуково налягане в населените места през нощта (45 dBA) са повисоки от максималните нива на звуково налягане при различните строителни дейности с
изключение на къртачната дейност, т. е. нивото на шума в най-близките жилищни сгради на гр.
Варна ще се определя основно от собствения шумов фон;
Прогнозна оценка на нивото на шум при най-близките защитени обекти (55-60 dB(А)
при експлоатация на пристанището - Прогнозната оценка на акустичната обстановка в района на
пристанището е направена на база статистически данни и без отчитане на наличие на шумозащитни
съоръжения. Въздействието от генерираните шумови нива при защитените обекти ще достига тези
нива които се определят основно от собствения шумов фон;
Реализацията на инвестиционната инициатива ще допринесе за временно завишаване на
нивата на шум в района на територията на пристанището в резултат на използването на
строителната механизация. При разработването на доклада от оторизираната лаборатория на
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„Кристиан 8” ЕООД са измерени фоновите нива на шума при най-близкия защитен обект, и в трите
времеви периода на територията – Приложение № 19 “Протоколи за фоново ниво на шум”. В
процеса на работа няма да се извършват къртачни работи при подготовка на строителната площадка,
генериращи по-високи нива на шум.
Експлоатацията (извършваните дейности) на разглежданото инвестиционно предложение
визира използване на товаро-разтоварна техника за приемане или вземане на насипните зърнени
храни от складовете (фадроми, ГЛТ, булдозер), както и автомобилен транспорт до и от складовете.
Тази част от пристанищните дейности е взаимосвързана и в повечето време невъзможна без
дейностите, извършвани в силозното складово стопанство, където ще се използват следните
технологични съоръжения (авто- и ж.п. разтоварища), транспортни технологични съоръжения
(силозни редлери, гумено-лентови транспортьори), товарни пристанищни съоръжения (2-3 бр.
претоварни машини тип Shiploader и един грайферен кран) и автотранспортни средства.
При експлоатацията на цялото пристанище се предвижда използване на следната
претоварна техника: 2-3 броя мобилни пристанищни крана; 2-5 броя ричстакери; 2 броя мотокари
за работа в контейнери; 4 броя телехендери; - 4 броя мотокари; 3-4 броя пристанищни контейнерни
влекачи.
Освен тази техника интензивната експлоатация предопределя сериозно натоварване с
тежкотоварни автомобили за доставка и транспорт на товарите. На база пълна натовареност на
пристанищните съоръжения прогнозно са определени количествата, вида и характеристиките на
транспортните средства и механизация. За покриване нуждите на товаропотока ежедневно ще
оперират около 160 товарни автомобила с основно натоварване през дневната част (средно по 15 бр.
на час). Автокрановете ще работят през цялото работно време. Мотокарите работещи на открито (4
бр.) ще осъществяват индивидуално около 10 еквивалентни движения за час. В същото време
претоварващата контейнерна техника (2 броя ричстакера ще извършват около 10 еквивалентни
движения, съвместно с пристанищните контейнерни влекачи. При тези условия използваните
едновременно транспортни единици и механизация, създаващи по-високи нива на шум ще са 29
еквивалентни единици (условно приравнени към шумовите характеристики на товарните
автомобили), извършващи 97 движения (условно приравнени към шумовите характеристики на
товарните автомобили). Основно (най-високо) обаче ще е шумовото влияние породено от работата
с контейнери и поради това при изчисленията е заложено това ниво.
За определяне еквивалентното ниво на шум, получено от дейността на пристанището са
използвани данни от шумовите характеристики на работното оборудване като са заложени найвисоките стойности на шумови емисии (100 dB(А)). В същото време, при изчисленията на шумовите
нива и изготвянето на шумовата карта са отчетени параметрите на нормативната база за нива на
шума при защитени обекти през различните времеви периоди. – 55 dB(А) дневно ниво, 50 dB(А)
вечерно ниво и 45 dB(А) нощно ниво и ниво от 35 dB(А).
На тази основа са пресметнати разстоянията от източника на шум на които се получават
нормативните стойности. Възоснова на пресмятанията е изготвена представената в Приложение №
16 шумова карта.
Изчисления са извършени съгласно Метода за отчитане на шума от локални промишлени
източници (Наредба № 6/2006 за показателите на шум в околната среда..... на МЗ, Д.в. бр.
58/2006). Използвана е следната формула за определяне на разстоянията от източника за достигане
на нормативно определените нива на шум:
ΔLразст = LАекв,Т(*) – LАтер,Т – ΔLекр. dB(А)
където:
ΔLразст. - корекция в зависимост от разстоянието от източника до мястото на въздействие
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LАекв,Т(*) = 100 dB(А) - изходно еквивалентно ниво на шум от източника (източниите)
ΔLекр. – корекция в зависимост от наличието на различни екраниращи съоръжения по пътя
на разпространение на шума.
При тези начални условия и еквиваленто ниво определено по номограма :
ΔLразст. (55 dBa) = 45 dB(А),
ΔLразст. (50 dBa) = 50 dB(А),
ΔLразст. (45 dBa) = 55 dB(А),
ΔLразст. (35 dBa) = 65 dB(А).
Съгласно номограмата - фиг. 4.1. от наредбата, съответните нива се достигат на
разстоянията показани в приложената карта.
Горните изчислени стойности се отнасят за непрекъсната пълна натовареност на целият
пристанищен комплекс за дневен и вечерен период, когато на територията на пристанището се
развива интензивна непрекъсната дейност.
Резултатите от извършените изчисления свидетелстват, че еквивалентното ниво на шум,
генериран от пристанищния комплекс ще е минимално на разстоянието на което са разположени
най-близките жилищни територии (мястото на въздействие) и определящи за акустичният
дискомфорт ще са основно фоновите нива генерирани от автомобилните транспортни потоци по
пътя Варна - Девня от северната страна на езерото, преминаващ на метри от жилищните сгради,
както и движението на влакови композиции по ж.п. линията Варна-София.
Във връзка с горните изчисления и прогнозните нива на шум, генериран от дейността на
пристанищния терминал в мерките за снижаване на въздействието е препоръчано да се проектират
и изградят шумозащитни съоръжения както на границата на инвестиционното предложение, така и
пред жилищните сгради.
Основните дейности при експлоатацията е предвидено да се извършват на значително
разстояние от жилищната среда, като по този начин нивата при защитените обекти ще се редуцират
до степен под допустимите норми. За това ще допринесе и предвиденото изграждане на защитен
зелен пояс (и шумозащитни екрани по северната тангента на района) от високостеблена
растителност в територията на обекта, граничеща с урбанизирани жилищни терени.
В процеса на изготвяне на доклада за ОВОС са извършени измервания на шумовите нива по
границите на обекта. Данните за нивата на шума са показани в Приложение № 16.
В тази връзка общото кумулативно въздействие ще е в обхват на 12-15 dB(А) и ще е по-ниско
от фоновото шумово натоварване, предизвикано от транспортния поток и комунално-битовите
дейности. В района на реализация няма други значими източници на шумови емисии от чийто
еквивалентни шумови нива да се формира кумулативно въздействие. Поради това считаме, че
влиянието от експлоатацията на настоящото ИП, отчитайки и фоновите стойности при защитените
обекти няма да натовари значително акустичната среда в мястото на въздействие.
При възникване на евентуални аварийни ситуации шумът в пристанището няма да се
повишава и поради това няма да има по-значително въздействие.
Характерът на въздействие на фактор „Шум” върху компонентите на околната среда и
здравено на хората от обекта – Пристанище „ОДЕСОС - ПБМ”, може да се класифицира по следния
начин:
Териториален обхват на въздействието: локално, с малък териториален обхват в съседни
зони и територията на пристанището.
Степен на въздействието: незначително (при изпълнение на заложените мерки).
Продължителност на въздействието: временно (при извършване на технологични
операции).
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Честота на въздействието: периодично (товаро-разтоварни дейности ще се извършват само
при наличие на плавателни средства).
Кумулативни въздействия: минимално, съвместно с транспортния шум.
Трансгранично въздействие: не се очаква.
4.5.5. Светлинно въздействие
Светлинното замърсяване е нарушение на естественото осветление на средата в резултат на
въздействието на изкуствени източници на светлина и водещо до аномалии в живота на растенията,
животните и хората. Подобно на токсичното замърсяване от автомобилите, то е характерно преди
всичко за индустриално развитите райони.
Прекомерното нарастване на изкуственото осветление през нощта променя естествената среда
на нощните същества и води до гибелта на птици, насекоми, земноводни и част от бозайниците,
които са нощни хищници. Известен е т. нар. „ефект на очарованието”, който тласка милиони
насекоми към светлинните източници, където те загиват. Много животински видове,
дезориентирани от нощното осветление, не са способни да се държат адекватно, т.е. да намират
храна и да се възпроизвеждат, което намалява тяхната численост и оттам – по хранителната верига
се повлиява и върху числеността на свързаните с тях видове. Най-общо ефектите на светлината
върху живата природа могат да бъдат характеризирани като вредно влияние върху жизнената среда
и промяна в биологичния ритъм.
Темата „светлинно замърсяване” според медици и психолози не е за подценяване. То може да
предизвика сериозни проблеми с денонощния баланс, който си е изградил човешкият организъм,
причинени от нарушаване на съня – необяснимо главоболие, напрежение, раздразнителност и общ
дискомфорт за тялото и духа. Сънят е най-добрият начин за възстановяване на силите и ако нещо го
прекъсва постоянно, като ярката неонова реклама на стената срещу прозореца на спалнята
например, настъпва неизбежен стрес. Проблемът не се ограничава само до нарушения на съня.
Силно осветените рекламни билбордове по улиците могат да предизвикат отслабване на зрението,
което често води до катастрофи. Сериозни медицински изследвания показват потресаващи
резултати, според които силната изкуствена светлина може да причини хормонални нарушения,
свързани с риск от ракови заболявания, особено при жените.
Експлоатацията на пристанищните съоръжения и дейностите се характеризират с непостоянна
дейност тъй като е в зависимост от натоварването на пристанището, осигуряването на товари и
плавателни средства и др. Независимо от това както за подсигуряване извършването на дейностите
през тъмната част на деня, така и за гарантиране на сигурността на пристанищната територия
районът на пристанището ще се оборудва със специализирани осветителни системи.
Основната осветителна система ще е свързана с осигуряване на достатъчна видимост в
технологичните зони за обработване на товарите. Тя ще се състои основно от осветителни тела
монтирани на специални пилони и такива монтирани на крановите съоръжения. Целта на тази
ситема е да предоставя съсредоточена светлина изключително и само в зоните на обаработка на
товарите. За такива системи се подбират осветителни тела с насочена светлина с малка
концентрирана ширина на лъча.
Втората осветителна система ще е с предназначение за опазване на територията на
пристанището от външно нерегламентирано посегателство. Тя ще се състои от осветителни тела,
монтирани ниско по оградния периметър на територията за да се осигури видимост на
наблюдателните камери на пристанището.
Във връзка с предотвратяването на вредното светлинно въздействие и възможните ефекти
върху хората трябва да се каже, че нито една от осветителните ситеми няма да има вредно
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въздействие тъй като и двете системи няма да излъчват светлина на разстояние повече от 20-25 м от
територията на пристанището.
В съседни територии на пристанищната зона няма други емитери на светлинно излъчване
поради което не е възможно да възникнат и кумулативни въздействия.
В тази връзка възможното светлинно въздействие може да се определи като несъществено.
Характерът на въздействие на фактор „Светлинно въздействие” върху компонентите на
околната среда и здравето на хората от обекта – Пристанище „ОДЕСОС-ПБМ”, може да се
класифицира по следния начин:
Териториален обхват на въздействието: локално, с малък териториален обхват в мястото
на технологичните зони и територията на пристанището.
Степен на въздействието: незначително.
Продължителност на въздействието: временно (при извършване на технологични
операции).
Честота на въздействието: периодично (товаро-разтоварни дейности ще се извършват през
тъмната част на денонощието само при наличие на плавателни средства).
Кумулативни въздействия: не се очакват.
Трансгранично въздействие: не се очаква.
4.6. Ландшафт
4.6.1. Кратко описание на главните черти на структурата и функционирането на
ландшафтите в разглеждания район
Съгласно ландшафтното райониране на България на М.Данева и К.Мишев терените на
община Варна, в района на реализация попадат в:
клас : “Северно Черноморско крайбрежие”
подклас : “Крайeзерен”, “Долинен”, “ Хълмисто - долинен”
тип : ”Аквален комплекс”, ”Аграрен ландшафт”, “Горски ландшафт”, “Крайбрежен
ландшафт”, ”Антропогенен”
подтипове :
 според характеристиките на урбанизираната територия - “Крайпътен ландшафт”,
“Промишлен ландшафт”, “Селищен ландшафт”, “Комуникационен ландшафт”, “Пристанищен
ландшафт”, “Ландшафт на нарушените територии”;
 според степента на нарушеност – “ненарушен” и “нарушен” с аспекти на - “слабо
нарушен”, “средно нарушен”, “силно нарушен”
 според характеристиките на нарушената среда - “антропогенен - депа за отпадъци”,
“Антропогенен - крайпътен ландшафт”, “Промишлен ландшафт”, “Пристанищен ландшафт”,
“Антропогенен – депа за промишлени отпадъци”; “Ландшафт на силно ерозиралите земи”,
“ Техногенно - аквален ландшафт”
 според характеристиките на ненарушената среда - “Ландшафт на естествените горски
екосистеми”; Ландшафт на защитените територии”; “Ландшафт на естествените брегови зони”,
“Ландшафт на ливадите и пасищата”,
 според характеристиките на слабонарушените територии - “Ландшафт на горските
култури”, “Ландшафт на парковите и залесени територии”, “Ландшафт на слабо и средно
ерозиралите терени”;
 според геоморфоложките условия - “Терасен комплекс”, “Хълмисто - долинен
ландшафт”, “Ландшафт на акумулационния бряг”;
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Изброените типове и подтипове ландшафти имат следните по важни характеристики и
местни особености:
Аквалният комплекс е представен от естествени водни басейни – Варненско и Белославско
езера, изкуствено прокопан плавателен канал.
Варненско езеро, като местообитание на водни представители е претърпяло големи промени
по отношение на химизма във връзка с прокопаването на плавателните канали и работата на
Девненския химически комплекс. Варненско и Белославско езера са еутрофицирани в дългосрочен
период, с променени естествени характеристики на средата. Варненско и Белославско езера са зона
на силно антропогенно въздействие, изразяващо се преди всичко чрез индустриален и битов воден
вток от дейностите на Девненския промишлен комплекс. Очертават се съществени конфликтни зони
с променяща се роля на водещите антропогенни фактори.
В глобален мащаб се наблюдават три негативни процеса :
 еутрофикация с виксока степен в Белославско езеро и сравнително по - ниска във
Варненско езеро, което е и една от причините за редуциране на видовото разнообразие и
количествените характеристики на представители на езерната флора и фауна. През периода 50–
80те години от езерата са изчезнали значително количество видове. Критични нива за флората и
фауната има през 1989 – 1991 г.
 акумулация на метали в биотата/миди, дънни риби, скариди/, създаваща опасност за
човешкото здраве;
 режим на замърсяване с нефтопродукти на водите – съдържанието на нефтопродукти
в езерните дънни седименти превишава значително това в района на Варна
Предвид посочените изменения в природните характеристики на езерните екосистеми, те
значително са променили облика си като пеизажна и ландшафтна категория. Променени са цветът ,
мирисът , прозрачността, химизма , биосистемите , ползването на водите от езерата. Тези промени
са свързани с улова на риба , икономическото развитие на крайбрежните територии и задълбочаване
на процесите по урбанизация и антропогенизация на територията и акваторията.
Крайбрежен ландшафт - Той е представен от: влажни зони - наносни, блатисти територии
обрастнали с тръстика и влаголюбива растителност; абродирал бряг; анропогенизиран бряг с
хидротехнически съоражения и развити производствени и пристанищни дейности; антропогенно
създаден бряг по протежение на канала; клифов бряг. Хидротехническите съоражения са изпълнени
от насипни конструкции, сглобяеми бетонови елементи и бронировки от едри скални блокове.
Бреговете на канала са оформени със скални натрупвания и изпълнено на места линейно брегово
благоустрояване и озеленяване. На места бреговият ландшафт се слива с промишления и
пристанищния. В промишлената зона преобладава сравнително ниско и средно етажно промишлено
строителство - едри доминиращи корпуси на сгради с високи комини, надземни тръбопроводи, и
друга линейна инфраструктура. Разстоянията между корпусите, отделните промишлени и
пристанищни обекти са сравнително големи, разделени от пустеещи земи и мощни изолационни
пояси от устойчива невзискателна растителност. Районите са слабо благоустроени с частично
проведена вертикална планировка, с проведена пътна и ЖП инфраструктура.
Аграрен ландшафт - Представен е от оброботваеми площи средноголеми и малки по размери
и пасища. Различават се “аграрен ландшафт - ниви за зърнопроизводство”, разположени предимно
северозападно в община Аксаково, “ландшафт на лозовите масиви”, представен в района около с.
Тополи и гр. Игнатиево, “ланшафт на зеленчукопроизводството” отново в районите около с. Тополи
и гр. Игнатиево, с разположени малки по площ градини по ниските части около езерата.
Ландшафтната оценка на тези терени е целесъобразно да се извърши по методиката на
Лесотехнически университет .
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Съгласно методиката за територията, предмет на настоящата разработка е извършена
ландшафтно естетическа оценка по категории и площ . Резултатите от оценката са следните:
- много висока
- 30%
- висока
- 29%
- средна
- 39%
- ниска
- 2%
Висока и много висока ландшафтна естетическа оценка получават крайбрежните зони,
горските масиви около деретата, културите и някои от естествените горски масиви (доста
отдалечени).
Средна оценка получават голяма част от терените заети от нискостеблена и изредена
растителност.
С ниска ландшафтно естетическа оценка са някои от районите с активна ерозия и внесени
укрепващи малоценни и малотрайни видове.
Антропогенен - Антропогенният ландшафт носи всички характеристики на нарушени терени
от депонирането на пепелина, битови и промишлени отпадъци, опасни отпадъци, депа за драгажни
маси. Вече са нарушени не само местообитания, условия на средата, но и естествен релеф и
изгледните пространства. Към антропогенния ландшафт могат да бъдат отнесени и нарушените
терени от изземването на инертни материали - глини, пясъци, пътните подходи и крайпътните
нарушения в ландшафта.
4.6.2. Оценка на възможностите за осъществяване на целите, промени в структурата и
функционирането на ландшафтите
Районът за реализация е с ниска оценка по качества на ландшафтните характеристики.
Територията е наситена с инфраструктура - пътища, тръбопроводи, съоръжения, изкуствени
земнонасипни форми, нарушени терени. Ниска оценка получават и терените около депата за
отпадъци, както и селските микросметища съвместно с контактните им зони, замърсени с леки
фракции на отпадъците и на места безразборно изсипани купове.
Промишлената зона и пристанищата се характеризират със сравнително рядко, нискоетажно
и средноетажно строителство. Преобладава промишленото строителство с едри доминиращи
корпуси на сгради, надземни тръбопроводи, и друга линейна инфраструктура. Изменени са
пространствените структури, естествените типове и подтипове ландшафт в крайбрежните зони.
Крайпътния ландшафт е представен с типичните си характеристики – линейни
инфраструктури, запечатани настилки, слабо или липсващо озеленяване.
До този момен в територията на община Варна се наблюдава миграция на замърсителите от
промишлените и антропогенни ландшафти както в рамките на общината така и от дейностите в
съседните общини - община Девня, община Белослав и община Аксаково. Еутрофикацията във
Варненско и Белославско езера, както и измененията в хидробиологичните им характеристики са
типичен пример за миграция на замърсители от химическата промишленост и водният транспорт.
Депата за драгажни маси, замърсените брегови зони в устието на р. Провадийска са свързани с
дълготрайно компрометиране на ландшафти и локална миграция на замъсители. Варират степените
на влияние от миграцията на замърсителите дължаща се на натоварените транспортни потоци. Най
- силна, лентовидно изявена е тази миграция по протежение на пътя Варна - Девня.
Влиянието на новопредвиденото застрояване върху характеристиките на ландшафта
Ще е по-скоро положително. В настоящия момент теренът, предвиден за реализация
представлява неугледна площадка, а с предвидените застроителни планове тази площадка ще се
облагороди, ще се извършат озеленителни мероприятия, ще се почисти и ще се въведе определен
порядък на действие. Към настоящия момент площадката е с висока степен антропогенно повлияна.
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Характерът на въздействие върху ландшафта от реализацията на разширението на
пристанище „ОДЕСОС ПБМ Варна”, може да се класифицира по следния начин:
Териториален обхват на въздействието: локално, с малък териториален обхват на
територията на пристанището.
Степен на въздействието: незначително.
Продължителност на въздействието: постоянно (при съществуване на пристанището).
Честота на въздействието: постоянно (при съществуване на пристанището).
Кумулативни въздействия: минимални.
Трансгранично въздействие: не се очаква.
4.7. Характеристика и състояние на почвите
Настоящата характеристика на почвите в региона е съобразена с класификацията на ФАО, при
която е усъвършенстван генетико-географския принцип и е приложена нова таксономична система,
отразена в WRBSR (World Reference Base Soil Resources , 2002).
В региона на гр. Варна се отбелязва съществено разнообразие на почвени типове, обусловено
от геоложките и природните условия. Установени са представители както на зоналните, така и на
азоналните почви. От черноземите най-разпространени са типичните и излужените,
характеризиращи се с високо естествено плодородие. По суходолията, и по терасите на Варненското
и Белославското езера са разпространени наносни и блатни почви. Сивокафяви горски почви са
разпространени по склоновете на околните плата.
Човекът с разнообразните си дейности е създал и антропогенни почви, представени от насипни
и деградирали антросоли. Значителна част от района е подложен на активна ерозия, като на
повърхността са разкрити пясъци, пясъци и скали или силно ерозирали песъкливи почви.
От групата на зоналните почви има представители на няколко типа: Черноземи (Chernozems),
Фаеоземи (PHAEOZEMS) и Лесивирани почви (LUVISOLS).
1. Почвения тип Черноземи (Chernozems) е представен с подтиповете:


Карбонатни и типични ( Calcic Chernozems).

Карбонатните черноземи се срещат и в Лудогорско-добруджанската провинция (ШуменскоВарненския район). Образувани са върху типичен или по-глинест льос, а в Новопазарския и
Провадийския район, върху изветрели мергелни варовици. Малки петна от карбонатни черноземи
се срещат и извън посочените райони. Този подтип е от разреди: “карбонатен чернозем,
средномощен, образуван върху льосоподобен изветрял материал от варовити мергели” и
разновидност “карбонатен чернозем, образуван върху льосоподобен изветрял материал от варовити
мергели - средно песъчливо - глинест и лекопесъчливоглинест”. Мощността на хумустния им слой
е 50 – 60 сm, като са образувани върху изветрителни продукти на средно и долно - сарматски
варовити отложения и льосовидни, песъкливо-глинести олигоценски материали. В западната част
на землището на с. Страшимирово са с по-маломощен хумусен хоризонт 40-50сm, песъкливи и по
светли на цвят. Реакцията им е слабоалкална и средноалкална от 7,3 до 8. Съдържаниета на хумус в
хумусно-акумулативния и преходния хоризонти е в границите на 2,0% до 3,5%. В целинно
състояние карбонатните черноземи имат добре изразена зърнеста структура, с голяма участие на
агрономически ценните агрегати - над 1 mm. При старо разораните площи орницата е значително
разпрашена. Относителната маса на почвата се колебае в сравнително тесни граници - от 2,68 до
2,75 кг/дм. При най-разпространените средно песъчливо-глинести разновидности обемното тегло в
сухо състояние е около 1,5 кг/дм, а във влажно - 1,2-1,3 кг/дм. Общата им порьозност е сравнително
висока, като голяма част от нея е вътрешно агрегатна. Отличават се с ниска обемна плътност и много
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добра порьозност и водопропускливост. Шупването на карбонатите е средно и силно и на места се
наблюдава още от повърхността. Реакцията е слабо алкална.
Съдържанието на общ азот се движи в доста широки граници - от 0,12 до 0,25%. Това оформя
общи запаси от азот в 1-метровия слой около 1 t/dka, а в повърхностния слой 0-25 cm - около 300400 kg/dka.
Съдържанието на общ фосфор е сравнително високо и се движи от 0,210 до 0,260 g P2O5, което
оформя запаси от 1,7-2 t/dka в 1-метровия слой, а в повърхностния хоризонт - 400-600 kg/dka.
Главната част от фосфора е представена под формата на високоосновни калциеви фосфати, като
количеството на подвижния фосфор е сравнително ниско. Това е основната причина тези почви да
се характеризират с ниско естествено фосфатно плодородие.
Карбонатните черноземи се характеризират с добра запасеност на общ, подвижен,
водоразтворим и други форми на калия, т.е. преценяват се като почви с благоприятен калиев режим.
Причина за това е високото съдържание на първични калиеви минерали (слюди и фелдшпати), както
и присъствието на глинести минерали от типа на хидрослюдите, които са богати на калий.
Почвени проби от землището на с. Страшимирово имат следните характеристики:
Таблица 4.7.1. Агрофизични и агрохимични характеристики на (Calcic Chernozems) в района
на с. Страшимирово
проби
Мех.състав - % глина рН
Хумус %
Общ N %
P2O5 mg/100 g
№1
9,0
7,8
3,7
0,240
№2
14,2
7,3
1,95
0,126
7,8
Типичните черноземи (Calcic Chernozems) са разпространени значително по-слабо - главно в
Крайдунавската почвено-географска провинция, непосредствено на юг от карбонатните черноземи,
във вид на повече или по-малко прекъсната тясна ивица. Ограничено се срещат в ЛудогорскоДобруджанската и Добруджанско-Черноморската провинция. Заемат площ около 1,8 мил. декара,
което представлява около 7,82% от площта на черноземите, или 1,62% от общата площ на страната.
Типичните черноземи имат по-добре изразен и по-ясно очертан хумусен хоризонт (за разлика
от карбонатните). При тях карбонатите се появяват от средната и долната част на хумусния хоризонт,
най-често под 40-50 cm. В една от предишните класификации на FAO са определяни като Vermicalcic Chernozem - PHAEOZEM.
Условията на почвообразуване са почти същите както при карбонатните черноземи, но има
някой различия по отношение на почвообразуващите материали, които общо взето са по-тежки.
Най-широко са разпространени средномощните мицеларни, средно до тежко песъчливо-глинести
разновидности, образувани върху типичен и глинест льос. Мощността на хумусния хоризонт
обикновено е 50-60 cm. Тук, хумусният хоризонт е сравнително рязко очертан към преходния
хоризонт, който достига най-често 90-100 cm. Карбонатите се появяват на дълбочина 35-45 cm, като
под 40-50 cm се появява карбонатния мицел, който достига също до 90-100 cm. Карбонатните
конкреции започват от горната част на преходния хоризонт - под 60-70 cm надолу. Почвите имат
средно мощен почвен профил, състоящ се от хумусно - акумулативен хоризонт / 30 - 60 сm/ и
преходен хоризонт /30 - 50 сm/. Хоризонт “Ск” е представен предимно от почвообразуващата скала
със слаби опочвявания. Почвите са песъчливо - глинести, като карбонатите са измити на повече от
40 сm. Хумусният хоризонт е тъмно - кафяв, с троховидно зърнеста структура. Преходният хоризонт
е светлокафяв до бежов, глинесто - песъклив с наличие на много карбонатни мицели. Почвите са
добре запасени със хумус / 2,5 - 3,5%/, отличават се с добри общи физични свойства – добра
водопропускливост и добър въздушен режим. Реакцията в повърхностната част на почвата е
неутрална, а под 40 сm – слабоалкална.
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Излужени или Обикновени (Haplic Chernozems). Най-характерната особеност на
излужените черноземи е по-добре изразеният им промивен режим и мощният профил в сравнение с
карбонатните и типичните черноземи. Под хумусния хоризонт винаги следва безкарбонатен кафяв
илувиален хоризонт с различна мощност в зависимост от степента на излужването.
Процесът на почвообразуване при тях е по-различен в сравнение с този на карбонатните и
типичните черноземи: по-влажен климат и по-смегчени контитентални условия;
почвообразуващите материали са по-тежки, изградени от по-ситно частичен льос и льосовидни
глини, а някъде и от плиоценски и старокватернерни песъчливи глини. Именно тези по-влажни
екологични условия, по-тежки почвообразуващи материали и наличието на горско-степна
растителност са оставили своя отпечатък при оформянето на излужените черноземи и техния посилно изразен промивен режим. В зависимост от степента на излужване те се разделят на слабо-,
средно- и силно излужени. Най-широко са разпространени средно мощните и средно хумусните,
слабо- и средно излужени черноземи. По-малко са разпространени силно излужените черноземи,
които се срещат в комплекс с деградираните черноземи и тъмносивити е горски почви.
Излужените черноземи имат мощен тъмно оцветен, обикновено кафяво-черен до тъмнокафяв
хумусно-акумулативен хоризонт, който при средно мощните черноземи се движи между 50-70 cm.
В долната си част този хоризонт постепенно преминава в повече или по-малко кафяв безкарбонатен
преходен хоризонт с най-малка мощност при слабо излужените (20-30 cm), по-голяма при средно
излужените (30-60 cm) и най-голяма при силно излужените черноземи (60-80 cm). Карбонатните
отлагания се появяват на различна дълбочина, но винаги започват под преходния хоризонт с добре
изразен ярък преход: при слабо излужените под 60-80 cm, при средно излужените - под 80-120 cm и
при силно излужените - под 120-150 cm. Карбонатния мицел редовно се наблюдава при слабо
излужените, по-рядко при средно излужените и липсва - при силно излужените черноземи.
Дейността на ровещите животни и дъждовните червеи е добре изразена при слабо излужените
черноземи и намалява по посока на засилване процесите на излужване.
Повечето от слабо и средно излужените черноземи, както в Средната Крайдунавска, така и в
Лудогорско-Добруджанската провинция, се тежко песъчливо-глинести. Върху песъчливоглинестите наноси и мергелните глини те обикновено са леко глинести. По принцип слабо
излужените черноземи са свързани с глинест льос, средно излужените - с безкарбонатни и
беднокарбонатни плиоценски и старокватернерни глини.
Този подтип на черноземните почви е слабо представен в региона. Те са представени от две
разновидности: “Средно до силно излужени черноземи, образувани върху изветрели сарматски
варовици и варовити мергели” и “Силно излужени, плиткомощтни, образувани върху олигоценски
глини и пясъци”.
Първите имат сравнително мощен почвен профил, състоящ се от хумусно - акумулативен
хоризонт (60 - 80 сm) и безкарбонатен преходен хоризонт (30 – 50) сm. Почвите са тежко –
песъчливо - глинести, средно до силно излужени. Хумусният хоризонт е много тъмно - кафяв, с
троховидно зърнеста структура, като карбонатите са измити над 90 сm (карбонатен мицел в профила
почти липсва). Преходният хоризонт е светлокафяв, уплътнен, тежко – песъчливо -глинест и с
буцеста структура. Водопропускливостта им е добра и варира от 0,6 до 1,3 m/h. Почвите са добре
запасени с хумус (3 - 5%), отличават се с добри общи физични свойства – добра водопропускливост
и добър въздушен режим. Излужените черноземи са подложени на ветрова ерозия, а по склоновете
на суходолието и на водна ерозия.
Втората разновидност се отличава с това, че почвите са са сравнително плитки,
песъчливоглинести, на места каменливи, уплътнени. Разредът им е слабоизлужени. Запасите на
хумус са 2 - 3%, добре запасени с азот, имат добри общи физични свойства. Реакцията е
слабоалкална ~ 7,3. Почвени проби в терени горски фонд имат следните характеристики:
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Таблица 4.7.2 Агрофизични и агрохимични характеристики на (Haplic Chernozems) в
терени от горски фонд
Проба Мех.състав – % глина
рН
Хумус-%
Общ N-%
P2O5 mg/100 g
№1
27
7,3
1,95
0,126
7,8
2. Сивокафяви (сиви) горски почви, които според WRBSR се определят като Лесивирани почви
(LUVISOLS). По склоновете на обграждащите езерата плата е разпространен подтипът Haplic
Luvisols (обикновени). Сивите горски почви са широко разпространени на юг от зоната на
черноземите и заемат обширни пространства от Лудогорието, северозападната част на Дунавската
равнина и Предбалкана. Общата им площ е около 18 мил. декара, което представлява 16,28% от
площта на страната. Близо 67% от тях са дълбоки, добре развити почви, които са разпространени в
равнинните и хълмисти части на Северна България. Останалите - около 6 мил. декара са плитки
(непълно развити) и са характерни за Предбалкана.
Сивите горски почви в Северна България са генетично стари и носят редица реликтови белези,
свързани с по-стари и по-топли условия, каквито са съществували по време на плиоцена и стария
кватернер. Поради по-южните биоклиматични условия на формиране имат по-интензивен
биоклиматичен кръговрат, по-силно изразени процеси на минерализация на органичното вещество,
по-дълбоко излужване, по ясно изразена тестурна диференциация между хумусния и илувиалния
хоризонт. Характерно за тях е по-дълбока проява на горския почвообразувателен процес в
сравнение с източноевропейските сиви горски почви и средноевропейските кафяви горски почви.
До известна степен наподобяват канелените горски почви на Южна България.
Характерна особеност за тези почви е липсата на ясно изразен подзолен хоризонт, какъвто
имат руските сиви горски почви. Оподзоляването се проявява само в напрашване от SiO 2 в зоната
на хумусния хоризонт, под формата на островчета. Това показва, че подзолният процес при нашите
условия е подтиснат (поради по-южните условия). Предпазва минералната част на почвата от посилно разрушаване, а се създават условия за механично придвижване на глините от горния
хоризонт, т.е лесивиране (псевдооподзоляване).
Друга характерна особеност, отнасяща се за илувиалния хоризонт е неговата по-голяма
мощност и по-силно глинясване. Това се дължи не само на псевдооподзоляването, но и
вътрепочвено глинясване, което е характерно и за други наши почви. Отличителна черта на нашите
сиви горски почви е и по-слабо мощния хумусен хоризонт, който е и по-светъл на цвят и с по-ниско
хумусно съдържание.
Сивите горски почви се формират под влиянието на горско-степна и горска растителност,
което води до засилване признаците на горския (подзолния) почвообразувателен процес. Степента
на неговото развитие морфологично най-ясно се изразява в разсветляване на хумусния хоризонт и
съответно увеличаване напрашването от SiO2. Във връзка с тези и други особености познатите ни
три подтипа сиви горски почви по последната световна класификация (WRBSR, 2002) не попадат в
един и същи почвен тип.
Сивокафявите горски почви (лесивирани) са разпространени заедно с предходния тип почви.
Профилът им може да се срещне като нормално оформен и непълен. Хумусно-елувиалният хоризонт
е плитък ~ 30 сm до маломощен – 10-15 сm, отличава се със сиво - кафяв цвят, средно песъчливоглинест. Илувиално-метаморфният хоризонт е мощен 60-80сm, кафяв цвят, песъчливо-глинест до
песъчлив. Почвите са образувани върху елувий от варовити мергели. Количеството на хумуса в тях
е между 1,5-2,1 %, като 50% от него е концентриран в повърхностните 20-30 сm.
Върху по стръмните и наклонени склонове на заобикалящите езерата плата е развита ерозия.
В тези участъци хумусният хоризонт е с намалена мощност и частично изнесен. Съществуват
значителни терени с активна ерозия, обусловени от изветрителните процеси, геоложките и релефни
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условия, като на повърхността са разкрити пясъци, пясъци и скали или силно ерозирали песъкливи
почви.
3. Тъмно сивокафяви горски почви (Luvic Phaeozems). По своята генетична същност
тъмносивите горски почви осъществяват връзката между черноземния и горския
почвообразувателен процес в Северна България. Приличат много на деградираните черноземи, но
са с много по-силно изразен промивен режим, ясно изразени белези на горския почвообразувателен
процес, по-добре изразена текстурна диференциация. Имат все още добре изразен хумусноелувиален хоризонт с мощност 30-50 cm и постепенен преход към глинест кафяв или
червеникавокафяв илувиално-метаморфен хоризонт. С рязък преход под 80-120 cm следва богат на
карбонати хоризонт. Напрашването със SiO2 обхваща само горната част на хумусния хоризонт и е
изразено главно по повърхността на структурните агрегати. Уплътнението и изразеността на
илувиалния хоризонт е по-слабо.
Тъмносивите горски почви, развити върху карбонатни червенокафяви глини, продукти от
изветрянето на варовици и други песъчливо-глинести материали имат по-лек механичен състав.
Развитите върху льосовидни наноси имат тежко песъчливо-глинест механичен състав.
Минералогичният им състав е почти сходен с този на деградираните черноземи - хидрослюдести
(илитови) и смесено-слоести (илит-монтморилонит) минерали.
Този почвен тип също е разпространен по склоновете на платата заедно с предходния и заема
голям дял от почвите в региона. По новата класификация се отнася към Фаеоземите (PHAEOZEMS),
наричани още тъмни черноземовидни почви. Те са естествено генетично разпространени по
склоновете. Почвообразуващата скала е песъчливоглинести до песъчливи материали на карбонатна
основа. Профилът им се характеризира с два добре - оформени хоризонта. Хумусно-елувиалният
хоризонт е ~ 50 сm, отличава се с тъмно-кафяв цвят, песъчливо-глинест, с троховидна структура.
Илувиално-метаморфният хоризонт е с мощтност 30-50сm, тъмнокафяв цвят, плътно сложение и
буцестопризматична структура. Количеството на хумуса в тях е по малко - 1,5-2,5 %, а общия запас
на азот 0,8 - 0,12%.
Към групата на азоналните почви в региона са разпространени:
1. Блатни почви (GLEYSOLS). Почвите от този тип са разпространени в периферните части на
плитките блата, теренни понижения, заливани с вода, както и около поройните конуси. Характерно
за тях е, че или са под вода или нивото на подпочвените води е високо и периодично достига до
повърхността. При тези особености и в присъствие на ливадно-блатна растителност в тези почви
протичат редукционни процеси и друга характерна особеност – много бавно разлагане на
органичната материя. Това води до образуване на повърхността на хумусен или торфен хоризонт, а
под него – формирането на глееви (G) хоризонт с глинест механичен състав. В зависимост от
развитието на блатния процес и характера на органичното вещество се различават няколко подтипа.
По най-ниската разливна тераса в резултат на естествен генезис са разпространени ливадно-блатни
почви (Eutric Gleysols). Те заемат територии по ниската равна част на северните брегове на езерата.
В тях има трайно настанена ливадна растителност при високо ниво на подпочвените води – 0,5–1m.
Почвите имат генетична връзка с алувиално-ливадните почви. Хумусният хоризонт варира от 20-60
сm, тъмнооцветен, с рохкав строеж и троховидно -зърнеста структура и глееви петна в долната част
на хоризонта. По механичен състав са тежкопесъчливо-глинести до глинести. Богати са на
органично вещество - хумус 4,5-6,5 % и общ азот 0,22-0,35%. Съдържат високо количество
карбонати и реакцията им е алкална.
В региона има петна от торфенисто-блатни и торфено-блатни почви, обединени по новата
класификация като торфенисти под наименованието Umbric Gleysols. По-голямата част от почвите
от този тип у нас имат слабо до средно мощен торфен хоризонт, като повърхността му е по-силно
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разложена. Глинестият глееви хоризонт е с гълъбово-сивозелен цвят. Торфено-блатните почви са
разпространени в района на “Ятата” и в периферията на Белославско езеро, където в по-голямата
част от годината са под вода. Торфеният им хоризонт се отнася към слабо мощните (50-100 cm).
2. Наносни почви (FLUVISOLS). Това са млади почви, образувани от речни наноси. Решаващо
значение за формирането им има повишеното ниво на подпочвените води, както и обрастването им
с растителност. Покрай всяка река се образуват т.н. алувиални почви. Различават се 6 подтипа
наносни почви, но общите им особености са винаги формиране на заливната и първата надзаливна
тераса на реките; подложени са на периодично заливане и натлачване на нови наноси и се отличават
с естествена водолюбива растителност. Това са генетично млади почви, при които ливадният
почвообразуващ процес е в начална фаза. Образуват се по заливните тераси на реките върху
алувиални наноси при наличието на високи подпочвени води (свързани с водите на реката).
Строежът на техния профил зависи от характера на речната лъка. Алувиално-ливадните почви в
генетично отношение са с неоформен профил. Имат слабо развит хумусно-акумулативен, чиято
мощност варира от 30 до 70 cm. Той се отличава с рохкаво сложение и зърнесто-троховидна
структура, а при обработваемите земи е разпрашен. Практически това са почви с един генетичен
хоризонт. Под хумусно-акумулативния хоризонт лежат слоевете на почвообразуващата скала, които
близо до подпочвените води са оглеени (редукция на съединенията с променлива валентност). Тук
обаче нямаме същинско оглеяване (ендоглей).
Механичният състав на тези почви е твърде разнообразен - от песъчливи до глинести, но
преобладават по-леките разновидности. Обикновено в Северна България имат по-тежък механичен
състав. Това са по-грубочастични почви и при тях съществена роля играят първичните минерали кварц, фелдшпати и слюди. Вторичните глинести минерали са по-слабо застъпени, като обикновено
преобладават хидрослюдести глинести материали. В малките речни долини, когато върху
заливната тераса се отлагат делувиални материали, свлечени от бреговете, се образуват т.нар.
делувиално-ливадни почви. Те се отличават със средно до тежко песъчливо-глинест състав, с близки
подпочвени води и оглееност в долната част на профила.
Алувиално-ливадните почви се характеризират със сравнително високо плодородие и
благоприятни физико-механични и водни свойства. Рохкави са и не образуват твърда кора след
валежи. Когато подпочвените води не са засолени и са на дълбочина до 2 метра, растенията могат
да използват водата по капилярен път. За повечето от тях съдържанието на карбонати започва още
от повърхността на профила и почвите имат алкална реакция. Тези които са образувани около
безкарбонатни водосборни басейни имат слабо кисела реакция. Съдържанието на хумус е варира в
твърде широки граници. Същото се отнася и за съдържанието на азот, фосфор и калий. Трябва да
се внимава с торовите норми, сроковете на внасяне и др., т.к. поради близките подпочвени води има
опасност от измиване на хранителни вещества и от замърсяване на подпочвените води.
В района на заливните тераси и по най-ниската тераси около езерата, върху алувиалните
наноси в землищата на всички населени места са разположени Mollic Fluvisols. Алувиалните почви
са представени от: крайкоритен алувий; централни алувиални почви; крайтерасни алувиални почви
с разнороден състав. Почвите са с благоприятни физични, физикомеханични и водни свойства и
високо плодородие и са от следните разреди: наситени алувиални почви и тъмни алувиални почви.
Хумусното съдържание е ~ 3%. В най-ниската речна заливаема тераса и по северния бряг на езерото
преобладават тъмните (Mollic) алувиални почви, които имат тъмен и наситен с бази (V>50% и
рН>5,2) хумусно- акумулативен хоризонт, оглеен в различни части от високите подпочвени води.
Характеризират се като неразвити, формирани главно върху съвременни речни слоести наноси,
които продължават периодично да се отлагат. Периодичното промиване, разливанията и
отлаганията на нови наноси не позволяват трайно настаняване на почвообразувателен процес и
обрастване с растителност. Механичният им състав е разнообразен, както хоризонтално, така и по
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дълбочина на профила. При тях липсват формирани ясни генетични хоризонти, като хумусният
хоризонт е слабо очертан само в южната част на предвидената за строителство територия. Мащабни
равнинни територии по поречие на Провадийска река са заети от типични алувиални почви с
хумусен хоризонт ~45 сm, рохкаво сложение, зърнесто-троховидна структура, като под тях следват
пластове с различен петрографски и механичен състав. В тези зони почвите са с протичащ процес
на черноземен тип почвообразуване.
3. Делувиални (пролувиални) почви (COLLUVIOSOLS). Почвообразуващият материал на тези
почви са наносите от пороищата на временно течащи реки и потоци, които при изхода си в
равнините образуват наносни конуси или ветрила от конуси. Състоят се от слабо обработени и
несортирани чакълища, от които ситноземът е отмит или отложен в периферните части на
поройните конуси. Тези почви са бедни на хранителни вещества, но имат благоприятни физични и
топлинни свойства и добър дренаж. Тези почви също са сравнително млади, срещат се в подножията
на планините при непостоянен воден ток, при пороен делувиален характер на почвообразуващите
материали по долините на реките в Северна и Южна България. Разпространени са и двата подтипа:
Dystric (делувиални) и Gleyc (делувиално-ливадни). Развити са лентовидно и петнисто в северната
част по протежение на деретата, като са представени от няколко разновидности. Първата от тях е
“делувиални почви, тежко песъчливо глинести, временно повърхностно преовлажняващи се, с ниво
на подпочвените води повече
5-10 метра” (DELUVIUMSOLS, TEMPORAPY SURFASE
WATERLOGGIN-FAO-UNESCO) . Мощността на хумустния им слой е 60-100сm, като са
образувани върху докватернерни седименти, олигоценски глинесто песъчливи мергели и/ или
карбонатни олигоценски седименти - ронливи пясъчници, сиво-зелени глини и аргилити.
Делувиално елувиалните глини са тънкослоести компактни, напукани, неравномерно песъчливи,
сиво- бежови до бежови. “А” - хоризонт има тъмносиво-кафяв до черен цвят. Горният слой от 20-30
сm има рохкаво сложение, а подорницата е уплътнена. Дебелината на плужната пета е 30-50 сm и е
с много ниска водопропускливост. Хоризонт “В” имат буцесто-призматична структура, с мощтност
80-230 сm, като в долните части на “В” хоридзонт и “С” хоризонт се наблюдават глееви петна. “С”
хоризонт е с много тежко сложение, свързано с голямото количество олигоценски глини,
обуславящи изключително неблагоприятните общи физични и, физико-механични, физикохимични и водно-въздушни свойства. Карбонатите са измити на голяма дълбочина, почвената
реакция на “А” хоризонт е от неутрална до слабо кисела, на “В” и “С” хоризонти неутрална. Почвите
са слабо до средно запасени с органично вещество. Съдържаниета на хумус в хумусноакумулативния хоризонт е ~ 1%. Аналогична е картината и със съдържанието на общия азот.
Установени са високи стойности на магнезий (при моторен сондаж 3) в хоризонт “В”, дължащи се
на забавен водообмен. Съотношението магнезий Mg:Ca достига 50-60%, което е много
неблагоприятно и граничи по отношение на агрегирането с рисковия статус. Тези характеристики
ни дават основание локални петна от тази разновидност да отнесем към категорията “магнезиевосолнцовати делувиални почви, временно повърхностно преовлажняващи се, образувани върху
тежко - песъкливо глинести материали”. Обемната плътност при ППВ е много висока. С най-ниска
обемна плътност се характеризира орницата (1,18 - 1,38 g/сm3), в хоризонт “В” плътността достига
~ 1,5 g/сm3, а в по долните пластове до 1,8 - 1,95. Относителната плътност се движи в границите на
2,69 - 2,75 g/сm3. Общата порьозност при ППВ е добра в орницата (5%), като на дълбочина намалява
под 45% в долните части на “А” хоризонт и в “В” хоризонт.
Другата разновидност са “делувиални почви, тежко песъчливо-глинести ”. Мощността на
хумустния им слой е 40-60сm, като са образувани върху делувиарни глини с мощност 30-120 сm, на
места с варовити ядки и лещи от фин пясък, върху подложка от олигоценски глинесто-песъчливи
мергели и/или карбонатни олигоценски седименти - ронливи пясъчници, сиво-зелени глини и
аргилити.”А” хоризонт има тъмносиво-кафяв до черен цвят. Горният слой от 20-30 сm има рохкаво
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сложение, а подорницата е средно песъкливо-глинеста. Хоризонт “В” е глинест до глинестопесъчлив, с мощтност 30-120 сm без глееви петна. “С” хоризонт е различен от глини с много тежко
сложение, до песъкливи глини и прослойки от пясъци, обуславящи по добрите (в сравнение с
предходнната разновидност) общи физични и физико-механични, физико-химични и водновъздушни свойства. Почвите са добре изветрели, съдържат малко количество карбонати, почвената
реакция е неутрална.
Третата от тях е Делувиални почви разположени по крайезерните тераси. Профилът им е
хетерогенен по механичен и минералогичен състав, с изявена слоестост и с висок процент скални
късове (Dystric|. Мощността на хумусно-акумулативния и илувиално-метаморфния хоризонти
силно варира. Почвите се отличават със сравнително добър механичен състав и свойства и средна
продуктивност.
Делувиално-алувиалните почви (Gleyc Colluviosoils) са петнисто развити, в южната част на
общината в основата на деретата. Почвообразуващият материал е нанос - делувий отложен върху
алувия, глинесто песъчлив, слоест. Почвообразувателния процес е трайно настанен, заедно с
обрастването с тревна растителност. Хумусният хоризонт е добре очертан с протичащ процес на
черноземен тип почвообразуване. Механичният състав е разнообразен, както хоризонтално, така и
по дълбочина на профила. Почвите са предимно песъчливо - глинести. Хумусното съдържание е ~
3%.
Делувиално – пролувиални почви (DELUVIUMSOLS-PROLUVIUMSOLS -FAO-UNESCO) и
Делувиално–пролувиално-алувиални почви (DELUVIUMSOLS–PROLUVIUMSOLS-FLUVISOLS FAO-UNESCO) са слабо представени, петнисто разположени. Почвообразуващият материал при
първите е нанос - делувий отложен върху пролувий, глинесто песъчлив. Почвообразуващият
материал при вторите е нанос - делувий отложен върху пролувий и алувий, глинест. Хумусният
хоризонт е добре очертан с мощтност 50-80 сm , песъкливо глинест до глинест, разположен върху
пролувиален слой (50 - 100 сm) от чакъл разнороден полузагладен и пясъци, на места смесен с глини
и глинестопесъкливи материали, следвани от слоест материал от песъчливи глини.
4. Плитки почви (LEPTOSOLS). Най-важното условие за тяхното образуване е устойчивостта
на материнската скала на изветряне при конкретните климатични и релефни особености. Това са
едни от най-разпространените почви у нас, които заемат компактни територии в планините и
хълмистите места. Представени са от няколко подтипа, от които в района има рендзини (хумуснокарбонатни почви), които по световната класификация на почвите имат наименованието Rendzic
Leptodols. Химичните им свойства са свързани с изветрителни продукти от карбонатни скали като
варовици, мрамори, варовити мергели. Широко са разпространени в нашата страна. В Северна
България се срещат между Chernozems и Luvisols. Характеризират се преди всичко с високо
съдържание на хумус и на карбонати. Последното трябва да е над 40% по профила или скалата под
него, за да бъдат дефинирани като такива. Изградени са само от един хоризонт. Цветът му варира
от черен през червеникавокафяв до кафяв. Глинест е и се характеризира с добра структура. Найголямото количество физична глина е в горната част на профила и друга характерна особеност за
тези почви е, че няма предвижване на глина по дълбочина на профила. Мощността на хумусноакумулативния хоризонт е 40-60 cm.
5. Пясъчни почви (ARENOSOLS). Тези почви са слабо разпространени в България.
Отличителната им черта е пясъчния състав, който предопределя качествата и свойствата им. По
дълбочина на профила (1 m) те имат 4 основни характеристики: фракцията на едрия пясък е над
65%; имат рохкав строеж; нямат оформени почвени хоризонти и не се преовлажняват, поради което
при тях липсва оглеяване.
6. Антропогенни почви (ANTHROSOLS). Тези почви са образувани при решаващото
въздействие на човека в резултат на производствената му дейност и в зависимост от отношението
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му измененията са положителни или отрицателни. Разнообразните дейности на човека върху
естествените почви се обединяват в три главни посоки:

изменения във връзка със земеделското ползване;

изменения под влияние на строителството и промишлеността;

изменения във връзка с бита на населението
Антропогенният фактор може косвено да причини изменения без външно нарушаване на
почвения профил (утъпкване от машини, неправилно поливане и др.). Преките антропогенни
влияние придобиват все по-голямо значение. В зависимост от естеството на човешката дейност и
различията в състава, строежа и свойствата антропогенните почви е нас се разделят на четири
подтипа: агрогенни (Aric), убраногенни (Urbic), древнополивни (Cumulic) и рекултивирани (Manmade).
Антропогенните почви в района могат да бъдат представени като “насипни антросоли “ и ”
деградирали антросоли”.
Насипните антросоли (условно наречени почви) представляват специфичен нестандартен
материал, нанесен върху терени от човека. Разредите, срещани в района на общината са “насипни
почви от битови отпадъци“ и “промишлени насипни почви”. Насипните почви от битови отпадъци
представляват натрупан нестандартен влажен материал съдържащ предимно битови отпадъци,
който по състав и свойства превъзхожда много минерални торове. Недостатък е бавната
минерализация и съдържанието на по-едри фракции в натрупаните отпадъци. Насипните почви са
представени в района на ДПТБО Езерово и в районите с локални сметища и микросметища.
Промишлените насипни почви са представени в депа за драгажни маси и утаечно езеро
(сгуроотвал) на ТЕЦ – Варна. Първите представляват натрупана драгажна маса. Отличават се с
отсъствие на плодородие и приблизително съдържание на: органичен въглерод – 2%; фосфор 0,05%; калий - 1,7%; железни окиси; калциеви окиси; карбонати и други.
Почвени проби, взети от депата са изследвани за тежки метали и показват следните
характеристики:
Таблица 4.7.3 Съдържание на тежки метали в почвата от депата (mg/kg)
Показатели
Резултати
Проба 1
Проба 2
Арсен
0,1
0,1
Живак
< 0,1
< 0,1
Кадмий
0,4
0,3
Олово
22
21
рН
8
8
Вторите представляват натрупана сгуропепелна смес от ТЕЦ. Отличават се с отсъствие на
плодородие и приблизително съдържание [ДОВОС “Сгуроотвал на ТЕЦ Варнана : Ca - 1%; Mg 0,4%; K - 1,7%; P – 0,13%; Co – 0,01%; Mo – 0,01%; B – 0,01%; Mn - 0,02%; Al – 14%; Fe – 10%. В
депото, до този момент са депонирани: сгурия от ТЕЦ - 879 890 t ; пепелина от ТЕЦ - 7 121 387 t.
Площта на депото на ТЕЦ е 1046 dа.
Деградирали антросоли (условно наречени почви) представляват терени с унищожени
почвени характеристики вследствие на човешката дейност. В тази разновидност попадат: терени с
иззети почвени и подпочвени слоеве с цел разполагане на промишлени и комуникационни обекти;
терени със съществено променена вертикална планировка - диги, насипи, изкопи; терени с
натрупани върху почвите изкуствени насипи от глина за направата на изкуствени откоси - в
районите на трасетата по протежение на основните транспортни артерии - ЖП трасета, пътища,
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както и при дигите, ограничаващи утаечното езеро на ТЕЦ Варна и депата за драгажни маси.
Антропогенните наслаги са променили изцяло естествената геоложка среда и почвените
характеристики. Почвите от типа деградирали антросоли заемат ~ 52 dа.
Почвите в района на Варна търпят влияние от: пренос на замърсители във въздуха от
дейности в Девненския промишлен комплекс; замърсени подпочвени води и води на реките
Девненска и Провадийска; ТЕЦ – “Варна”; пристанище “Варна – Запад”.
Хумусният слой от почва ще се образува при изземване на горния слой на почвата при
земно-изкопните дейности, свързани със строителството на отделните подобекти. Трябва да се
отбележи, че теренът за реализация е особено беден на хумусна съставка т.к. е насипна тераса,
образувана във времето основно от насипване на изкопни земни маси основно „мъртвица“ и спада
към т.н. насипните антросоли (условно наречени почви) представляват специфичен нестандартен
материал, нанесен върху терени от човека. Разредите, срещани в района на реализация са “насипни
почви от битови отпадъци“ и “строителни насипни почви”.
При разработването на инвестиционното предложение е необходимо да се предвидят депа за
разделно съхраняване на изкопаните земни маси: депо за хумуса, с който по-късно ще се
рекултивират нарушените по време на строителството терени и депо за глинести и скални маси,
които могат да се използват за вертикална планировка на площадката.
Хумусният слой ще се съхранява в съответствие с изискванията на Закона за почвите (ДВ.
бр.89 от 6 ноември 2007г., посл. изм. ДВ. бр.66 от 26 юли 2013г.) и Наредба №26 за рекултивация
на нарушени терени, поддържане на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на
хумусния пласт. Цялото количество хумусен слой се предвижда да бъде оползотворено при
вертикалната планировка и оформянето на зелени пространства.
Инвестиционното предложение не предвижда отнемане на нови терени и унищожаване на
продуктивни почви. Въздействието върху земите и почвите е практически нулево.
Тъй като практически инвестиционното предложение не се изгражда в район с качествени
почви (площадката на технологичните зони – приътанищната теретория е предвидена да се изгради
върху антропогенни насипни тзони със строителни отпадъци и мъртвица и акваториална част), а в
антропогенна територия и освен това не засяга по никакъв начин почви извън територията
характерът на въздействие върху фактор „Почви“ от реализацията на разширението на
пристанището, може да се класифицира по следния начин:
Териториален обхват на въздействието: локално, с малък териториален обхват на
територията на пристанището.
Степен на въздействието: незначително.
Продължителност на въздействието: постоянно (при съществуване на пристанището).
Честота на въздействието: постоянно (при съществуване на пристанището).
Кумулативни въздействия: не се очакват.
Трансгранично въздействие: не се очаква
4.8. Културно наследство, археологически, исторически и архитектурни паметници
Съгласно чл. 6 от Закона за културното наследство, културно наследство са:
1. наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати;
2. исторически обекти и комплекси;
3. архитектурни обекти и комплекси;
4. етнографски обекти и комплекси;
5. образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура;
6. природни ценности (образци);
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7. индустриално наследство;
8. произведения на изящни и приложни изкуства;
9. народни занаяти;
10. документално наследство;
11. аудио-визуално наследство;
12. устна традиция и език;
13. книжовни и литературни ценности;
14. обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания;
15. музика, песни и танци;
16. народна медицина;
17. кулинарни и еноложки традиции;
18. народни игри и спортове.
От изброените категории, инвестиционното намерение има отношение единствено към т.1.
Районът на инвестиционното намерение представлява залив в североизточния край на
Варненското езеро. Дъното е стръмно и слиза до дълбочина около 8 м. Акваторията му и
прилежащата територия са едни от малкото естествени геоморфоложки форми в тази зона на езерото,
слабо нарушени от строителни и одълбочителни дейности, което е видно при съпоставка на
географски източници от ХХ и ХХІ в.

а

б

в
г
Фиг.4.8.1. Карти на района на инвестиционното намерение: а – 1909 г.; б – 1920 г.; в –
1933 г.; г – 1936 г.
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а

в

б

г

д
е
Фиг. 4.8.2. Района на инвестиционното намерение: а – 1942 г., аерофотоснимка; б – 1960
г., ортофотокарта; в – 1982 г., топографска карта; г – 2014 г., ортофотокарта; д – топографска
карта 1:25 000; е – Varna Ports Reference (Quick guide)
В началото на ХХ в. оттук е започвал северният ръкав на река Девня, която, разделена на
няколко ръкава, пресичала пясъчната коса между езерото и морето, и след като каналите се
свързвали в един, се вливала в морето. Още през ХІХ в., при строежа на Варненската крепост,
северният канал бил изкуствено регулиран, като с него били свързани други канали, и бил прекаран
пред крепостната стена на града с цел допълнителна защита. Повишеният речен дебит бил
използван за задвижването на няколко мелници. Около 1900 г., при строежа на пристанищен кей,
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този северен ръкав бил премахнат, а водата отведена на юг. Новият, т. нар. „временен канал“, е
причината езерното ниво, което било по-високо от морското с около 1,4 м., да спадне с 0,4-0,5 м
(Иширков, 1905, 69; Вълканов, 1935, 217; Божков, 1936, 154). Това, както и допълнителните
осушителни дейности, водят до редуциране на площта на езерото.
В периода 1907–1909 г. е прокопан навигационен канал между езерото и морето, т. нар. „Стар
канал“, дълъг около 2 км, широк 50 м и дълбок 5 м. Той е причината за нахлуването на солена вода
и превъщането на езерото в бракичен басейн. Нивото му спада с около 1 м и се изравнява с морското,
а солеността му достига до 8 %. Значителни части от заблатените участъци по периферията му
пресъхват (фиг. 4.8.1. в, г) (Вълканов, 1936-Б, 119). През 30-те години на ХХ в. каналът е разширен
и одълбочен (Вълканов, 1935, 217).
През 1976 г. е прокопан нов, по-дълбок и широк канал, вследствие на което солеността
нараства до 15% на повърхността и до 17% в придънните слоеве (Маргос, 1969, 85 – 87; Гочев, 1986,
24 - 27). Пространството между двата канала, езерото и морето се оформя в изкуствено направен
остров. „Островът“ е зает от индустриална зона (фиг. 4.8.2. в, г).
4.8.2. Археологически контекст на инвестиционното намерение.
На площта, предвидена за изграждане на новите пристанищни съоръжения, досега не са
регистрирани археологически паметници. Въпреки това тази зона е оценена с висок потенциал за
наличие на археологически обекти поради няколко причини:
Долината на Варненското и Белославското езеро са били интензивно обитавани от
праисторията до днес, свидетелство за което са множеството открити и регистрирани
археологически движими и недвижими паметници, принадлежащи на различни исторически
периоди (късен палеолит, халколит, бронзова епоха, желязна епоха, античност, късна античност,
ранно, средно и късно средновековие, османски период и Възраждане). Обектите са представени в
стотици публикации и повечето са регистрирани в Автоматизираната информационна система
„Археологическа карта на България“. Те са открити както на сушата, така и в акваторията на езерата1.
Подводните паметници включват основно потънали праисторически селища от късната халколитна
епоха; ранната, средна и късна бронзова епоха. Обектите на сушата включват селища, крепости,
некрополи и други паметници от гореизброените периоди.
В района на инвестиционното намерение са известни няколко археологически обекта с
национално значение, изброени по-долу:
Нелокализирани обекти в Стария канал
Братята Карел и Хермин Шкорпил споменават, че при прокопаването на Стария канал през
1908-1909 г. са открити множество колове и обработени каменни блокове. Те предполагат, че това
са останки от храм на воден бог. От известието не става ясно дали коловете и блоковете са били
части от една и съща структура. Възможно е коловете да са били пилоти на монументална постройка
или кейово съоръжение, но също така и да са част от праисторически обект. В публикацията не е
посочено точното местонамиране на паметниците (Иванов, 1981, 286). Данни за локализацията му
липсват и в архива на Безименното акционерно дружество, извършващо прокопаването на канала.
Първоначалната дълбочина на канала е 5 м. Впоследствие той е удълбочен до 9,6 м, а на места
и повече.
Селище в Стария канал
Г. Тончева в своя статия споменава, че през 1968 г. смукачката „Егея” попада „на десетото по
реда на намирането си наколно селище западно от Аспаруховия мост, в канала пред
Към момента броят на регистрираните недвижими археологически паметници в акваторията и прилежащия район на
Варненските езера надвишава 100.
1
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електроцентралата2, югозападно от Варна”. В статията си тя датира селището в късната бронзова
епоха (Тончева, 1972, 310-311, 315). В обобщаващите си публикации за селищата във Варненските
езера М. Лазаров и И. Иванов не е споменат за това откритие (Лазаров, 2009; Ivanov, 1993), макар
че М. Лазаров при описанието на селище „Варна 3. Родопа“ смесва информация за три обекта (тук
Варна 1, Аспарухово и Селище при Стария канал) (Лазаров, 2009, 18).
В акваторията на Стария канал, в зоната между 110-ия метър от началото на канала в езерото
и края на пристанищния док, през 2015 г. след одълбочителна драгажна дейност при водолазните
огледи са открити върхове на вертикално забити дървени колове, праисторическа керамика със сив
цвят, животински кости, покрити с десетина-сантиметров пласт черупки от стрида и дяволски нокът.
Информация за находките е изпратена на Центъра за подводна археология (ЦПА), Созопол. От ЦПА
е изпратено писмо до ръководството на „ОДЕСОС ПБМ - ВАРНА“ за преустановяване на
драгажните дейности. През 2018 г. обектът е посетен в рамките на научно-изследователски проект
на Националния археологически инситут с музей (НАИМ-БАН) и ЦПА. На място са регистрирани
колове от наколни постройки, фрагменти керамика, вероятно от къснохалколитната епоха, кости на
животни. Обектът е регистриран в Автоматизираната информационна система „Археологическа
карта на България“ под № 10006183.

а
б
Фиг. 4.8.3. Локализация на селището в Стария канал: а – на топографска карта; б – на
сателитна снимка.
Обект Аспарухово
Малкото първична информация за него се съдържа в четири изречения на бележка под линия
в статия на А. Маргос от 1965 г., посветена на селище Страшимирово: „По-пълна представа за
начина, по който били построени наколните селища във Варненскоо езеро, получаваме от откритите
през август 1964 г. следи от наколни постройки в пясъчния насип между Варненския залив и
Варненското езеро. Тук при копаене шахта за канализация на варненския квартал „Аспарухово“ на
дълбочина 8,5-9 м бяха открити група подострени дъбови колове, забити в някогашното дъно на
съществувалия преди тук морскс залив, в който се намирали откритите досега наколни селища ...
Коловете бяха забити квадратно на равно разстояние (около 2 м) един от друг в три реда. За
съжаление друг археологически материал не беше открит.“ (Маргос, 1965, 59, бел. 3; Маргос, 1969,
93 и карта на стр. 92)) Всички следващи статии споменаващи обекта по-скоро дават подвеждаща,
отколкото допълваща информация. А. Маргос, Г. Тончева, И. Иванов и М. Лазаров приемат, че в
ТЕЦ „Янко Костов“, намиращ се днес на острова между Стария и Новия канал, свързващи Варненското езеро с
Черно море
2
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случая става въпрос за селище3 (Тончева, 1972, 309; Ivanov, 1993, 19-20; Лазаров, 2009, 18), въпреки
че обикновено при този тип обекти е откривано голямо количество керамика, кости на животни и
други материали.
През 1993 г. И. Иванов регистрира праисторическо селище в Археологическата карта на
България (картон № 1400004) и го локализира на две топографски карти. Той отбелязва, че селището
е открито при изкоп за основи на сгради западно от месокомбинат Родопа, разположен южно от
Стария канал, днес на острова между каналите. Отбелязаната дълбочина е 0 – -5 м. Информацията,
вписана в регистрационната карта на АКБ се разминава с тази, която дава А. Маргос – в единия
случай се говори за изкоп за шахта, а в другия за основи на сгради. И. Иванов отбелязва дълбочина
до 5 м, а А. Маргос – до 9 м. Мястото, което И. Иванов отбелязва на картите e изцяло изкуствен
насип, където няма и сгради. Навярно той е допуснал грешка при изработването на картата. При
обхода на терена през м. май 2018 г. в рамките на научно-изследователския проект на НАИМ-БАН
и ЦПА разминаването е коригирано и локализирането е извършено по-прецизно (фиг.4.8.4).

Фиг. 4.8.4. Актуализирана карта на обекта в АКБ, 2018 г.
От представените сведения за обект(и) в квартал Аспарухово не става ясно дали се касае за
един обект или няколко. Информацията за няколкото открития е твърде оскъдна. Единствените поточни географски сведения са за обекта в Стария канал и обекта от картона в АКБ, които са в близост
един до друг и е възможно да става въпрос за едно селище (фиг. 4.8.5).
В статия на И. Иванов (Ivanov, 1993, 20) той споменава, че Г. Тончева датира обекта в бронзовата епоха, като за
референция отбелязва нейна статия от 1970 г. В ползваната литература към статията му обаче той не дава такава нейна
публикация. Няварно става въпрос за техническа грешка и следва да се има предвид статия на Г. Тончева от 1972 г.
(Тончева, 1972, 309, 311, 315). В нея тя представя два обекта в района на кв. Аспарухово – открития през 1964 г., за
който не дава датировка, и селище пред Електроцентралата, западно от Аспаруховия мост, което датира в късната
бронзова епоха (за него виж тук СЕЛИЩЕ В СТАРИЯ КАНАЛ). И. Иванов явно смесва информацията за двата обекта.
3
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Фиг. 4.8.5. Картосхема на обектите в западната част на Стария канал
Селище Варна 1
Селището се намира в североизточния край на Варненското езеро, при откриването му - при
завод „В. Коларов” (по-късно - фабрика „Хр. Ботев” и помещения на месокомбинат „Родопа“) и
пред Корабостроителния завод (Маргос, 1961-Б, 129 – 131; Маргос, 1969, 91), според И. Иванов в
близост до „старата жп гара, сега спирка Варна” (Ivanov, 1993, 20). Археологически находки от това
място са намерени първоначално през 1937 г. при драгиране на дълбачката „Егея”, която изважда
от 7 м дълбочина археологически материали, предадени на Варненския музей и публикувани от А.
Маргос (Маргос, 1961-Б, 130 – 131). През септември–октомври 1960 г. е проведено ново почистване
на езерното дъно със смукачката „Егея”, която изважда много керамика, дървени колове и други
артефакти. Находките са размесени с голямо количество черупки на морски мекотели. При тази
акция са събрани малко археологически материали, тъй като само първоначално дълбачката е
изхвърляла изкопаната маса на сушата, а след това я е изсипвала в езерото (Маргос, 1961-Б, 129 –
230; Маргос, 1961-А). А. Маргос открива прилика на керамиката с тази от с. Езерово и датира
селището в ранната бронзова епоха (Маргос, 1961-Б, 129-130; Лазаров, 2009, 16). Г. Тончева го
отнася към края на раннната бронзова епоха (Тончева, 1972, 309 – 315). Обектът е въведен в АКБ
през 1993 г. от И. Иванов (картон № 1400031) (фиг. 4.8.6; 4.8.7.).
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Фиг. 4.8.6. Картата от картона на обекта, съставена от И. Иванов, 1993 г.

Фиг. 4.8.7. Локализация на селището Варна І върху сателитна снимка, 2018 г.
Обектът е разположен в североизточната част на Варненското езеро, оформящо сега, а и в
миналото, част малък залив (фиг. 4.8.8). Този ландшафт е благоприятствал появата и
съществуването на селище, тъй като полегатите брегове са го защитавали от северни и източни
ветрове. То е било в близост до Палеопровадийска река или съществуващия тогава лиман. Днес на
това място се спускат малки ручеи, които навярно са съществували по време на функционирането
на селището и са били от значение при избора на място.
171

Фиг. 4.8.8. Източен край на Варненското езеро пред завод В. Коларов с отбелязано
място на селището (по Маргос, 1961-Б, обр. 4).
Селището се среща в литературата с различни имена: „Варна II” (Маргос, 1969, 91, 123), „селището
пред завод Васил Коларов” (Маргос, 1961-А, 1; Маргос, 1961-Б, 129 – 230; Тончева, 1972, 309 – 315).
И. Иванов използва „селището при фабрика Хр. Ботев” (Ivanov, 1993, 20), а М. Лазаров го нарича
„Варна 1” (Лазаров, 2009, 16) 4.
4.8.3. Характер на въздействие върху културното наследство от реализацията на пристанище
„ОДЕСОС - ПБМ”.
От представените сведения става ясно, че в непосредствена близост до района на реализиране
на инвестиционния проект са регистрирани няколко археологически обекта. Предвидените за
изграждане съоръжения попадат между два от тях – праисторическото селище Варна 1 и селището
в Стария канал. Досега на самото място, където ще се извършват строителните дейности не са
провеждани изкопни и драгажни работи – или поне такива, съгласувани с археологически
институции – при каквито са били открити всички обекти под морското ниво във и около
Варненските езера. Затова, въпреки липсата на конкретни данни за територията на инвестицията,
поради високия археологически потенциал на мястото е необходимо да се вземат необходимите
мерки за обезпечаване на изследването на културните ценности, които е възможно да бъдат открити
и засегнати при изкопните и строителни дейности. Следва да бъде изготвен план на действие и
осигурено наблюдението на изкопните работи от археолози, съгласно действащото законодателство
(Закон за културното наследство, глава седма).
Като цяло характерът на въздействие върху културното наследство от реализацията на
пристанище „ОДЕСОС – ПБМ“, може да бъде класифициран в два възможни сценария:
М. Лазаров (Лазаров, 2009, 16, 18) представяйки селищата във Варненските езера при описанието на четиринайсетото
селище, което нарича „Варна 3. Родопа” смесва информацията за две селища - обекта при квартал Аспарухово и селище
Варна 1 (тук). Публикацията му е издадена посмъртно, въз основа на подготвян от него текст, който той не е успява да
довърши.
4
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1. При отсъствие на културни ценности:
Териториален обхват на въздействието: локален, с малък териториален обхват.
Степен на въздействието: незначителна.
Продължителност на въздействието: еднократна.
Честота на въздействието: еднократна.
Кумулативни въздействия: незначителни.
Трансгранично въздействие: не се очаква.
2. При наличие на културни ценности:
Териториален обхват на въздействието: от локален до обширен – в зависимост от
регистрираната площ.
Степен на въздействието: унищожителна (пълно проучване).
Продължителност на въздействието: еднократна (по време на строежа).
Честота на въздействието: еднократна (по време на строежа).
Кумулативни въздействия: незначителни.
Трансгранично въздействие: не се очаква.
4.9. Опасни вещества. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 2 от ЗООС
На основание Доклад за извършена класификация съгласно чл. 103, ал. 1 ЗООС обектът не е
класифициран като обект с нисък или висок рисков потенциал.
В Приложение № 20 е представен Доклад за извършена класификация съгласно чл. 103, ал.
1 ЗООС.
4.10.
Здравно-хигиенни
аспекти
и
оценка
на
здравния
риск
4.10.1. Определяне на потенциално засегнатото население и територии, зони и/или обекти със
специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита в зависимост
от предвиждания териториален обхват на въздействията върху компонентите на околната
среда
Разглежданото инвестиционно предложение (ИП) включва изграждане на 220 m нова кейова
стена към съществуващо и действащо към момента пристанище, с възможности за обработване на
генерални, насипни, едрогабаритни товари, опаковани стоки и контейнери. Разширението ще
повиши производствения му капацитет, като се планира за година да се обработват:
- около 750 000 тона генерални товари, включително контейнери 50 000 TEU годишно,
- 1 000 000 тона насипни товари, включително зърно.
За повишаване на опциите и капацитета за временно съхранение, ще се изградят нови метални
силози за насипни зърнени товари до 10 бр. силози, в две паралелни силозни групи с общ
максимален обем от 64000 t до 82000 t във функция на височината на силозната клетка и обем 82 000
до 100 000 m3, заедно със стационарни гумени лентови транспортьори с производителност около
500 t/h, контейнерна площадка, 6 броя монолитни покрити складове - 2х1250 m2, 1х1600 m2, 1х1200
m2, 1х1920 m2 (нов склад, който е на чертежа на Ген плана, но не е описан в записката), 1х1000 m2,
1х2300 m2 и метални навеси към съществуващи закрити складове за генерални товари (за цветни и
поцинковани метали, товари в биг-бегс, кашони, каси и други), и открити навесни конструкции (1 х
480 m2, 1 х 600 m2 и 1 х 880 m2) за всички видове черни метали, биг-бегс, дървен материал, товари
в каси, варели и друга опаковка и др. Покритите складве с размери 1600 m2 и 2300 m2, залегнали в
генералния план за изменение са преминали процедура по ОВОС и разрешени за строителство през
2017 г. В обхвата на съществуващото УЕГ изменението предвижда „намаляване“ до площ от 3200
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m2 на съществуващ покрит склад за насипни и генерални товари чрез предстояща реконструкция, с
оглед осигуряване на оперативна площ зад подкрановия път на новата стена
При товаро-разтоварните операции ще се използват релсови пристанищни кранове,
покриващи напълно необходимостта от безопасна товароподемност за обработката на обичайните
за региона товари. В складовете ще се използват челни товарачи, оборудвани с най-широка гама
сменни товарозахватни приспособления.
Към новата пристанищна зона ще се изгради и прилежащата инфраструктура – транспортна,
електро- и водоснабдяване, отвеждане на битови и дъждовни отпадни води. ИП ще се реализира
върху собствен на възложителя терен – ПИ № ПИ 10135.5501.356 от устройствения план на гр.
Варна, с обща площ от 123,580 декара.
В разширението на пристанищетото ще се извършват различни видове дейности, които са
функционално, а в определени ситуации - и териториално свързани, всеки с определена
професионална, трудово-хигиенна и екологична специфика:
- организация и осъществяване на воден транспорт;
- организация и осъществяване на входящ и изходящ автотранспорт;
- организация и осъществяване на входящ и изходящ ж.п. транспорт;
- вътрешен наземен транспорт;
- администриране и управление на пристанищната дейност;
- логистично и енергийно обезпечаване, контрол на достъпа, охранителна дейност.
Описаните кейова стена, складовете, подемно-транспортното и технологичното оборудване,
разтоварищата, кантарите и пр., участват в сложната технологична зависимост от локацията и
съществуващата строително-техническа ситуация в зоната.
Като основен критерий при оценката на допустимостта на нови ИП във връзка с отстоянията
им до обекти, подлежащи на здравна защита, до преди няколко години служи Наредба № 7 за
хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, обн. ДВ. бр.46 / 1992 г., ..., отм. ДВ.
бр.38 от 17 Май 2011 г. Независимо от отмяната на нормативния акт, величината на
регламентираните в наредбата хигиенно-защитни зони (ХЗЗ) е съхранила своето хигиенно значение
и здравно-превантивен смисъл, затова ХЗЗ продължават да служат като ориентир при
устройственото планиране на индустриални и урбанизирани територии. Минималната ХЗЗ за
настоящото ИП, дефинирана в раздел "Други дейности и комунални съоръжения" т. 364, е 300 m значително под реалните отстояния.
Съгласно §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби към Наредба за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ДВ, бр. 25/2003 г. посл. изм. и доп.,
бр. 94/30.11.2012 г., обекти, подлежащи на здравна защита, са жилищните сгради, лечебните
заведения, училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти,
обектите за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни
селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за
къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и
обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните,
стоковите борси и тържищата за храни.
Обекти от такъв вид се намират в гр. Варна и те се разглеждат в настояция доклад като
потенциално високо чувствителни по отношение на здравния риск за населението.
Територията на предвиденото разширение на пристанище за обществен транспорт с
регионално значение „ОДЕСОС ПБМ - Варна“ се намира в Промишлена зона Юг. То отстои на:
- 400 м южно от най-близките жилищни сгради;
- 350 м западно от „Булярд корабостроителна индустрия“ АД.
Населението, сградите с обществено предназначение за образование и здравеопазване и
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обектите за съхранение, преработка и търговия с храни в гр. Варна, главно в района около и под
фабрика „Христо Ботев“, характеризирани като такива с повишена чувствителност и подлежащи на
здравна защита, биха били потенциално засегнати от реализацията на ИП.
Населението, което потенциално би могло да бъде засегнато, обитава жилищните сгради в
район „Одесос“, ситуирани на север-североизток от ул. „Девня“ и бул. „Христо Ботев“. В района на
отстояние над 600 m се намира целодневна детска градина „Щастливо детство“, на около 800 m в
посока север - ДКЦ 5 „Света Екатерина“, на около 800 m в посока изток-североизток е Домът за
деца, лишени от родителски грижи „Княгиня Надежда“, на около 1050 m в същата посока е СОУ
„Димчо Дебелянав“. На около 850 m югозападно в Промишлена зона Острова, северно от Аспарухов
мост, се намира предприятие за улов и преработка на риба „Север Експорт“ ООД.
Всички тези обекти, които се характеризират с повишена чувствителност по отношение на
здравния риск, са отдалечени на повече от 500 m от разглежданото ИП, в надветрена посока, в
близост до улична мрежа с оживен транспортен трафик и с множество сгради между тях и ИП.
Негативните ефекти при изграждането и експлоатацията на ИП са с ниска степен на вероятност за
изява, краткотрайни по време и с несъществено въздействие върху здравето.
Площадката на инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителната зона на
водоизточници и в този смисъл съотвества на разпоредбите на Наредба № 3 за условията и реда за
проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, ДВ, бр.
88/2000 г.
4.10.2. Идентифициране на рисковите фактори за увреждане здравето на хората. Дефиниране
на водещите рискови фактори
Рисковите фактори, свързани с реализацията на инвестиционното предложение, могат да
бъдат диференцирани като генериращи стандартен - присъщ, атрибутивен риск, който би могъл да
се изяви при нормално протичане на строително-монтажните и експлоатационните пристанищни
операции и като риск при екстремни, аварийни ситуации както при строителството, така и при
експлоатацията на обекта.
По време на СМР се наблюдават ниско- до средностепенни като интензитет, доза и време на
въздействие рискови експозиции от замърсявания на работната и околна среда с прах от изкопни
земни маси, инертни и строителни материали, шум, вибрации, заваръчни аерозоли, органични
разтворители от лаково-бояджийски покрития. Група в риск са строителните работници, които
пребивават на строителната площадка на всеки етап от строителния процес - от направата на
изкопите до приключване на механо-монтажните и довършителните дейности. В много по-ниска
степен на опасност от въздействие, респ. проява на негативни здравни събития и ефекти, са
изложени намиращи се в близост до границите на площадката и краткосрочно пребиваващите лица,
доставчици, субконтрактори и др.
За населението, подлежащо на здравна защита, отдалечеността на повече от 300 m се явява
превантивен фактор - налице е защита чрез разстояние. Като се имат предвид и механичните
ограждения на обекта, ще бъде осъществена и защита чрез екраниране по отношение на
механичните звукови трептения и въздушните емисии.
За персонала, изпълняващ СМР, съществуват рискове от преохлаждане или прегряване,
свързани с работа на открито при екстремно ниска или висока температура, особено при висока
относителна влажност на въздуха, която повишава субективното усещане за топлинен дискомфорт
както при високи, така и при ниски температури. На откритите работни площадки неблагоприятните
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параметри на микроклиматичния комплекс - температура, относителна влажност и скорост на
движение на въздушните маси, са съизмерими с атмосферните.
Повишен е рискът от инциденти, трудови злополуки и травми, породени от механични
фактори: падащи и летящи тела, движещи се механизми, работа в изкопи и на височина, работа на
скелева и на покривна конструкция. Специфичен риск е работата в близост до воден басейн с
дълбочина над 1,5 m, с риск от удавяне при падане.
По време на строителството шумовите нива от транспортните средства, тежката и изкопна
механизация, обработката на метали, товаро-разтоварните дейности на инертни материали,
полагането на кофраж и бетон и др., са около и над допустимите граници на въздействие. При сухи
строителни процеси и обработка на насипни материали се повишават нивата на всички прахови
фракции в дихателната зона.
В работната практика на пристанището, предмет на настоящото ИП, при нормална
експлоатация се идентифицират следните опасни за здравето на персонала условия, ситуации и
експозиции:
 работа на площадка с интензивен трафик на товарни автомобили, в близост до
железопътна линия и движещ се гумен лентов траспортьор, с ротиращи елементи, решетки и
пресипки, създаващи опасност от притискане, увличане, захващане, смачкване и премазване на
части на горните крайници;
 работа в близост до конструкции и елементи на оборудването с остри метални части от
листова стомана, които биха могли да причинят порязване;
 работа в близост до разтоварища на зърно, създаващи риск от затрупване;
 работа в близост до приставащи кораби с риск от притискане;
 движение по стълби с ограничена проходимост, създаващи опасност от подхлъзване,
падане, механичен удар, на силозите, в складовете, на кея и др.;
 работа в затворени обеми - складове, танкове, хамбари, цистерни, резервоари;
 работа на височина над 1,5 м;
 изложеност на прах и токсични агенти, присъстващи във въздушната зона - основно прах
със смесен химичен състав - с органичен зърнен и минерален почвен компонент, ауспухови газове,
в по-ниска степен нефтопродукти;
 професионален кожен контакт със смазочни материали;
 въздействие на постоянен и импулсен шум при товаро-разтоварната дейност на
насипните и генералните товари, особено метали, по експертна оценка превишаващ допустимите
нива от 85 dB/A, при нормалната технологична дейност на грайфер, кран, помпени агрегати и
присъщо пристанищно оборудване;
 целогодишна работа под въздействие на атмосферните фактори – студ, влага, мъгла,
вятър, дъжд, сняг;
 персоналните протективни средства – защитна каска, очила и антифони, без които
работата би била невъзможна, създават известен дискомфорт, ограничават зрителния периметър и
вербалната комуникацията, при някои от работещите биха могли да нарушат в известна степен
пространствената ориентация.
За населението, подлежащо на здравна защита от гр. Варна, като рискови фактори, дори и с
ниски нива и дози на експозиция, могат да се посочат:
- транспортен шум от движението на сухопътния и ж.п. транспорт, приставането на корабите
и товаро-разтоварните операции с крановете,
- прах при разтоварване на зърно и открити сухи продукти;
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- токсични аерозоли от отработените горивни материали на ДВГ на транспортните средства.
В аварийни ситуации - експлозии, пожари, индустриални и железопътни катастрофи,
земетресения, наводнения, е възможно емитирането на много по-големи количества от посочените
токсични вещества, както и внезапна поява на други, в зависимост от причината за аварията. При
пожар се образува коктейл от токсични пушеци, димове и газове, продукти на термодеструкцията и
горенето, съдържащи въглероден оксид и диоксид, серовъглерод, циановодородни съединения и
диоксини с високостепенен риск от остро отравяне. Отделят се сажди, които са доказан канцероген
за хора. Горещите газове и пари, пламъците, тлеещите материали и летящите осколки причиняват
множествени наранявания и термични травми. В зърнобазите и силозите съществуват условия за
т.нар. обемен прахов взрив, който се характеризира с мощна ударна вълна и широк фронт на
разпространение.
Към аварийна ситуация следва да се приравнят и случаите на неработещи или неефективно
работещи съоръжения за прахоулавяне при работа и съхраняване на насипни товари, вкл. зърнени,
водещи до краткотрайни, но екстремно високи прахови емисии в атмосферата.
Практически вероятността за възникване на аварийна ситуация е много ниска, но не е нулева,
а последиците са свързани както с материални и финансови щети, така и със загуба на здраве,
работоспособност, понякога са фатални за живота. Действията при авария изискват висока
квалификация и способност за бързо вземане на адекватни решения, предимно от ръководния и
охраняващия персонал. При инциденти, промишлени аварии, пожари, природни бедствия и
злополуки е важна бързата и своевременна правилна реакция на намиращите се най-близо.
Нивото на безопасност и експлоатационна сигурност на ИП зависи основно от човешкия
фактор - от професионалното поведение на персонала, съзнанието да не се създават рискови
ситуации за самия себе си и за останалите работещи. Необходимо е непрекъснато въвеждане на посигурни и безопасни работни практики и спазване на технологичната дисциплина, като се спазват
стриктно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите му
нормативни актове, цитирани в следващите части на настоящия доклад.
4.10.3. Характеристика на отделните фактори по отношение влиянието им върху човешкото
здраве и съпоставянето им с действащите хигиенни норми и изисквания
ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ
Шумът се дефинира като съвкупност от звукови вълни с различна честота и амплитуда,
които се разпространяват във въздуха и се възприемат от анатомичните структури на човешкия
слухов анализатор. За трудовата медицина значение има физиологичната дефиниция за шума, която
го определя като “всеки нежелан звук, който не само пречи на трудовата дейност на човека и
уврежда здравето му, но също смущава отдиха, влошава продължителността и качеството на съня и
нарушава речевото общуване". По своята физическа същност звукът представлява разпространение
на механични трептения в еластична среда. Величините, характеризиращи звука, са звуковото
налягане, звуковата мощност, скоростта на звука, дължината на звуковата вълна в съответната среда
на разпространение.
Шумът е един от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в
околната среда. Вредното въздействие зависи от източниците, които го генерират и условията,
които благоприятстват разпространението му, екранират го или го поглъщат до степен на пълно
затихване. При характеризиране на шума в околната среда в зависимост от източниците се
различават основно производствен, транспортен, вътреградски, битов шум, шум от строителни
дейности.
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Шумът представлява комплекс от трептения, различни по честота, сила, периодичност и др.
Според вида на трептенията шумът може да бъде непрекъснат - постоянен, периодичен, импулсен,
смесен; по честотна характеристика – ниско-, средно- или високочестотен. Шумовото въздействие
върху организма се обуславя от няколко фактора:
• Интензитет - с повишаване на интензитета на шума се увеличава рискът от професионални
слухови увреждания, повишава се честотата и степента на слуховата загуба;
• Честотна характеристика - по-неблагоприятно е въздействието на високочестотния шум.
• Вид на шума - импулсният и променлив шум имат по-неблагоприятно въздействие в
сравнение с постоянния;
• Експозицията - с по-неблагоприятно значение е постоянната експозиция;
• Характерът на извършваната дейност - предимно физически или свързан с нервнопсихично напрежение интелектуален труд.
• Наличието на други вредни фактори на работната среда - едновременното въздействие на
шума заедно с механични общи вибрации, преохлаждащ микроклимат, електромагнитни полета и
невротоксични вещества потенцира изявата на вредните здравни ефекти.
• Индивидуалната чувствителност, полът, възрастта - младите хора, мъжете и жените с
меланхоличен темперамент са с по-нисък праг на шумова чувствителност.
Оценката на постоянния шум се извършва в единици dB(A), отразяващи шумовото налягане,
интегрирано в крива (А), характерна за отражението върху тъпанчевата мембрана, слухопроводния
апарат и анатомичните структури на вътрешното ухо. Променливият, прекъснат и импулсен шум се
оценяват интегрално чрез еквивалентното ниво на звуково налягане в реалното време на експозиция
върху човека.
Основните източници на шум в околната среда са:
• транспортен шум – от леки автомобили, обществен и товарен транспорт, мотоциклети,
мотопеди, железопътен, авиационен транспорт;
• вътреквартален шум – паркинги, гаражи, сметосъбириране, спортни площадки, училища,
детски заведения, магазини, товарене и разтоварване на стоки, ресторанти, дискотеки, кинотеатри,
автогари, ж.п. гари и др.;
• битов шум – от домакинска техника, телевизори, музикални инструменти, разговори,
домашни животни и др.;
• вътреградски шум – техническо оборудване, вентилационни уредби, хладилно оборудване,
работилници и др.;
• промишлен шум – производствени предприятия.
В работната среда почти всички професии са свързани с наличие на шумово натоварване,
някои от тях – със значимо въздействие. Такива са добива и преработката на строителни инертни
материали, дървообработването, турбини и генератори в енергетиката, текстилната промишленост,
металообработването и машиностроителната индустрия и т.н. Звуковото поле на територията и
около промишлената площадка се формира от наслагването на шума, излъчван от многобройните
външни и вътрешни източници, в резултат на което се получава сложна имисионна картина.
Оценката, управлението и контрола на шума в околната среда, предизвикан от транспорта и
от промишлените инсталации и съоръжения, са регламентирани от Закона за защита от шума в
околната среда. Разработена е „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в
околната среда от промишлено предприятие и определяне на шума в мястото на въздействие",
утвърдена от Министъра на МОСВ със Заповед №РД - 613/08.08.2012 г.
Пределно допустимите нива на шум се определят съгласно Наредба № 6 от 26.06.06 г. за
показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка
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на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението
(обн. ДВ бр.58 от 2006 г.).
Правилата и нормите за ограничаване на вредния шум при проектиране и при изпълнение на
строежите са определени съгласно Наредба № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум
чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при
изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (обн. ДВ,
бр. 6 от 19.01.2007 г.).
В таблиците по-долу са представени граничните стойности на шумовите нива за определени
райони и територии, както и в помещения – жилищни, административни, учебни, съгласно
изискванията на действуващите в момента нормативни актове:
Таблица № 4.10.1.
Територии и устройствени зони
урбанизираните територии и извън тях

в

Жилищни зони и територии
Производствено – складови територии и зони
Зони за лечебни заведения и санаториуми

Гранична стойност в dB (А) по Наредба № 6, ДВ
бр. 58/2006 г.
ден
вечер
нощ
55
50
45
70
70
70
45
35
35

Таблица № 4.10.2.
Предназначение на помещенията
Жилищни стаи, спални помещения
Класни стаи и аудитории
Работни помещения в административни сгради

Гранична стойност в dB (А) по Наредба № 6, ДВ
бр. 58/2006 г.
ден
вечер
нощ
35
35
30
40
40
40
50
50
50

По време на СМР и монтажа на оборудването в пристанището нивата на шум ще зависят от
продължителността на работата на строителната механизация - драгажни плавателни съдове,
трактор, багер, булдозер, бетоновоз, автокран и друга техника. Генерирания шум в кабината на
водача и в непосредствена близост до работещите машини по данни от практически измервания на
терен е с еквивалентно ниво между 82 и 96 dВ/А. Изкопната техника генерира шум около 90 – 105
dB /A. На разстояние около 350 m шумът ще затихва до 35 – 45 dB /A. Тъй като строителните
дейности ще се извършват само през светлата част от денонощието, не се очаква превишение на
граничните стойности за жилищните зони и територии и в работните помещения на
административни сгради в гр. Варна.
Транспортните машини, обслужващи строителството, ще се движат по съществуващата
пътна мрежа в района и еквивалентното ниво на шума, който ще генерират е в границите 65 -70 dВ
/ А.
По време на СМР нивото на шум на територията на ИП ще се увеличи временно и само на
работната площадка. Отдалечеността от жилищните квартали на гр. Варна е над 350 m и не се очаква
въздействие върху жителите му.
По време на експлоатацията на обекта основен източник на шум ще бъдат приставащите
кораби, товаро-подемните съоръжения, автотранспорта, железопътния транспорт, лентовия
транспортьор, помпите, компресорите и механичните вентилационни системи. При избора на
технологичните и вентилационни съоръжения ще се вземат предвид данните за звуковото налягане
в осемте октавни честотни ленти на звуковия спектър, дадени от завода производител в
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техническата спецификация и ще бъде подбран доставчика, предлагащ оптималните акустични
характеристики.
Шум в околните територии ще се генерира от автомобилния трафик по асфалтирани пътища
от републиканската пътна мрежа. При движението си тези автомобили няма да променят
съществено шумовите характеристики на транспортните потоци по пътната мрежа в района. Още
по-незначителен ще бъде ефекта по отношение акустичното натоварване на зоната от
железопътните доставки.
Група в риск от експозицията на шум при експлоатация на обекта е работният персонал на
пристанището.
Граничните стойности, които следва да се спазват на работните места по изискванията на
Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и
безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, са рагламентирани в чл.3
на наредбата. Граничните стойности на експозиция и стойностите на експозиция за предприемане
на действие се определят на база дневните нива на експозиция на шум и върхово звуково налягане,
както следва:
- гранични стойности на експозиция: Lex,8h = 87 dB(А) и ppeak = 200 Ра, съответно 140
dB(С);
- горни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 85 dB(А) и ppeak
= 140 Ра, съответстващо на 137 dB(С);
- долни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 80 dB(А) и ppeak
= 112 Ра, съответно 135 dB (С).
Въздействието на реалното шумово натоварване върху работния персонал се оценява за
всяко конкретно работно място чрез измерване и персонализирана оценка. То следва да бъде
приведено в рамките на нормите за работна среда. Работодателят е задължен да организира
измерване от акредитирана от Българска служба по акредитация лаборатория на нивата на шума, на
които работниците са експонирани. При превишаване на горната стойност на експозиция за
предприемане на действия, работодателят е длъжен да разработи и приложи програма от мерки, за
да сведе до възможния практически минимум експозицията на шум.
Въздействието на шума върху човешкия организъм е изключително комплексно и
неблагоприятно. Шумът оказва вредни ефекти както върху целия организъм на човека със сложна
регулирация от централната нервна система - неспецифично, извънслухово или екстрааурално
действие, така и директно върху върху слуховия анализатор - специфично действие.
Екстраауралното действие на шума се дължи на това, че той се явява хроничен стресогенен
фактор, нарушаващ регулаторните процеси на централната нервна система и периферния неврон,
ендокринната система и хемодинамичната циркулация. При експозиция на шум над 3-5 години се
проявяват астено-адинамичен синдром в съчетание с циркулаторна дистония. Субективните
оплаквания са неспецифични: главоболие, раздразнителност, безпразличие, емоционална
лабилност, безсъние, инверсия на съня. Неврологично се установяват понижени рефлекси, тремор,
нистагъм, удължено време на зрително-моторна реакция. При хронично въздействие над 5 години
се нарушава концентрацията, вниманието отслабва, появяват се трайни промени в поведението,
спадане на темпа на работа и качеството на резултатите, увеличават се грешките в решенията и
действията, развиват се неврози от неврастенен тип. Работоспособността и производителността на
труда се понижават видимо.
Особено уязвима на шумово въздействие е вегетативната нервна система, която реагира при
сравнително ниски нива на шума в порядъка 60 – 70 dB/А. Започват да се наблюдават периферна
съдова дистония, дистална хипотермия и асиметрия в кожната температура, хиперхидроза,
дермографизъм. Чести са оплакванията от стягане, натиск или болка зад гръдната кост, задух,
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тахикардия, главоболие и световъртеж. Промените от страна на вегетативната нервната система
настъпват най-често през първите години на шумова експозиция и са по-изразени при млади
работници.
От съществено клинично значение са промените в сърдечно-съдовата система. Шумът може
да провокира, в зависимост от индивидуалните особености на организма, характера на
професионалните задачи - с предимно физическо или умствено натоварване и микроклиматичните
условия, както хипертонични, така и хипотонични реакции. Промените в артериалното налягане се
срещат по-често под влияние на високочестотни и импулсни шумове, сред млади работници с
непродължителен трудов стаж (2 – 3 години), при професии с повишени изисквания към нервносензорната и психичната сфера– оператори, диспечери, водачи на МПС и др.
Под влияние на нарушената регулация от ЦНС изменения настъпват в моторната и
секреторната функция на стомашно-чревния тракт, като се развиват хипацидитет и понижен тонус
на стомаха. Сред работещи в условия на интензивен шум се регистрират по-често стомашно-чревни
заболявания - гастрити, язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника.
Промените в ендокринната система при шумово въздействие са разнообразни. Най-чести са
нарушенията във функцията на щитовидната жлеза с данни за хиперфункция, може да се наруши
функцията и на надбъбреците, хипофизата и хипоталамуса. Промените в нивата на адреналина и
норадреналина доказват значението на шума като един от основните стресогени в околната и
работната среда.
Костно-ставно-мускулният апарат влошава функциите си при шумово натоварване –
мускулната сила и издръжливостта се редуцират до 25 % от изходните при нормални акустични
условия, удължава се латентното време на слухово-моторна реакция. Тези промени се свързват с
нарушения в динамиката на коровите процеси и със задръжното състояние на двигателния неврон.
Промените във вестибуларния апарат се наблюдават главно при интензивно шумово
въздействие и се характеризират със световъртеж, залитане, нарушена координация на движенията,
неправилна пространствена ориентация, главоболие и шум в ушите дълго след прекратяване на
външната шумова експозиция. Вестибуларните промени нарастват прогресивно с трудовия стаж, но
се срещат и при млади работници.
Промените в анализаторите също се установяват обективно - зрителната острота под
въздействие на интензивно шумово натоварване над 100 dB намалява, а при по-ниски нива 75 – 90
dB, се снижават устойчивостта на ясно виждане и критичната честота на сливане на трептенията.
Екстраауралните промени се установяват значително по-рано от слуховите увреждания. При
работещите с по-малък трудов стаж в шумова среда преобладават неспецифичните промени в
организма, докато при нарастване на трудовата експозиция водещи стават слуховите увреждания.
Интензивният производствен шум предизвиква три специфични форми на увреждане на
слуховия анализатор:
 временно (преходно) понижение на слуха – остра умора на слуховия анализатор;
 трайно увреждане на слуха – професионална слухова загуба, професионална твърдоухост;
 остра звукова травма.
При краткотрайно шумово въздействие и в началото на трудовия стаж в шумни производства
настъпва временно, преходно понижение на слуха, което има адаптивен и защитен характер и е
обратимо. При спазване на режима на труд и почивка и предприемане на превантивни действия чрез
колективни и лични предпазни средства, слухът се възстановява напълно.
Трайното увреждане на слуха - професионална слухова загуба, възниква след продължителна
експозиция - над 5 години, на интензивни шумови нива. Уврежданията на слуха са от звукоприемен
тип по типа на кохлеарния неврит. Този професионално обусловен неврит на слуховия нерв
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(наричан „професионална твърдоухост“) е винаги двустранен, с различно изразена степен на
асиметрия в слуховия праг главно в зависимост от работната поза. За професионалните слухови
увреждания е характерно началното засягане на високите честоти (4 000 Hz). Характеризират се с
хронично, прогресивно развитие. С напредване на заболяването се засяга и нискочестотният - под
2000 Hz, диапазон на слуховата сетивност, което затруднява речевата комуникация и води до
социална изолация.
Съществуват различни класификации на степента на слуховите увреждания, които се базират
на различни променени показатели. Началният стадий на професионалното слухово увреждане се
характеризира с леко изразени промени в слуховия праг при запазена говорна комуникация.
Вторият, умерено изразен стадий е често с необратими промени в слуха, включително и за говорния
диапазон. В напредналата, тежка форма загубата на слуховата чувствителност е силно изразена (над
50 %, т.е. до 60 – 70 dB), промените са дефинитивни и ако не се предприеме протезиране, водят до
загуба на трудоспособността.
При много интензивен шум - експлозии, близка гръмотевица, рязко падаща от височина
метална плоскост и др., може да настъпи остра звукова травма, която се манифестира с остра болка
и шум („пищене“) в ушите, руптура на тъпанчевата мемрана, кръвотечение от външния слухов
канал, виене на свят, гадене, повръщане, загуба на равновесие, трайна загуба на слуха в засегнатото
ухо.
От посочените възможни вредни въздействия на шума, от значение са неспецифичните му
здравни ефекти, които могат да се проявят при по-високи нива от допустимите върху работния
персонал, и то в случай, че не се предприемат превантивни действия и не се прилагат
предназначените за защита на слуха лични предпазни средства.
Не следва да се очакват наднормени стойности на шума, респективно влияние върху здравето
вследствие на шумово въздействие за населението, подлежащо на здравна защита, при границата на
гр. Белослав.
Вибрациите се дефинират като трептения на механично тяло около едно равновесно
положение. Величините, които характеризират тези трептения, са ускорението (а), скоростта (v) и
амлитудата (d). При оценка на вибрациите най-често се използват величините виброскорост и
виброускорение, представляващо производната на скоростта по времето. При оценка на вибрациите
с хигиенна цел се въвеждат понятията ниво на вибрационна скорост и ниво на вибрационно
ускорение, които също са логаритмични величини, по подобие на тези за оценка на шума.
Вибрациите, в зависимост от временните си характеристики, се делят на периодични,
непериодични и случайни (стохастични). В зависимост от това върху каква част от човека те
въздействуват, вибрациите се разглеждат като общи или локални. Най-често общите вибрации са с
честоти от 1 до 63 Hz, а локалните – от 8 до 1000 Hz.
Оценката на вибрациите е свързана с изисквания за измерване в 3 координатни оси хоризонтална, вертикална и трансверзална (векторно). При оценката трябва да се имат предвид и
резонансните въздействия, които са при честоти между 5 и 12 Hz за правостояща поза на човека, а
за седяща - между 4 и 6 Hz, както и 20 – 30 Hz.
В околната среда източници на вибрации върху цялото тяло могат да бъдат транспортни
средства, строителни машини, помпи, компресори, ръчна електрическа и пневматична пробивна
техника и др.
Контролът на физичния фактор вибрации се позовава на следните нормативни актове и
изисквания:
• Наредба № 3 от 2005 г. (обн. ДВ. бр. 40/2005 г.) за минимални изисквания за осигуряване
на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации.
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• БДС ISO 5349-1: Вибрации.Измерване и оценяване въздействието на вибрации върху
човека, предавани по ръката. Част 1. Общи изисквания.
• БДС ISO 5349-2: Вибрации. Измерване и оценяване въздействието на вибрации върху
човека предавани по ръката. Част 2. Практически указания за измерване на работното място.
• БДС ISO 2631-1: Вибрации и удар. Оценяване въздействието на вибрациите върху цялото
човешко тяло.
Вибрации на територията, определена за реализация на инвестиционното предложение, няма
и не биха възникнали в процеса на работа на пристанището. В района няма източници на
вибрационно въздействие, които могат да се считат за хигиенно значими, освен транспортни
средства по време на строителство на обекта и по време на транспортиране на зърно в периода на
експлоатация.
Наднормените нива на вибрациите в строителните машини и пътните транспортни средства
могат да причинят след експозиция над 5 години увреждане на трофиката и инервацията на горните
и долни крайници с вегетативна полиневропатия, нарушена сетивност, оток и болка, нарушения във
вестибуларния апарат, дистрофични и дегенеративни промени в анатомичните структури,
изграждащи гръбначния стълб, увреждане на паренхимните органи. Най-тежката клинична проява
е развитието на вибрационна болест.
Въздействието на вибрациите върху човека е сложен физиологичен и биомеханичен процес
на взаимодействие между различните по сила, честота и характер вибрационни дразнители и
човешкия организъм. Смята се, че вибрациите се възприемат от няколко основни анализатора, като
кожен, проприо- и интероцептивен рецептори, както и от вестибуларния апарат. Въздействието
зависи от нивото на вибрационната скорост/ ускорение, от времето на въздействие (експозицията),
от честотата на трептенията, от вида вибрации (локални, общи), от мястото на въздействие (при
локалните вибрации), от позата на човека, честотата на повторение на въздействието. Основното
заболяване, което се счита, че се дължи на вибрационното въздействие, е т.нар. вибрационна болест,
която се среща само при работещи в условия на локални вибрации с високи нива.
Основният механизъм на вибрационната болест е свързан с въздействие на вибрациите върху
костно-скелетния апарат. Причинява се спазъм на кръвоносните съдове (“синдром на белите
пръсти”), нарушение на периферната сетивност. Повечето вторични ефекти са свързани с
нарушения в стомашно-чревния тракт, сърдечно-съдовата и вегетативната нервна система.
В процеса на строителството и монтажа на оборудването водачите на тежкотоварните
машини ще са експонирани на общи вибрации, генерирани от двигателите с вътрешно горене и на
локални вибрации, генерирани от волана и педалната система. При поддържани в добра техническа
изправност съвременни транспортни средства вибрациите могат да се контролират в допустимите
норми, а времето на експозиция да се редуцира максимално при ефективна организация на
работното натоварване.
Поради същността и характера на инвестиционното предложение, при реализирането му
няма да има въздействие от източници на нейонизиращи лъчения и йонизираща радиация. В
този смисъл не се очаква повишаване на фона от нейонизиращи лъчения и на гама-фона на
територията и в близост до пристанището.
Освен ИП, предмет на настоящия доклад, източници на шум за потенциално засегнатото
население от гр. Варна се явяват:
- други действащи предприятия в Промишлена зона Юг и Промишлена зона Острова;
- транспортен трафик - движение на всички видове пътни транспортни средства, влакови
композиции, преминаващи към и от ж.п. гара Варна, авиационен шум от "Летище Варна" ЕАД;
- комунално-битов шум - от развлекателни заведения, спортни мероприятия, жилищен шум.
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Последният, макар и с по-ниски нива, най-често поражда спорове, недоволства и конфликти
сред населението и води до жалби до институциите - МВР, РЗИ, РИОСВ, тъй като действа почти
денонощно, нарушава отдиха и съня и придизвиква сериозно нервно-психично раздразнение.
Инвестиционното предложение, предмет на настоящия доклад, ще има известен принос в
шумовото натоварване на територията на район „Одесос“ в гр. Варна, но то ще бъде кратковременно
за периода на строителството, когато шумовите нива са относително по-високи. С по-значителна
продължителност ще е шумовото въздействие през периода на експлоатация на пристанището.
Очакваните шумови нива през този период са много по-ниски и отдалечеността от жилищните
сгради още повече редуцира неблагоприятните прояви.
Кумулативен ефект от едновременното и продължително въздействие на съвкупността от
шумови източници може да се очаква, но той е незначителен, може да бъде контролиран и
управляван, като бъдат взети превантивни мерки за организиране на благоприятна акустична среда
за населението.
ПРАХ и ТОКСИЧНИ АГЕНТИ
Прахът представлява система от механични частици, диспергирани във въздушна среда аерозол, състоящ се от дисперсна фаза (прашинки и други примеси в твърдо агрегатно състояние) и
дисперсна среда (въздух). В зависимост от химичната му природа прахът бива неорганичен,
минерален - от почвата, скални инертни частици, пясък, строителни материали, и органичен,
биологичен - от зърно, шрот, фуражи и др. Във въздушната среда освен прах се съдържат и
микроорганизми. Те обикновено са полепнали по прашинките (твърди аерозоли) или са включени в
капките (течни аерозоли) и заедно с тях се задържат във въздуха. Между количеството на праха и
количеството на микроорганизмите съществува пряка провопропорционална зависимост. Той е и
естествен фактор на околната среда при селскостопанската обработка на нивите или от обветряне
при засушаване.
Прахът е вторият основен, предвидим и очакван вреден фактор с отношение към
инвестиционното предложение, както във фазата на строителството, така и при експлоатацията на
обекта - товаро-разтоварни дейности, площадков авто- и ж.п.транспорт, транспорт с ГТЛ, пълнене
на силозите и на корабите, складиране, депакетаж.
По произход се очаква прахът да бъде органичен - от зърнени култури, неорганичен минерален - цимент, строителни материали, от метали и метални оксиди, и смесен.
Хигиенната и здравна характеристика на праховия аерозол с твърда фаза се обуславя преди
всичко от нейните физични и химични свойства, по-важните от които са: степен на диспергиране и
на фракциониране, форма на частиците, консистенция, електрически заряд, разтворимост, химичен
състав, съдържание на свободен или свързан кристален SiO2. Водещо значение имат фактическите
концентрации на конкретния прахов аерозол в дихателната зона и продължителността на
въздействието, формираща продължителността и дозата при експозиция, респ. физиологичния
отговорна организма на изложените лица и патологичните промени.
От различните компоненти на праха с най-голямо значение е съдържанието на свободен
кристален SiO2, който е най-агресивен и с най-изразен фиброгенен ефект. Прахов аерозол, в който
концентрацията на свободния кристален SiO2 е над 10 %, е силикозоопасен.
Органичните прахове от растителен и от животински произход, особено съдържащите
полени, екзотични каучуци и хитиновата обвивка на акари, може да предизвикат алергични реакции
и хронични заболявания по типа на бронхиална астма.
Един от най-важните елементи, характеризиращи праховия аерозол, е неговата дисперсност,
т.е. размерите на праховите частици. Задържането на праха в организма и в дихателната система се
определя преди всичко от големината на праховите частици и от анатомо-морфологичните
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особености на различните отдели на носоглътката и бронхиалното дърво. Общото задържане на
прах в дихателната система нараства с увеличаване на големината на праховите частици, особено в
горните дихателни пътища, тапицирани с ресничест епител, които са надежден „филтър“ на
организма. С намаляване на големината на праховите частици (около и под 5 μm) общата задръжка
в организма намалява, но се увеличава количеството на праха, който се задържа в белодробните
алвеоли. Най-голямо задържане в алвеолите имат праховите аерозоли с големина на частиците
около 1 μm. Под и над тази граница количеството на утаения прах в най-дълбоките сегменти на
белите дробове намалява.
Човешкият организъм притежава редица защитни механизми срещу праха. Първата защитна
бариера са горните дихателни пътища. Така в носа се задържат прахови частици с големина над 10
μm, като около 50–70 % от вдишвания прах полепва по лигавицата на носа. Следващото задържане
на праха става в трахеята и бронхите („вътрешна бариера“). В тях практически напълно се задържат
праховите частици с големина над 10 μm.
Най-малките прахови частици с големина под 5 μm попадат в алвеолите, където се подлагат
на фагоцитоза, след което се изхвърлят чрез експекторация. По този начин се елиминират още 5–10
% от постъпващия прах. При нормално функциониране на описаните механизми повече от 90 % от
праховите аерозоли, попадащи в дихателната система, се обезвреждат и се изхвърлят навън.
Продължителното вдишване на високи концентрации прах затруднява значително
самоочистващите защитни механизми на човека. При декомпенсирането на тези защитни
механизми, прахът започва да прониква по лимфен път в периалвеоларната, перибронхиалната и
периваскуларната тъкан, като по този начин се стига до развитие на фиброзни реакции в белите
дробове, които са в основата на различните нозологични форми на пневмокониозите.
Праховите аерозоли могат да проявят своето действие в следните основни насоки: токсично
действие, когато се касае за прахови аерозоли, които притежават специфична токсичност и са
разтворими във вода и мазнини (цимент и др.); алергично действие – предимно органични прахове,
но също и редица органични съединения; специфично действие, при което се засяга дихателната
система (пневмокониози – силикоза и др.); канцерогенно действие и др.
В процеса на строителството на сградите се използват редица материали с трудово-хигиенно
значение: цимент, тухли, бетон, гипс, латекс, бои, лакове и др. В сухо състояние при товароразтоварните работи, депакетирането, миксирането на строителните смеси, обработката им и при
почистването на строителната площадка се наблюдава запрашаване на въздуха в работната зона от
тези материали. Запрашаването е локално, нискостепенно и краткотрайно, тъй като материалите се
влагат във водни или мокри смеси и на открито, при наличие на въздушни течения. Експониран
персонал са общите, товаро-разтоварните и строителните работници.
Циментът, CAS № 65997-15-1, EEC № 266-043-4, обикновено съдържа портландциментов
клинкер в концентрация 25-50%. Обозначава се при етикетиране със знак за опасност: Xi опасен,
дразнещ и R(рискови) фрази: 41 – риск от сериозно увреждане на очите; 37/38 – дразнещ
дихателната система и кожата.
Медико-биологични ефекти на циментовия прах: Работниците, заети с масовата употреба
на цимент, са били обект на многобройни изследвания във всички индустриални страни. Поголямата част от изследователите отнасят портланд-цимента към групата на инертните прахове с
нисък рентгенов контраст. Български клинични и флуорографски проучвания доказват, че циментът
би могъл да доведе до формиране на прахови грануломи без фиброза. По правило не се развиват
пневмокониози, което се обяснява както с ниското съдържание на свободен кристален силициев
диоксид в повечето от изходните суровини, клинкера и цимента, така и с високата им
водоразтворимост.
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По-чести от пневмокониозите са праховите бронхити. Вероятна причина за това е бързо
настъпващата флокулация на частиците вследствие хигроскопичността им, поради което те се
отлагат предимно в устната кухина и горните дихателни пътища. Бързото агломериране и
втвърдяване на циментовите частици води до нередки случаи на ринолитиаза (камъчета в носа),
която безпокои работниците, но няма клинични последствия.
Съдържанието на хром в цимента е причина за появата на патологични кожни и белодробни
промени. Кожните изменения се манифестират с развитие на язви, тип “птичи очи”, алергични
контактни дерматити с характерна локализация по кожата на пръстите на ръцете и упорити екземи.
Белодробният синдром се проявява с атрофични ринофарингити, трахеобронхити перибронхити,
периваскулити, пневмосклероза, емфизем или първична бронхиална астма.
Кварцът (SiO2) се съдържа в 50-100% в кварцовия пясък, регистриран е с CAS № 14808-607, EEC № 238-878-4, Знак за опасност: необозначен, R(рискови) фрази: необозначени.
Кварцовият пясък е минерална инертна добавка, която в сухо състояние е особено
агресивна към дихателната система на човека поради високото съдържание на свободен кристален
силициев диоксид. При продължителен професионален контакт – обикновено над 10 години – и при
висока инхалационна прахова доза може да се развие едно от най-тежките заболявания на
дихателната система с професионална генеза – силикоза. При строителни дейности работниците
не са застрашени, тъй като пясъкът обикновено бързо се влага в разтвор, така че не прониква за
време с хигиенно-значима продължителност в дихателната зона. Независимо от това, с превантивна
цел е препоръчително при сухи работни операции – товаро-разтоварни работи, почистване и др.
работещите да прилагат лични предпазни средства за защита на дихателната система –
индивидуални противопрахови маски.
Медико-биологични ефекти на гасената хидратна вар (калциев дихидроксид): поради
силно изразената си алкална реакция варта има корозивно действие и може да предизвика при
директен контакт изгаряне, особено опасно за очите и лигавиците. Варта на прах е опасна и при
вдишване, тъй като предизвиква обширни и дълбоки разязвявания на епитела в устната кухина,
назо-фаринкса и бронхите. Дългогодишното въздействие на варовия прах води до развитие на
хроничен бронхит, емфизем и дихателна недостатъчност. Продължителният професионален
контакт с вар и материали на варова основа може да доведе до кожни изменения – дерматити и
екземи.
Строителният гипс (калциев сулфат) е бързосвързващо и бързовтвърдяващо вещество,
неустойчиво на влага и вода. В химичните си отнасяния проявява слабо кисела реакция. Чистият
гипс е практически безвреден за здравето. При вдишване във високи концентрации съдържащите
се в него примеси - метални оксиди, водят до токсо-иритативни промени на горните дихателни
пътища. У индивиди с атопична имуно-алергична нагласа може да се проявят алергичен хроничен
синузит, фарингит, спастичен бронхит и бронхиална астма. Тъй като гипс-съдържащите смеси се
подготвят бързо и в малки количества, не би могло да се очаква високо прахово натоварване. При
прашните дейности подходящо превантивно средство са противо-праховите лицеви маски, като
най-удачни са тези за еднократна употреба.
Тухлите представляват изпечена при висока температура глина. Химичният им състав
включва главно двуалуминиев триоксид, силициев диоксид и вода, свързани под формата на хидроалумо-силикати. По състав тухлите не представляват токсикологична опасност за човешкия
организъм. В случаи на запрашаване се предприемат обичайните превантивни мерки.
Бетонът и бетоновите блокчета включват в състава си материали, съдържащи свободен
кристален силициев диоксид, циментов прах и химични добавки с модифициращо предназначение
– пластификатори, ускорители, уплътнители, противо-замръзващи, въздухо-увличащи, пено- и
газообразуващи, забавящи и инхибиращи вещества, някои от които в достатъчни концентрации
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могат да предизвикат вреден, дразнещ и алергизиращ ефект върху кожата, лигавиците и
дихателните органи. За предотвратяването му се прилага специално работно облекло, включително
ръкавици, както и дихателни маски.
Заварочният аерозол представлява коктейл от прах от заваряване и токсични димове и
газове, диспергирани във въздуха непосредствено до заварочния апарат - електрожен и оксижен.
Образува се при заваряване във волтова дъга с температура 3 500–4 000 С. Съдържа атомизирано
желязо и железни оксиди, аерозоли на други метали, съдържащи се във флюсите (манган, волфрам
и др.) и газове (въглероден оксид и диоксид, озон, азотни оксиди, флуороводород и др.). При
продължителна – над 3-5 години и наднормена експозиция у работниците може да възникне т.нар.
пневмокониоза на заварчиците. Това е доброкачествено протичащо заболяване без фиброзни
разраствания в белодробната тъкан, развило се от отлагането на желязо в белите дробове - сидероза.
Засегнатите нямат почти никакви оплаквания, въпреки ясната рентгенова находка. Функционални
нарушения в дишането липсват или са оскъдни.
При финалната обработка - нанасянето на бои и лакове върху дървени и метални
повърхности, се използват разредители, които съдържат в състава си летливи органични
съединения, основно като органични разтворители.
Органични разтворителите се отнасят се към алкиловите производни на бензола.
Представляват липофилни течности с висок афинитет към тъкани и органи, съдържащи мазнини,
включително перитонеалните липиди и периферните нерви. Поради обезводняващото и
обезмасляващото си действие са първични дразнители (иританти) на кожата. При проникването им
в дихателната система възникват сериозни белодробни увреждания, тъй като ниското им
повърхностно напрежение позволява много малко количество от течността да покрие широки
белодробни полета. При вдишване на пари могат да се получат системни увреждания, като
еднократната експозиция е свързана предимно с наркотичен ефект, а при хронично излагане
доминират ефектите върху паренхимните органи. Значителен брой епидемиологични проучвания и
експериментални изследвания от последните 5 години доказват, че първопричина за клетъчни
увреждания и клетъчна смърт е състоянието на оксидативен стрес, дължащ се на високата
концентрация на реактивни форми на кислород - свободни междинни силно реактивоспособни
радикали. В здравия организъм се поддържа деликатен баланс между оксиданти и антиоксиданти –
супероксиддисмутаза, витамини А, Е, С, глутатион и др. При въздействие на различни
ксенобиотици и биотрансформацията им в организма това равновесие се нарушава в полза на
оксидантите.
Ксилол (ксилен, диметилбензол): CAS № Mx 1300-71-6, EEC №604-006-00-Х; Категория:
отровен, R фрази 24/25(отровен при контакт с кожата и при поглъщане)-34(причинява изгаряния).
Ксилолът е безцветна течност с типична ароматна миризма, летлив, запалим и взривоопасен.
Съществува в три изомерни форми – орто-, мета- и параксилол. В професионални условия постъпва
в организма главно под формата на пари през дихателната система. Докато абсорбцията на
ксилолови пари през кожата е минимална, течният ксилол се характеризира с висока степен на
абсорбция и през здрава интактна кожа.
Около 95% от постъпилия в организма ксилол метаболизира бързо и цялостно, като
метаболитите се екскретират напълно чрез урината до около 18-я час след прекратяване на
експозицията. Нивото на елиминиране през белите дробове ( 3-6 % от постъпилото количество) е
най-високо през първите 3 часа след експозицията. Около 60% от орто-изомера и 85 % от мета- и
пара- изомерите претърпяват биотрансформация чрез окисление на метиловите групи до
бензалкохол, който се превръща в толуолова киселина. Нейният орто-изомер се конюгира със
сярната и глюкороновата киселина, а мета- и пара- изомерите й образуват метилхипурова киселина,
която е основният метаболитен продукт.
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Токсичното действие на ксилола се реализира на мястото на биотрансформацията му в
клетките на мозъка, черния дроб, бъбреците и белите дробове, където протичат мастна дегенерация
и дистрофия. При лабораторно изследване се установяват на кръв и албумини в урината.
Ксилолът има отдалечени ефекти: той уврежда половите жлези и репродукцията.
Острото отравяне с ксилол протича с разнообразна симптоматика от страна на ЦНС.
Наркотичният ефект се манифестира със световъртеж, опиянение, сърцебиене, нарушена
координация, а при по-високи концентрации и загуба на съзнанието.
При хронично въздействие се увреждат централната и вегетативна нервна система. Развиват
се неврастения и съдова дистония.
Толуол (толуен, метилбензол): CAS № 108-88-3, EEC № 601-021-00-3. Категория:
изключително запалим, вероятен човешки тератоген и репродуктивен токсикант. R фрази 11 (лесно
запалим) – 20 (вреден при вдишване) /333 (риск от увреждане при повтаряща се експозиция) – 322
(може да причини увреждане при поглъщане) – 313 (изсушава кожата).
Безцветна течност с характерна миризма, силно летлив, запалим и взривоопасен. Прониква в
организма основно чрез белите дробове, където 40-60% от вдишаното количество се абсорбира.
Кожната резорбция на толуола е минимална. Около 60-80% от постъпилия в организма толуол
претърпява биотрансформация до бензоена киселина чрез окисление на метиловата група до
карбоксилна. Бензоената киселина конюгира с глицина и образува хипурова киселина, която се
явява главен метаболит на толуола. Около 20% от постъпилия толуол се излъчват непроменени чрез
издишване, като концентрацията е най-значителна в първите 10 минути след експозицията.
Хипуровата киселина се елиминира чрез урината почти напълно за 1 денонощие. При хронична
ежедневна 8 часова експозиция на толуол с 16 часови паузи е възможно кумулиране на хипуровата
киселина, но тя се е екскретира напълно през двата свободни дни на седмицата.
Острото отравяне с толуол протича с различна по интензивност симптоматика от страна на
ЦНС – умора, главоболие, координационни нарушения. Наблюдават се преходни функционални
смущения в черния дроб и бъбреците, както и прояви на дразнене на кожата, очите и дихателните
пътища. Описани са случаи с изразен наркотичен ефект.
Хроничното отравяне с толуол е характерно с привикването и пристрастяването към действието му.
При дългогодишен професионален контакт е възможно да настъпят смущения в интелектуалната,
емоционалната и вегетативната сфера, както и дистрофични нарушения в черния дроб.
Ацетон (пропанон, диметилкетон) СН3СОСН3: CAS № 67-64-1, EEC № 606-001-008.
Категория: изключително запалим, вреден; R фрази: 11 (лесно запалим) – 320 - 313 (изсушава
кожата). Безцветна летлива течност с етерна миризма, силно възпламеним, т.к. 56 0С, водо- и
липоразтворим. Притежава наркотичен и токсичен чернодробен ефект. В ниски концентрации
предизвиква световъртеж, замайване, главоболие, понякога – зрителни халюцинации. При някои
лица води до прояви на привикване и пристрастяване с последваща деструкция на мозъчни неврони
и необратимо увреждане на коровите функции.
Според чл. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати и Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични
вещества и смеси, те се класифицират като опасни по химични, токсикологични и екотоксични
критерии, ако попадат в една или повече от следните категории:
Таблица № 4.10.3.
Категория
Експлозивни
Оксидиращи
Изключително запалими

Знак за опасност
(Е)
(0)
(Р +)
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Лесно запалими
Запалими
Силно токсични
Токсични
Вредни
Корозивни
Дразнещи
Сензибилизиращи *
Канцерогенни *
Токсични за репродукцията *
Мутагенни *
Опасни за околната среда

(Р)
(Р)
(Т+)
(Т)
(Xn)
(С)
(Xi)
(Xi)
(Т)
(Т)
(Т)
(N)

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на
опасност съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати,
се складират и съхраняват опаковани, етикирани и придружени с „Информационен лист за
безопасност” от производителя / дистрибутора / търговеца, с посочени условия за складирането и
безопасната им употребата – МSDS. Копия от информационните листове се съхраняват на
разположение на отговорните лица по прилагането на химичните продукти.
При всички видове транспортни дейности, свързани с доставките, строително-монтажните
операции и логистиката на територията на ИП, както при строителството, така и в периода след
въвеждането му в експлоатация, се използват нефтопродукти и петролни деривати.
Нефтът е сложна смес от органични съединения (въглеводороди - метанови и ароматни). При
дестилация на нефта се получават фракции с различни точки на кипене - бензинова, лигроинова,
лека и тежка керосинова, лека соларова и газьол. Като остатък след дестилацията се получава мазут.
При вакуумна дестилация на мазута се получават маслени фракции. Крайни продукти от
преработката на нефта са различните видове горива за бензинови, дизелови и реактивни двигатели,
смазочни масла, парафини, битуми.
Бензините са сложна смес от наситени и ненаситени ароматни въглеводороди с различен
качествен и количествен състав. В зависимост от състава и приложението им бензините се делят на:
автомобилни, авиационни, разтворители и екстракционни.
Неетилираният бензин А-95 Н е гориво за двигатели, пригодени за работа с него, съдържа не повече
от 0.013 g/dm3 олово, бензол не повече от 5 об.%.
Горивните етилирани бензини са предназначени за автомобилни двигатели. За повишаване на
октановото число към бензина се добавят различни компоненти от 5 до 40 обемни %: изооктан,
алкилати, бензол и основно етилова течност, съдържаща 50 % тетраетилолово 50 % брометил,
хлоретил и дихлоретан. Полученият бензин се нарича етилиран (оловен).
Токсичното действие на бензиновите въглеводороди се базира на физичните, химични и
токсикологични характеристики на бензините и очакваните ефекти в резултат на постъпването им
в организма - най-често по дихателен път, чрез резорбция в кожата и при поглъщане (със замърсени
ръце или поемане погрешка). Бензините са наркотична отрова с ефекти върху централната нервна
система (ЦНС). При масивно инхалиране настъпва остро отравяне, което протича с главоболие,
вялост, отпадналост, мускулен тремор, конвулсии и загуба на координация на движенията,
абнормна активност, психична възбуда, последвана от забавяне на пулсовата и дихателна честота и
загуба на съзнание. Понякога след острата интоксикация се наблюдава ретроградна амнезия (загуба
на паметта), развива се епилепсия, нарушава се интелектуалната дейност.
Типична за острото отравяне е токсо-химичната “бензинова пневмония”, която настъпва
обикновено на 4-я до 8-я час след вдишване или поглъщане с аспириране на бензини. Характеризира
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се със задух, кашлица, изразена цианоза, висока температура. Болните се оплакват от силни болки,
по-често в дясното подребрие, а след 24-я час започва отделяне на “ръждива” бронхиална секреция.
С физикалните методи на изследване се намират белодробно притъпление, бронхиално дишане с
крепитиращи хрипове, нерядко и плеврално триене. На рентгенограма се визуализира хомогенна
облаковидна сянка с неясни контури. Клинико-лабораторните изследвания на кръвта доказват
неутрофилна левкоцитоза с олевяване и силно ускорена СУЕ. След 4-6 дни пневмоничният
инфилтрат се резорбира и настъпва оздравяване.
При хронична експозиция на бензини обичайните оплаквания са главоболие, световъртеж,
отпадналост, разстройства в съня, раздразнителност. Понякога се развива токсо-химична
пневмосклероза. Вследствие на хроничната хипоксия е възможно увреждане на миокарда,
манифестирано с исхемична болест на сърцето (ИБС). Чернодробните функции са нарушени, което
се позитивира с увеличени стойности на АСАТ и АЛАТ, поради хепатоцелуларни лезии.
При контакт на незащитена кожа с катрани, сажди и смоли в някои лица със
свръхчувствителност към слънчева радиация протича фотосенсибилизация. Известни са редица
изяви на фотодерматози, при които локалната реакция се изразява с булозен дерматит, екземни
процеси, фоликуларна хиперкератоза, ексфолиация, пигментация, атрофия и накрая - разрастване
на брадавицовидни образувания, които могат да дегенерират в спиноцелуларен карцином.
Обобщена характеристиката на основните опасни вещества и смеси, които се предвижда да
бъдат използвани при реализирането на ИП, е представена по-долу:
Таблица № 4.10.4.
Химично
вещество
/смес САS №
Дизелово
гориво
94114-59-7

Знак за
опасност

Въздействие
човека

върху

Въздействие върху околната среда

Xn
Вредно

Алерген, мутаген, уврежда
нервната система, кожата,
кръвотворенето,
черния
дроб, бъбреците. Опасност
от кумулативни ефекти.

Смазочни
масла
74889-22-0

Xn
Вредно

Алергени. Мутаген.
Уврежда нервната система,
кожата, кръвотворенето,
черния дроб, бъбреците.

При аварийни разливи и течове
съществува
възможност
за
замърсяване на почва, подземни и
повърхностни
води.
Съдържа
замърсители: сяра и тежки метали.
Лесновъзпламенима течност. Опасно
за околната среда, особено за водните
организми.
При аварийни разливи и течове
съществува
възможност
за
замърсяване на почва, подземни и
повърхностни води.

В следващата таблица са изложени опасните химични съединения, които се съдържат в
състава на отработените газове от пътни превозни средства на дизелово гориво:
Таблица № 4.10.5.
Химично
вещество САS №
Въглероден
оксид
630-08-0

Знак за
опасност
Р+,Т, N

Въздействие върху човека
Силно запалим, токсичен при
вдишване - предизвиква
хипоксия.
Води
до
образуване на стабилен,
ковалентни свързан с хема
карбоксихемоглобин.

Въздействие
върху
околната среда
Опасен за околната
среда

Условия / ситуации за
рискова експозиция
При аварии в затворени
обеми без вентилация остри отравяния. При пониски нива анемии,
главоболие,
отпадналост,
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Въглероден
диоксид
124-38-9

Т, N

Серен диоксид
7446-09-5

Т, С, N

Азотни оксиди
10102-44-0

Т+, Хn

Полихлорирани
бифенили
(PCB’s)
1336-36-3

Xn, N

Полициклични
ароматни
въглеводороди
(РАН)

Xn, N

Нефтени
моторни
и
машинни масла
8012-95-Г

Хn, N

Уврежда нервната, сърдечносъдовата
система,
кръвотворенето. Токсичен за
репродукцията.
Асфиктант
измества
кислорода
във
въздуха.
Уврежда нервната система
Токсичен при вдишване уврежда
дихателната,
нервната система, сърцето.
Във високи концентрации
води
до
химически
изгаряния.
Дразни
дихателните пътища, очите и
кожата.
Има
силна,
неприятна миризма.
Токсични
- увреждат
белодробнте
алвеоли,
предизвиквайки
липидна
пероксидация. Във високи
концентрации водят до едем
на белия дроб, алвеолит.
Дразнят
дихатилените
пътища, очите и кожата;
причиняват
хронични
бронхити,
чести
бронхопневмонии
Вредни.
Опасност
от
кумулативни
ефекти.
Увреждат
нервната,
сърдечно-съдовата система,
черния дроб, бъбреците.
Мутагени
Вредни.
Опасност
от
кумулативни
ефекти.
Алергени.
Увреждат
нервната система, кожата,
кръвотворенето,
черния
дроб, бъбреците. Мутагени
Вредни при контакт с кожата
и при вдишване. Алергени.
Увреждат нервната система,
черния дроб, Мутагени и
канцерогени
от кат. 2.
Съдържат
полициклични
ароматни въглеводороди

Опасен за околната
среда. Допринася за
глобалните промени в
климата
Вреден за флората и
фауната. Опасен за
околната среда

Опасни за околната
среда. Допринасят за
глобалните промени в
климата.

нарушена координация,
коронарна и мозъчносъдова исхемия,
психични нарушения.
При
аварии
-остри
отравяния
При
аварии
отравяния

остри

При
аварии
-остри
отравяния. При по-ниски
нива
-хронични
бронхити

Устойчив
органичен
замърсител. Опасен за
околната
среда
–
особено
водните
организми.
Устойчив
органичен
замърсител. Опасен за
околната
среда
–
особено
водните
организми

Хронични въздействия
при неспазване
изискванията
за
безопасен труд

Опасни за околната
среда
–
особено
водните организми

Замърсяване на кожата,
на работно облекло и
околната среда

Възможните неблагоприятни ефекти от предвидимите източници на прах в околната среда
при изграждане на инвестиционното предложение се разпространяват основно локално на
територията му както през периода на строителството, така и през експлоатацията. Те могат да
доведат до кратковременно влошаване на условията за пребиваване на самата площадка и в
непосредствена близост до нея, на отстояние до 50-80 m. Неблагоприятни въздействия на праха и
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токсичните агенти спрямо най-близките населени места не могат да се очакват поради разсейването
им във въздуха, което се благоприятства и от ветровете и въздушните течения.
Хигиенното нормиране на праховите и токсични агенти в работната среда е регламентирано
в Приложение № 1 към чл.1, ал.1, т. 3 на НАРЕДБА № 13 ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ
РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА, ДВ. бр.8 / 2004
г., изм. бр.71/2006г., изм. бр.67/2007 г., изм.бр.2/ 2012г., изм. и доп. бр.46 / 2015 г. Определени са
максимално допустимите гранични стойности в дихателната зона както при краткотрайна 15минутна експозиция, която обикновено е аварийна, така и средно-сменните гранични стойности при
нормална продължителност на работното време - 8 часа.
Таблица № 4.10.6. Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда
№
по
ред
1
1.
3.
46.
57.
91.
92.
95.
102.
194.
249.
257.
301.

378.
380.

388.

407.
410.

Химичен агент

2
Азотен диоксид
Азотен оксид•
Ацетон•
Бензин-разтворител (по пентан)
Въглероден диоксид•
Въглероден оксид
Газьол (нафта)-петролеев дестилат
Гипс, съдържащ под 2 % свободен
кристален силициев диоксид в
респирабилната фракция
Инхалабилна фракция
Желязооксиди (като желязо)
Ксилен (смес от изомери), чист•
Мазут (по въглеводороди)
Минерални, природни
(неазбестови) и изкуствени влакна
Инхалабилна фракция
Влакна-респирабилна фракция,
бр.вл./cm3
Прах от зърнени храни
Прах неразтворим, съдържащ под
2 % свободен кристален силициев
диоксид в респирабилната
фракция (несъдържащ влакнести
частици), непосочен в
приложението
Инхалабилна фракция
Респирабилна фракция
Прах смесен, съдържащ над 2%
свободен кристален силициев
диоксид в респирабилната
фракция
Инхалабилна фракция
Респирабилна фракция
Серен диоксид
Сероводород•

CAS №

Гранични стойности
8 часа

mg/m3
3
4
10102-44-0 4,0
10102-43-9 20,0
67-64-1
600
900
124-38-9
9000
630-08-0
40
8002-05-9 1600

Забележка
15 min

бр.вл/cm3 ppm
5
6

mg/m3
7

ppm
8

9

Кожа

1400
5000
200

6,0
1309-37-1
1330-20-7

5,0
221,0
5,0

50

442

100

5

10,0
14

10

6,0
1,0
4,0

10,0
4,0

7446-09-5
7783-06-4

5,0
0,07x100/Z*
5,0
7
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461. Толуен•
Циментов прах, съдържащ под 2 %
свободен кристален силициев
537.
диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция

108-88-3

192,0

50

384,0

100

Кожа

8,0

Забележки:
Z*-съдържание на свободен кристален силициев диоксид във финия прах (%)
Кожа-възможна е значителна резорбция чрез кожата
•-Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската
общност.
Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда, определени с наредбата, са
съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски
от тях.
ppm: обемни милионни части във въздуха (ml/m3)
(1) По време на наблюдение на експозицията на живак и двувалентни неорганични съединения следва да се вземат под
внимание съответните методи за биологично наблюдение, допълващи индикативните гранични стойности за
професионална експозиция.
(2) При избора на подходящ метод за наблюдение на експозицията следва да се вземат под внимание потенциалните
ограничения и взаимодействия, които могат да възникнат в присъствието на други серни съединения.
(3) Аерозолът се определя като вдишвана част.

4.10.4. Преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено
въздействие на установените фактори.
Естеството на очакваните вредни фактори във връзка с изграждането на инвестиционното
предложение е такова, че е възможен сумационен ефект на емисиите на изгорели газове и прах от
строителната механизация на площадката и от другите транспортни средства в района (вкл. към и
от съществуващите и функциониращи в близост обекти). Сравнително благоприятното
разположение на площадката спрямо най-близките населени места от гледна точка на „розата на
ветровете“ предполага известно ограничаване на тази вероятност.
При нормален технологичен режим на експлоатация на пристанището са налице
възможности за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие на някои от
установените фактори, напр. неизбежните, макар и малки, разливи на нефтопродукти (вкл. и в
акваторията), системното замърсяване на прилежащата територия на пристанището със зърно,
някои насипни прахообразуващи и прахоотделящи материали, опаковки и др. По-вероятният
механизъм на въздействие е индиректният – чрез евентуално замърсяване на акваторията и
морските обитатели, използвани като храна (в случаят обаче трябва да се вземе предвид наличието
на други по-мощни известни и неизвестни източници на замърсяване на акваторията, най-вече с
тежки метали). Спазването на законовите изисквания и инструкциите за безопасна експлоатация ще
ограничи до минимум постъпването в околната среда на вещества с еднопосочно въздействие. В
проекта ще се проведе информиран избор на технологични решения, които минимизират или
елиминират възможност за рискови ситуации.
При реализиране на инвестиционното предложение съгласно избраните като найудачни в екологичен и икономически аспект технологии и на базата на направените
препоръки в настоящия ДОВОС, възможността за проявяване на подобни комбинирани,
комплексни, кумулативни, отдалечени и сумационни ефекти може да се ограничи и
контролира до допустимо и приемливо ниво.
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4.10.5. Характеристика на населението в региона, където ще се реализира ИП
Независимо, че нацоналната статистическа система и РЗИ - Варна отчитат, изследват,
анализират и оценяват здравно-демографските показатели и процеси сред населението в цялата
област Варна, тенденциите, които се открояват, могат да бъдат екстраполирани с висока степен на
вероятност и достоверност за общините, които съставят областта. При това трябва обаче да се вземе
под внимание факта, че община Варна е със значително по-благоприятни популационни
характеристики като областен център с активно индустриално, културно, образователно и
туристическо значение. Медико-статистическата информация, представена по-долу, е по данни от
Националния статистически институт и от Общинския план за развитие на община Варна за периода
2014 - 2020 година.
Численост и социо-демографска структура на населението: Демографската ситуация в община
Варна е резултат от кумулативното действие на различни по генезис и характер фактори и влияния,
които от една страна са характерни за Република България, а от друга специфични за територията
на общината и обусловени от нейното историко-културно, социално-икономическо и демографско
развитие. Съществено влияние върху развитието на демографските процеси в общината оказват
полово-възрастовата, етническа, религиозна и образователни структури, брачността и
разводимостта, раждаемостта и смъртността, както и миграционните процеси на населението. Те
влияят на формирането на човешките ресурси в общината, както в количествено, така и в качествено
отношение.
По данни от НСИ, населението в община Варна в края на 2016 год. е 343 991 души. В град
Варна живеят 335 177 лица, а останалите обитават крайградските вилни и туристически зони. През
последните 5 години броят на населението варира, като след нарастване през 2012-2013 година, през
2014 година намалява, а през 2016 година отново нараства спрямо 2015 година.
Друг важен показател е половата структура на населението, от която до голяма степен зависи
участието в естественото възпроизводство на индивида, мястото му семейството, социалния статус
и участието му в трудовия процес. С нарастването на възрастта съотношението между половете все
повече зависи от смъртността, която над 40-годишна възраст е пo-висока сред мъжете, отколкото
сред жените. По настоящем жените в община Варна съставляват 51,58 % от населението.
Таблица № 4.10.7. Население в Р България, област и община Варна към 31.12.2016 год. (брой)
Области
Общини
Общо за страната
Варна област
Варна община

всичко
7101859
472654
343991

Общо
мъже
3449978
230690
166570

жени
3651881
241964
177421

всичко
5204385
395165
335177

В градовете
мъже
жени
2506628 2697757
191846
203319
162170
173007

всичко
1897474
77489
8814

В селата
мъже
943350
38844
4400

жени
954124
38645
4414

Възрастовата структура на населението е определяща, както за количеството и качеството на
човешките ресурси в общината, така и за демографския й потенциал и не на последно място - за
натовареността на социалната система на общината. Тя е с определящо значение и за естественото
възпроизводство на населението. Изцяло възрастовата структура на населението в община Варна
през последното десетилетие е от регресивен тип.
Таблица № 4.10.8. Население под, във и над трудоспособна възраст в Община Варна по пол
към 31.12.2016 г., за 5 годишен ретроспективен период (брой)
Показатели
Население - общо
мъже

2012

2013

2014

2015

2016

343 602

474 076

473 804

343 301

343 991

167 047

231 862

231 629

166 499

166 570
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жени

176 555

242 214

242 175

176 802

177 421

Под трудоспособна възраст

50 920

73 682

74 567

53 414

54 143

мъже
жени
В трудоспособна възраст
мъже
жени

26 128

37 775

38 331

27 490

27 858

24 792

35 907

36 236

25 924

26 285

225 145

301 088

298 039

219 744

219 131

116 146

156 946

155 453

113 477

113 112

108 999

144 142

142 586

106 267

106 019

Над трудоспособна възраст

67 537

99 306

101 198

70 143

70 717

мъже
жени

24 773

37 141

37 845

25 532

25 600

42 764

62 165

63 353

44 611

45 117

Изменението във възрастовия състав на населението е от решаващо значение за формирането
на трудоспособен контингент. В резултат на ниската раждаемост, населението в под трудоспособна
възраст заема най-малък дял.
Възпроизводството на населението на дадена територия се изразява чрез постоянното му
възобновяване и чрез смяната на едни поколения с други. Количествената му страна обхваща
естественото движение на населението. От своя страна, то се характеризира с раждаемостта и
смъртността. До известна степен раждаемостта зависи от броя на сключените бракове и броя на
разводите.
Таблица № 4.10.9. Естествено движение на населението в Р България, област и община Варна
към 31.12.2016 год., за 5 годишен ретроспективен период (брой)

Общо за страната
Варна област
Варна община

69121
4732
3413

109281 -40160 66578
5728
-996
4546
3455
-42
3362

104345 -37767 67585
5705
-1159
4667
3580
-218
3486

108952 -41367 65950
5939
-1272
4394
3616
-130
3236

110117 -44167 64984
6030
-1636
4524
3736
-500
3326

Ест. прираст

Умрели

Живо-родени

2016

Ест. прираст

Умрели

Живо-родени

2015

Ест. прираст

Умрели

Живо-родени

2014

Ест. прираст

Умрели

Живо-родени

2013

Ест. прираст

Умрели

2012

Живо-родени

Година

107580 -42596
6113
-1589
3806
-480

След 2009 г. в община Варна се наблюдават трайна тенденция към намаляване на
раждаемостта (коефициент на раждаемост 9,1 % 0, идентичен на този за страната), и
отрицателен естествен прираст. На фона на останалите градове в Р България обаче, социодемографската ситуация на Варна има много по-благоприятна структура и през последвите 2
години се очертават позитивни тенденции.
От демографска гледна точка относително ниската раждаемост в общината се дължи на
снижения фертилитет на жените в родилна възраст, броя на желаните деца и на намаляването на
техния абсолютен брой. Тоталният коефициент на плодовитост (среден брой деца, които една жена
ражда през целия си детероден период) се движи около 1,1 – 1,4 деца, което е ниска стойност за този
показател, т.е. имаме стеснено възпроизводство на населението. Проявяващият се в момента
отрицателен ефект от намаляващия брой на жените в родилна възраст ще дава отражение върху
възпроизводството на населението и през следващите десетилетия. Причина за това са както
негативните промени във възрастовата структура на жените на възраст 15-49 г., така и
намаляващият абсолютен размер и относителен дял на момичета на възраст от 0 до 14 г., които ще
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участват във възпроизводството на населението през следващите десетилетия. Промяната се дължи
на измененията в социално-икономическите условия, а от там и в ценностната система на жените на преден план излизат завършването на по-висока образователна степен, повишаването на
квалификацията и кариерното развитие.
Един от най–тревожните демографски проблеми както в страната, така и в общината, е
относително високото ниво на смъртност – обща, преждевременна и детска през последното
десетилетие. Основен фактор, обуславящ динамиката в общата смъртност е процесът на
демографско остаряване, характерен както за страната и област Варна, така и за община Варна.
Поради застаряването на населението през последните 20 години се отбелязва трайна тенденция
към поддържане на относително високи стойности на смъртността в общината.
Таблица № 4.10.10. Смъртност по причини в област Варна към 31.12.2016 год., за 3 годишен
ретроспективен период (На 100 000 души от населението)
Година
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък"
(Нов хармонизиран списък по 86 причини, разработен от
Евростат, използван за международни сравнения.)
Общо
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99)
Туберкулоза (A15-A19, B90)
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит
(HIV) (B20-B24)
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09,
B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99)
Клас IІ Новообразувания (C00-D48)
Злокачествени новообразувания (C00-C97)
в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина
и фаринкса (C00-C14)
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15)
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16)
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон),
ректума и ануса (C18-C21)
Злокачествено новообразувание на черния дроб и
интрахепаталните жлъчни пътища (C22)
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25)
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32)
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и
белия дроб (C33-C34)
Злокачествен меланом на кожата (C43)
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50)
Злокачествено новообразувание на шийката на матката
(цервикс) (C53)
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54С55)
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56)
Злокачествено новообразувание на простатата (C61)
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение
на бъбречното легенче (C64)
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67)
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други
части на централна та нервна система (C70-C72)
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други
части на щитовидната жлеза (C73)

2014

2015

2016

общо мъже жени общо мъже жени

общо мъже

жени

1253,1
5,3
0,8
-

1367,4
6,5
1,7
-

1143,7
4,1
-

1273,9
8,0
1,3
0,2

1389,3
10,8
2,6
-

1163,5
5,4
0,4

1293,0
9,3
1,5
-

1403,4
12,1
3,0
-

1187,6
6,6
-

0,8
3,6

1,3
3,5

0,4
3,7

0,2
6,3

0,4
7,8

5,0

0,2
7,6

9,1

0,4
6,2

246,9 293,9 201,9 249,7 295,7 205,8 265,0 314,0 218,3
246,4 293,4 201,5 249,5 295,2 205,8 263,8 311,9 217,8
7,4

12,1

2,9

7,4

10,4

4,5

4,4
17,3
35,7

8,2
19,4
43,6

0,8
15,3
28,1

2,1
15,6
38,4

4,3
16,9
43,2

14,5
33,9

1,5
12,7
42,3

2,6
16,5
52,8

0,4
9,1
32,2

7,8

11,7

4,1

8,7

9,5

7,9

7,0

7,8

6,2

16,2
5,1
43,9

16,8
8,2
72,9

15,7
2,1
16,1

14,8
4,2
44,6

15,1
8,6
71,3

14,5
19,0

18,0
4,4
51,0

15,2
9,1
85,3

20,7
18,2

2,5
22,2
5,1

3,5
1,3
-

1,7
42,1
9,9

2,5
18,2
5,3

2,6
-

2,5
35,5
10,3

4,9
20,5
5,1

5,2
-

4,5
40,1
9,9

5,1

-

9,9

4,4

-

8,7

4,9

-

9,5

6,1
15,0
4,4

30,6
6,0

12,0
2,9

8,0
18,0
5,3

36,7
8,6

15,7
2,1

5,3
15,2
3,2

31,2
4,3

10,3
2,1

7,0
9,5

11,2
10,8

2,9
8,3

7,8
9,3

13,0
11,7

2,9
7,0

10,4
10,2

16,5
10,4

4,5
9,9

0,4

0,9

-

0,8

0,4

1,2

0,2

-

0,4
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Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86)
Левкемия (C91-C95)
Други злокачествени новообразувания на лимфната,
кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96)
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65C66, C68-C69, C74-C80, C97)
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и
новообразувания с неопределен или неизвестен характер
(D00-D48)
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и
отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50D89)
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на
храненето и на обмяната на веществата (E00-E89)
Захарен диабет (E10-E14)
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства
(E00-E07, E15-E89)
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99)
Деменция (F01, F03)
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза)
(F10)
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19)
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17,
F20-F99)
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните
органи (G00-H95)
Болест на Parkinson (G20)
Болест на Алцхаймер (G30)
Други заболявания на нервната система и сетивните органи
(G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95)
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99)
Исхемична болест на сърцето (I20-I25)
в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22)
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25)
Други болести на сърцето (I30-I51)
Мозъчносъдови болести (I60-I69)
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15,
I26-I28, I70-I99)
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99)
Грип (J09-J11)
Пневмония (J12-J18)
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47)
в това число:
Астма (J45-J46)
Други хронични болести на долните дихателни пътища
(J40-J44, J47)
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60J99)
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92)
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална
язва (К25-К28)
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70,
К73-К74)
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29K66, K71-K72, K75-K92)
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99)
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на
съединителната тъкан (M00-M99)

4,0
6,8
0,8

4,3
8,6
0,4

3,7
5,0
1,2

4,0
5,1
2,7

4,3
6,5
2,2

3,7
3,7
3,3

6,6
5,9
3,0

9,5
6,5
3,5

3,7
5,4
2,5

21,1

25,5

16,9

22,2

28,1

16,5

24,3

25,1

23,6

0,4

0,4

0,4

0,2

0,4

-

1,3

2,2

0,4

0,8

0,4

1,2

1,1

2,2

-

1,5

3,0

-

6,3

3,9

8,7

13,7

13,4

14,0

19,5

21,7

17,4

6,3
-

3,9
-

8,7
-

13,3
0,4

13,4
-

13,2
0,8

18,6
0,8

20,4
1,3

16,9
0,4

0,2
0,2
-

-

0,4
0,4
-

0,8
0,8
-

0,4
0,4
-

1,2
1,2
-

2,7
1,9
0,2

1,3
0,4

4,1
3,7
-

-

-

-

-

-

-

0,6

0,9

0,4

7,4

7,3

7,4

21,5

21,6

21,5

15,4

14,3

16,5

0,6
1,7
5,1

0,4
0,9
6,0

0,8
2,5
4,1

4,2
5,1
12,3

4,3
3,0
14,3

4,1
7,0
10,3

4,9
4,7
5,9

2,6
3,0
8,7

7,0
6,2
3,3

823,5 841,0 806,8 804,7 814,8 795,0 801,0
135,0 168,3 103,2 144,3 172,5 117,3 127,1
56,2 76,5 36,8 47,2
46,6 53,5 40,1 88,1 96,0 80,6 80,0
283,4 284,4 282,4 130,1 143,5 117,3 84,2
283,2 269,7 296,0 242,5 218,3 265,7 150,8
122,0 118,7 125,1 287,7 280,5 294,6 438,9

795,7
147,7
61,5
86,2
93,6
129,1
425,3

806,1
107,5
33,5
74,0
75,2
171,5
451,8

43,3
28,7
5,5

56,5
39,7
6,5

30,6
18,2
4,5

36,8
18,0
11,2

46,7
24,2
13,0

27,3
12,0
9,5

5,1

6,0

4,1

1,1
10,1

1,3
11,7

0,8
8,7

43,4
24,3
12,1
0,4
11,6

58,5
34,2
16,5
0,4
16,0

28,9
14,9
7,9
0,4
7,4

9,1

10,4

7,8

7,6

9,5

5,8

7,0

7,8

6,2

49,0
5,5

66,9
6,9

31,8
4,1

50,5
4,9

67,4
5,6

34,3
4,1

52,9
6,8

67,1
10,0

39,3
3,7

28,3

44,4

12,8

27,0

40,6

14,0

22,2

32,9

12,0

15,2

15,5

14,9

18,6

21,2

16,1

23,9

24,3

23,6

0,8

0,9

0,8

0,4
0,8

0,4
1,7

0,4
-

0,6
0,4

0,4
0,4

0,8
0,4
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Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19)
0,4
Други увреждания на костно-мускулната система и на
0,4
съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99)
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99)
15,4
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29)
15,0
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99)
0,4
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния
1,9
период (P00-P96)
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието),
0,6
деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99)
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата,
15,6
открити при клинични и лабораторни изследвания,
некласифицирани другаде (R00-R99)
Внезапна смърт на кърмаче (R95)
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99)14,1
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити 1,5
при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани
другаде (R00-R94)
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност
36,1
(V01-Y98)
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86)
25,5
в това число:
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85)
Падания (W00-W19)
7,0
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74)
5,1
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества
1,5
(X40-X49)
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86)
4,6
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0)
6,5
Нападение (X85-Y09, Y87.1)
0,8
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2)
3,2
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84,
Y88-Y89)

0,4
0,4

0,4
0,4

0,8

1,7

-

0,4

0,4

0,4

19,0
18,6
0,4
3,0

12,0
11,6
0,4
0,8

18,0
18,0
1,3

21,6
21,6
-

14,5
14,5
2,5

19,0
18,8
0,2
2,7

20,8
20,4
0,4
2,6

17,4
17,4
2,9

0,4

0,8

2,3

3,5

1,2

2,5

2,6

2,5

18,6

12,8

25,1

27,2

23,1

23,3

32,9

14,1

16,4
2,2

12,0
0,8

16,5
8,7

19,9
7,3

13,2
9,9

18,8
4,4

27,7
5,2

10,3
3,7

49,2

23,5

39,1

61,8

17,4

33,6

55,9

12,4

34,1

17,3

24,7

36,3

13,6

8,6
5,6
2,6

5,4
4,5
0,4

10,8
5,1
2,5
2,1

16,9
5,6
3,9
2,6

5,0
4,5
1,2
1,7

21,4
7,2
2,1
3,6
3,0

35,1
12,6
3,9
6,5
4,3

8,3
2,1
0,4
0,8
1,7

5,6
11,2
0,4
3,5
-

3,7
2,1
1,2
2,9
-

4,2
7,8
1,1
5,3
0,2

7,3
13,0
2,2
9,9
0,4

1,2
2,9
0,8
-

5,5
7,8
0,2
3,6
0,6

7,8
14,3
5,6
0,9

3,3
1,7
0,4
1,7
0,4

Водещи причини за смъртта през 3-годишния период са заболяванията на кръвоносната
система и кръвообращението – сърдечно-съдови, включително остър миокарден инфаркт и
мозъчно-съдови, следвани от онкологичните заболявания с водещи локализации в дихателната
система, храносмилателната система, млечната жлеза при жените и простатната жлеза при мъжете.
При редовни профилактични прегледи с насочен скрининг на рисковите контингенти и навременна
диагностика, в част от случаите се касае за предотвратима смърт.
Впечатление прави повишаването на честотата на смъртните случаи, причинени от
инфекциозни заболявания – туберкулоза и синдром, причинен от вируса на човешкия
имунодефицит, както и случаите на смърт от пътно-транспортни произшествия.
Основна част от причините за умиранията и влошеното здраве на населението са
детерминирани и се проявяват като последица от ниското качество и нездравословния начин на
живот. В тази група се включват основни поведенчески, психологически и социални фактори:
- Тютюнопушенето е причина за рака на белия дроб, редица други онкологични заболявания,
хронични заболявания на белия дроб, на сърдечно-съдовата система, и има доказана причинна
връзка с атеросклерозата, която предизвиква внезапна сърдечна смърт поради остър коронарен
инцидент.
- Нерационалното хранене − с него са свързани много случаи на заболявания от ИБС, МСБ,
диабет, затлъстяване, артериална хипертония, онкологични заболявания и други. Важно значение
има повишената консумация на сол, на животински мазнини, прости „бързи” въглехидрати - захари,
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натриев хлорид (готварска сол), преработени храни, съдържащи консерванти и оцветители, бързо
хранене извън дома, намалената консумация на пресни плодове и зеленчуци, сурова, непреработена
храна, пълнозърнести храни, мляко, риба, n-3 мастни киселини, фибри и минерали.
- Злоупотребата с алкохол е рисков фактор за артериална хипертония, мозъчен инсулт, рак
на устната кухина, фаринкса, ларинкса, хранопровода, инциденти и травми, чернодробна цироза,
може да увреди половата функция, нервната система и др.
- Злоупотреба с наркотици е сериозен рисков фактор с тежки последици за индивида,
семейството и обществото, който довежда до понижаване качеството на живота, преждевременна
смърт (инфекции, СПИН, хепатит, предозиране), деформирани семейни отношения и хроничен
стрес за членовете на семейството, престъпност, понижаване на интелектуалния потенциал,
увреждане на генетичния фонд.
- Ниската двигателна активност увеличава риска от възникване на сърдечно-съдови
заболявания (артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест),
диабет, затлъстяване.
- Психосоциалният стрес, трайната тревожност и депресивните състояния повишават
значително риска от появяване на артериална хипертония, атеросклероза, миокардни увреждания,
внезапна сърдечна смърт, диабет, астма и редица психосоматични заболявания.
Показателите за механичния прираст на населението показват запазване на тенденцията за
увеличаване на вътрешните миграции, предизвикани от лошата икономическа обстановка и
високата безработица в малките населени пунктове. Направленията на миграциите са - от селата
към общинския и областния център град Варна и от Варна към София или чужбина.
Таблица № 4.10.11. Механично движение на населението в Р България, област Варна и община
Варна към 31.12.2016 год., за 3 годишен ретроспективен период (брой)
Година

2014

2015

2016

Заселени

Изселени

Мех. прираст

Заселени

Изселени

Мех. прираст

Заселени

Изселени

Мех. прираст

121135

123247

-2112

144425

148672

-4247

117255

126584

-9329

Варна област

8882

7882

1000

10321

9563

758

9309

7992

1317

Варна община

5788

5546

242

5744

6718

-974

6563

5393

1170

България

С изключение на 2015 година, през последните 6 години механичният прираст в община
Варна е положителна величина.
Подобряването на социално-икономическата ситуация в общината, включително и чрез
реализацията на настоящото ИП, е една от възможностите за подкрепа на позитивните промени в
социо-демографската структура на община Варна.
4.10.6. Качествена оценка на очакваното въздействие на инвестиционното предложение върху
здравето
Оценката на риска за здравето е извършена за конкретната група в риск, която ще е
териториално и професионално свързана с ИП: потенциално засегнатото население от най-близко
разположеното населено място – район „Одесос“ в гр. Варна и реално експонирания работен
персонал при строително-монтажните операции и при експлоатацията на пристанището.
Оценката на риска е резултативна величина, отразяваща вероятността за въздействие на
вредните фактори, опасностите и критичните ситуации, очакваната честота на експозицията (като
време и дозов ефект) и тежестта на здравните и финансови последици при реализиране на рисковете.
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При оценката задължително се изследват индиректните и директни етиологични причинноследствени връзки. Тя представлява системен процес на формиране на отношение към определени
рискови характеристики - интензитет, размер, значение, здравни и трудово-правни последици,
пораждаща го обстановка, ефективност на предприетите превантивни мерки, оценка на човешкия
фактор като водещ и др.
Критериите с ключово значение при оценката на здравния риск са:

териториален обхват – в настоящия случай, ограничен в границите на „Пристанище
Одесос ПБМ“ ЕАД – гр. Варна, по отношение на въздействието на физичните фактори на околната
и работната среда, праховите и токсични агенти за атмосферния въздух, прилежащата акватория и
почвите;

степен на въздействие – при спазени изисквания на Закона за здравословни и
безопасни условия на труд и на нормативната уредба за безопасна експлоатация на пристанищните
съоръжения се очаква ниска до умерена степен на въздействие върху здравето на работещите;

продължителност на въздействие – ежедневно, денонощно и целогодишно при
непрекъсната експлоатация на обекта;

възможност за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие
върху околната среда и здравето на хората.
При качественото оценяване рискът се градира в десцендиращ порядък като:

висок, недопустим - необходимо е незабавно елиминиране на причините или
последиците, тъй като е налице пряка опасност за живота на хора, може да настъпят крупни
производствени аварии или екологични последици с размери на бедствие;

сериозен, умерен - изискващ внимателно планиране и реализиране на превантивни
мерки, периодичен мониторинг и контрол на рисковите фактори и параметри;

допустим, приемлив - рисковите фактори се проявяват в границите на нормативно
регламентирани стойности и референтни интервали, но се изисква повишено внимание при работа.
От идентифицираните и характеризирани фактори, генериращи риск, няма изявени във
висока и недопустима степен, изискващи незабавно отстраняване или елиминиране.
От физичните фактори шумът формира умерен риск както по време на строителството и
монтажа на съоръженията, така и по време на експлоатацията на пристанището. Сериозен е риска и
от въздействие на праха и токсичните вещества след въвеждането в експлоатация на складовите
съоръжения. При нормална експлоатация, спазване на инструкциите за безопасност и адекватно
трудово-медицинско наблюдение на работния персонал здравният риск е минимизиран до
приемлив.
Всички останали фактори, разгледани в този раздел на доклада, са в допустими и приемливи
граници.
Здравният риск за работещите в обекта е управляем при спазване мерките за ограничаване
на отрицателните последици както при строителството, така и при експлоатацията. В Закона за
здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове са регламентирани
изискванията, спазването на които позволява съхраняване на човешкото здраве и качеството на
жизнената среда. Контролът върху риска улеснява управлението му и включва циклично повтарящи
се подетапи (видове и нива на необходимия контрол за достигане на допустимата експозиция;
уточняване на контролираните рискови групи, планиране и осъществяване на профилактично
медицинско обслужване; оценяване нивата на актуалния риск, ефективността на осъществявания
контрол и изготвяне на прогнози; тренинги и ролеви игри по рискови сценарии).

200

Направените анализ и оценка водят до извода, че изграждането и нормалната експлоатация
на инвестиционното предложение при реализиране на заложените превантивни организационни,
строително-технически, технически и медико-профилактични мерки

Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху населението на гр.
Варна;

Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху най-близките обекти
с повишена чувствителност, подлежащи на здравна защита;

Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху временно
пребиваващи около площадката на инвестиционното предложение;

Съществуват съвременни технологични и технически решения, които позволяват
инвестиционното предложение да се реализира така, че в процеса на изграждането и нормалната му
експлоатация да се осигури защитата на потенциално засегнатото население и обектите, подлежащи
на здравна защита.
Заключение: За населението на гр. Варна не съществува здравен риск от реализацията на
инвестиционния проект. Напротив, ще бъдат създадени нови работни места, които ще подобрят
социално-икономическото състояние на хората в региона.
5. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното
предложение за околната среда
В доклада за ОВОС е анализирано и оценено инвестиционно предложение за разширение на
„Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „ОДЕСОС - ПБМ” Варна в
землището на гр. Варна, област Варна, съобразени с действащите в страната норми за качество на
околната среда и изпълнението на принципите за намаляване на риска за човешкото здраве и
осигуряване на устойчиво развитие. При реализацията на обекта (строителен период) ще се
извършат следните основни дейности:
Драгажни работи;
Изграждане на кейова стена;
Строителни дейности по сгради (складове, работни и битово-санитарни помещения)
и инфраструктурни мрежи;
Вертикална и хоризонтална планировка;
Очакваното времетраене на строителството на хидротехническите съоръжения на терминала
по експертна оценка е 10-12 месеца.
Експлоатационният процес на Пристанището включва приемане, обработка, складиране и
експедиция на широк диапазон насипни и течни товари с конвенционални и специализирани
технологии по директен и индиректен способ.
Предвижданията на инвеститора визират развитие основно на възможности за обработка на
зърнени и насипни товари, а така също и транспорт на генерални товари и контейнери.
Експлоатацията на Пристанището не представлява сериозен риск от замърсяване на околната
среда и риск за здравето на хората при спазване мерките за предотвратяване и редуциране на
въздействията върху околната среда. Очакваните въздействия по време на извършване на
строително-монтажните дейности и експлоатацията на комплекса, са посочени по-долу.
Таблица № 5.1. Значимост на въздействията (преки, непреки, вторични, кумулативни,
краткотрайни, средно – и дълготрайни, постоянни и временни, обратими, положителни и
отрицателни) върху оценените компоненти и фактори
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1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.
10.
11.
12.

Атмосферен въздух
Повърхностни води
Подземни води
Земи и почви
Геоложка основа и земни недра
Ландшафт
Биологично разнообразие
Културно наследство
Отпадъци
Вредни физични фактори

13.

Здравето на населението

14.

Здравето на работещите

отрицателно

положително

временно

постоянно

дълготрайно

среднотрайно

краткотрайно

кумулативно

непряко

Компоненти
пряко

№

вторично

Въздействие

1

– при реализиране на открит вариант за съхранение на насипните товари

5.1. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, включително от
дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от експлоатация, ако е приложимо
А. Изводи за въздействието при извършване на строително-монтажните дейности:
1. По отношение на атмосферния въздух по време на реализацията на ИП и монтажа на
новото оборудване се очаква въздействие от изгорели газове от двигателите с вътрешно горене
(ДВГ) на транспортните средства и механизацията. Основните замърсители, отделяни във въздуха
са СО, NOx, SO2, сажди и прах. Очакваното въздействие върху качеството на атмосферният въздух
в процеса на реализация се очертава да бъде минимално, отрицателно предвид на пренебрежими
количества на емисиите на замърсители с ниска степен на въздействие и ограничено на площадката
на обекта. Продължителност на въздействието ще бъде краткотрайно в периода на извършване на
монтажните работи; не се очаква кумулативно въздействие;
2. По отношение на повърхностните и подземните води, геоложката среда и земните
недра, материалните активи, минералното разнообразие, културното наследство и човешкото
здраве (на населението на близките населени места) не се очаква значително въздействие по време
на реализацията;
3. Очаква се допустимо, възстановимо въздействие върху почвите, земите и ландшафтите
в района на обследване и реализация (отнемат се площи с ниско качество, неплодородни и
неизползвани до момента за земеделие, които могат да бъдат възстановени при отказ от дейност в
последствие);
4. Не се очаква значително, невъзстановимо отрицателно въздействие върху растителния и
животинския и растителен свят и защитени територии по време на реализацията, поради това,
че се извършването на строителните и монтажни дейности ще се съобрази с прелетните и
възпроизводствени периоди на животинските видове, в територия значително антропогенно
повлияна. Инвестиционното предложение няма голяма вероятност да окаже значително
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на
видове, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони;
5. По време на реализацията на ИП ще се генерира основно шум и по–ниско ниво вибрации
от движението на транспортна техника и дейностите със строителната механизация. Очакваните
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стойности са нормални за работна среда и прогнозно не превишават пределно допустимите норми.
Това въздействие ще е ограничено по територия и във времето и ще е възстановимо;
6. Очаква се минимално отрицателно възстановимо въздействие върху човешкото здраве
(на персонала), което ще е временно, възстановимо, с ниска степен.
7. В случай на откриване на археологически ценности при строителните дейности,
последствията върху тях ще бъдат отрицателни – те ще бъдат унищожени. Затова трябва да бъде
изработен план за действие за такава вероятност и евентуално открития/откритите
паметник/паметници да бъде/бъдат проучени от специалисти-археолози съгласно чл. 161 от Закона
за културното наследство. След завършването на тяхната работа експертна комисия, назначена от
министъра на културата съгласно чл. 72, ал. 5 на ЗКН, извършва предварителна оценка, въз основа
на която ще бъдат определени предписанията за по-нататъшните строителни дейности.
Б. Изводи за въздействието по време на експлоатацията
1. От извършеното изследване за въздействието върху качеството на атмосферния въздух
от дейността на Пристанището е установено, че при нормална експлоатация обектът няма да оказва
дълготрайно негативно въздействие върху атмосферния въздух по отношение на разгледаните
замърсители, при отчитане и на кумулативното въздействие. В годишен и краткосрочен аспект
качеството на атмосферния въздух няма да бъде повлияно отрицателно, като въздействието е само
в непосредствена близост до територията. Анализа и моделирането на разсейването на
замърсителите са извършени приемайки най-неблагоприятни метеорологични условия, когато
приземните концентрации са максимални. Очакваните максимално еднократни концентрации са в
пъти под приложимите норми. Въздействието на източниците на организирани и неорганизирани
емисии върху атмосферния въздух е приемливо в локален и регионален мащаб, без трансгранично
въздействие;
2.1 От прогнозната оценка на въздействието на ИП върху режима на повърхностните водни
обекти в района е видно, че местоположението на площадката и предвидените за реализация
дейности не предполагат негативни въздействия върху количествените и качествени показатели на
повърхностни водни обекти. Не се предвижда да се засегнат крайбрежни заливаеми терени, легла в
естествено състояние, бентове и диги. Дейността не предвижда заустване на отпадъчни
производствени води в повърхностни водни обекти. Площадката попада в обхвата на учредени
санитарно-охранителни зони (съгласно становище на БДЧР):
 пояси II и III на СОЗ на минерални водоизточници „Тх-15“' и „Р-179х-Осеново“,
определени със Заповеди на Министъра на околната среда и водите с № РД662/22.08.2012 г. и РД-206/ 08.03.2012 г.;
 пояс ІІ на СОЗ на Вн-35х Кранево, определена със Заповед на МОСВ № РД255/22.04.2008 г.
Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на инвестиционното
предложение.
Не се очаква въздействие върху повърхностните води в процеса на нормална експлотацията
на обекта;
2.2. Очакваното въздействие върху подземните води в процеса на експлотацията се очаква
да бъде минимално и ограничено по обхват на въздействие. Вида на въздействието е определен
като нищожно;
3. Прогнозно не се очаква въздействие върху почвата, земните недра, ландшафта и
културното наследство, човешкото здраве, растителния и животински свят при нормална,
безаварийна експлоатация;
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4. Прогнозното еквивалентно ниво на шум на територията на Пристанището по време на
експлоатацията няма да превишава пределно-допустимите норми за производствени предприятия.
Въздействието на рисковите фактори шум и вибрации ще се локализират изключително и само в
зоните на конкретният обект. Вредно въздействие от електромагнитни полета и лъчения върху
околната среда и човешкото здраве не се очаква;
5. Ще се реализира въздействие от генерираните при дейността отпадъци за които обаче се
предвижда да се събират, транпортират и третират при спазване на всички нормативни изисквания;
6. По отношение здравно-хигиенни аспекти и човешкото здраве разглежданите дейности от
инвестиционното предложение, не са основание за застрашаване състоянието на компонентите на
околната среда и вследствие на това здравето на населението в близките населени места и
работещите на обекта. За населението на в близките населени места и работещите на обекта не
възниква здравен риск от експлоатацията на инвестиционния проект. Здравният риск за
работещите в обекта е управляем при спазване мерките за ограничаване на отрицателните
последици в резултат от експлоатацията на обекта и нормативните документи за хигиенни и
безопасни условия на труд.
В. Изводи за въздействието при аварийни ситуации
При възникване на аварийни ситуации реализираните въздействия ще са с отрицателен ефект
върху част от компонентите на околната среда (атмосферен въздух, повърхностни и подземни
води, почви), но затова пък ограничен по време на действие. Разбира се характерът на
въздействията както и компонентите върху които ще се реализират те се основава на вида на
аварийната ситуация (наводнение, пожар, авариен разлив, злоумишлени субективни действия и др.).
В тази връзка инвеститорът ще актуализира и утвърди при съответните контролни органи наличния
План за действие при аварийни ситуации.
От извършеният анализ в доклада за ОВОС окончателно се налага извода, че очакваното
въздействие на инвестиционното предложение за разширение на действащото пристанище върху
околната среда и здравето на хората ще бъде ограничено допустимо, съобразно действащите в
страната норми за качество на околната среда и с оглед прилагането на принципите за намаляване
на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие.
Г. Изводи за въздействието по време на дейностите по събаряне, разрушаване и
извеждане от експлоатация
При евентуален отказ от експлоатация и последващи действия по прекратяване на
дейностите ще се наложи възстановяване на компонентите на средата. Дейностите които
инвеститорът ще реализира при прекратяване на експлоатацията са следните:
- събаряне;
- разрушаване;
- извеждане от експлоатация на пристанищните мощности (съоръжения).
При дейностите по събаряне ще се съборят сградите на административния блок и покрития
склад както и силозните клетки, като ще се генерират основно смесени строителни отпадъци и в помалки количества дървесни отпадъци, смесени битови отпадъци, стъкло, метални отпадъци. Ще се
формират временно неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от
изгорелите газове ва ДВГ и на прах от събарянето и разпрашаване на материалите. Няма да се
емитират вредни вещества във водите. Ще се повишат временно нивата на шум и вибрации от
строителната техника.
При дейностите по разрушаване ще се разрушат асфалтобетонови настилки и
инфраструктурни мрежи (пътни подходи, ж. п. коловози, водопровдни и канализационни колектори
и др.), като ще се генерират основно смесени отпадъци от бетон и асфалтови смеси и метални
отпадъци, в по-малки количества смесени битови отпадъци, кабели и др. Ще се формират временно
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неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от изгорелите газове ва ДВГ и
на прах от разпрашаване на материалите. Няма да се емитират вредни вещества във водите. Ще се
повишат временно нивата на шум и вибрации от строителната техника.
При дейностите по извеждане от експлоатация на пристанищните мощности ще се
демонтират крановите съоръжения, лабораторни уреди, и др., като няма да се генерират отпадъци.
Ще се формират временно неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от
изгорелите газове ва ДВГ. Няма да се емитират вредни вещества във водите. Ще се повишат
временно нивата на шум и вибрации от дейностите. Обордването ще може да бъде преотстъпено за
ползване или предадено за вторични суровини (при невъзможност да изпълнява дейността си).
5.2. Използването на природните ресурси, по-специално на земните недра, почвата, водите и
биологичното разнообразие, като се вземе предвид, доколкото е възможно, устойчивото
наличие на тези ресурси.
През строителния период ще се използват следните видове и прогнозни количества
ресурси, материали и енергийни източници:
- бетон – за изграждане на складови и работни площадки, основи и носещите конструкции
на сградния фонд – около 75 000 m3;
- конструктивна стомана – 12000т
- арматурно желязо – за армиране на бетонни конструкции и площи – около 10000 t;
- пясък – за подготовка на терените и при планировката им - около 25 000 m3;
- чакъл - за подготовка на терените и при планировката им - около 60 000 m3;
- плоски строителни панели - за изграждане на складовите построики – около 5 000 m3;
- електроенергия – при работа с ръчни електроинструменти - около 50 000 kWh;
- петролни горива – за работа на строителната и транспортна техника – около 2 000 t;
- смазочни материали – за строителната техника и инструменти 40т;
- лакобояджийски материали за нанасяне на защитни покрития на сградите и съоръженията
– около 85 t;
- заваръчни електроди за присъединяване на елементи при изграждане на сгради и
съоръжения – около 2000 kg;
- вода – за питейни, хигиенни нужди и строителни дейности – около 6000 m3 /г
През експлоатационния период някои видове материали и ресурси ще се използавт
постоянно, а някои от тях периодично, при необходимост.
Постоянно ще се използват следните видове и прогнозни количества:
- електроенергия –работа с ръчни и други нструменти и техника- около 15000 kWh/г;
- петролни горива – за работата на пристанищната механизация (по настоящем в
пристанището се използва типизирана подемно-транспортна техника –мобилни
кранове, 16-тонни мотокари; 10-тонни мотокари, мотокари от 3,5 тона до 5 тона,
челни кофачни товарачи и транспортна техника – около 3 400 t/г;
- смазочни материали – за пристанищната механизация, транспортна техника и
инструменти - около 70 т/г;
- вода – за питейни, санитарно-хигиенни нужди – около 4 000 m3/г;
Периодично ще се използват следните видове и прогнозни количества:
- бетон – за строителни ремонти – около 100 m3/а;
- лакобояджийски материали за нанасяне на защитни покрития при репарация на
сградите и съоръженията – около 2 t/а;
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заваръчни електроди за извършване на ремонтни дейности на сгради и съоръжения –
около 150 kg/а;
Количествата на природните ресурси, използвани при реализацията и експлоатацията на ИП
са изключително минимални и поради това не са от значение за въздействието върху устойчивото
наличие на тези ресурси.
-

5.3. Емисиите от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и радиация;
възникването на вредни въздействия и обезвреждането и оползотворяването на отпадъците.
Очаквано въздействие върху Атмосферния въздух
Замърсяването на атмосферния въздух при реализацията на проекта ще се дължи главно на
изпусканите в атмосферата с изгорелите газове от строителната механизация замърсители - СО,
NОХ, SO2, въглеводороди, сажди, оловни аерозоли и др. При земните работи по изпълнение на
вертикалната планировка и охранителните и отводнителни канали ще се отделя и неорганичен и
органичен прах.
Табл. 5.2. Вредни въздействия при СМР
Характеристики на въздействието
Оценка
Вид на въздействие /положително, отрицателно/
Характер на въздйствие /пряко, непряко/
Териториален обхват на въздействие /площадка на ИП, 1 - км зона, 2 км зона, найблизко населено място/
Степен на въздействие /ниска, средна, висока/
Честота на въздействие /постоянно, временно/
Продължителност на въздействие /краткотрайно, средно или дълготрайно/
Обратимост на въздействието /обратимо, необратимо/
Кумулативност на въздействието /наличие на КЕ, отсъствие на КЕ/

отрицателно
пряко
Локален - на площадката на ИП
Ниска
временно
краткотрайно
Обратимо
отсъствие на КЕ

За въздействието върху атмосферния въздух от бъдещата дейност на територията
(експлоатацията на пристанището) ще прогнозираме замърсяването, възникнало от работата на
пристанищната механизация, товароразтоварните дейности, временното складиране на стоките и
транспортните потоци от автомобили посещаващи обекта.
Условно приемаме (на база капацитетните възможности на пристанищните съоръжения), че
обектът ще бъде посещаван от 10-15 товарни автомобила на час. Прогнозните количества изгорели
автомобилни газове и емисиите на вредни вещества в тях са пресметнати при заложената по-горе
плътност на автопотока и са показани в следната таблица:
Табл. 5.3
Вещество
СО
Въглеводороди
NOх
Сажди

Количество
t/год.
9.22
0.359
0.41
0.036

kg/дн
25.78
1.02
1.16
0.102

Емисия в изг. Газовe
mg/m3
25809
1010
1140
101

На територията на пристанището за обслужване на пристанищната дейност от
пристанищната механизация ще работят едновременно до два три челни товарача, два-три
мотокара, автокран. Прогнозните количества изгорели газове от пристанищната механизация
(повдигачи, мотокари и др.) и емисиите на вредни вещества в тях са показани в следната таблица:
Табл. 5.4
Вещество
СО

Количество
t/год.
4.3

kg/дн
11.8

Емисия в изг. Газовe
mg/m3
25809
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Въглеводороди
NOх
Сажди

0.17
0.19
0.017

0.46
0.52
0.046

1010
1140
101

От реализацията на пристанищния комплекс не се очаква сериозно повишаване на
транспортния поток през жилищните територии на гр. Варна, а точно обратното. Видно от
сравнението на общите годишни количества емисии е, че увеличението на емисиите на вредни
вещества от новопривлечените транспортни потоци е изключително минимално - замърсяването с
СО ще се завиши с около 5 %, с NOх ще се завиши с около 0.02 %, а със сажди ще се завиши с 0.6 %.
• прахоунос при товаро/разтоварните дейности,
Разполагайки с основни данни за предвидената за използване при товаро-разтоварни
дейности с насипни товари техника (затворен, капсулован шнеков и лентов транспортьор) и
използвайки методика “Плуме” за изчисление на разсейването на емитирани количества
замърсители (прах) резултатите за имисии на прах за сметка на дейността са практически нулеви.
Табл. 5.5. Значимост на въздействието на инвестиционното предложение при експлоатация
Характеристики на въздействието
Оценка
Вид на въздействие /положително, отрицателно/
Характер на въздйствие /пряко, непряко/
Териториален обхват на въздействие /площадка на ИП, 1 - км зона, 2 км зона, найблизко населено място/
Степен на въздействие /ниска, средна, висока/
Честота на въздействие /постоянно, временно/
Продължителност на въздействие /краткотрайно, средно или дълготрайно/
Обратимост на въздействието /обратимо, необратимо/
Кумулативност на въздействието /наличие на КЕ, отсъствие на КЕ/

отрицателно
пряко
Локален - на площадката на ИП
Ниска
временно
средно
Обратимо
Наличие на КЕ

Прогнозна оценка за замърсяване в аварийни ситуации
В зависимост от дейността са възможни аварийни ситуации, свързани с възникване на пожар,
взривове, разливи, предизвикани от природни бедствия или от субективни фактори. За ограничаване
на вредното въздействие и ликвидиране на щетите от настъпила аварийна ситуация е необходимо
на етап работно проектиране да се разработи конкретен авариен план, свързан с пристанищната
дейност.
При възникване на пожар ще изгори освен оборудване и материали и евентуално товари.
Въздухът ще бъде замърсен с продукти на горенето на различни материали, като въздействието
може да е значително, с ограничен териториален обхват, кратковременно, възстановимо, с
потенциално кумулативен ефект.
При взрив, в зависимост от използваните материали и суровини е възможно да бъде
предизвикано значително въздействие с ограничен териториален обхват, кратковременно,
възстановимо, с кумулативен ефект.
В случай на аварийни разливи на опасни вещества, отделящи в атмосферата вредни емисии
е възможно възникване на залпово замърсяване (при голям разлив на силно токсични вещества) на
въздуха с косвено въздеиствие върху останалите компоненти на околната среда. Въздействието
може да е значително, с средно голям териториален обхват, кратковременно, възстановимо, с
кумулативен ефект.
Очаквано въздействие върху Водите
Въпросът е разгледан подробно в раздел 4.2.5. Тук можем да добавим някои детайли към
изложеното.
Дълбоките подземни води са добре защитени и подхранващите им зони са извън района на
разглежданата територия. В нея няма водоизточници (дълбоки сондажи, каптажи или др.), а самата

207

тя не попада в санитарно-охранителни зони, на водоизточници за питейно водоснабдяване.
Развитието на пристанището не предвижда водовземане от подземни води (захранване от собствени
водоизточници от подземни води) и формиране на поток производствени води с възможности за
замърсяване на подземните води и поради това не се прогнозира въздействие върху тях.
Прогнозна оценка за очакваните въздействия върху повърхностните водни обекти през
строителния период
Прогнозна оценка за очакваните изменения в състоянието на воден обект Черно море през
строителния период
Мястото, предвидено за депониране на драгажните маси е проучено от страна на
възложителя относно пригодността му и подлежи на съгласуване с БДЧР. Драгажните маси
прогнозно ще се депонират дълбоководно в Черно море, в точка предварително съгласувана с
компетентните органи. Избраната акватория за дълбоководно депониране е извън зоната на
крайбрежните морски води и не попада в обхвата на Рамковата директива за водите. При
депонирането на драгажните маси се очаква замътване и образуване на облак от диспергиран
седиментен материал, чийто обхват и посока на разпространение се определят основно от
механичния състав на драгажната маса и посоката и скоростта на морските течения. Очакванията за
разпространение на облака се свеждат до изместването му в южна посока в повърхностния воден
слой (основното течение е от север на юг), а в придънния слой се очаква слабо изместване в северна
посока. Присъствието на мътностния облак се очаква да е силно ограничено във времето до часове
след депонирането. При спазване на добрите практики при дълбоководно депониране не се очаква
увреждане интегритета на морското дъно. Вследствие от депонирането не се очакват съществени
промени в химичното състояние на крайбрежните морски води.
През строителния период най-значимо ще бъде въздействието върху повърхностните води
в зоната на драгиране (воден обект Варненско езеро) и в зоната на депониране на изкопаните земни
маси.
На този етап няма конкретно решение за технологията на извършване на драгажните работи,
но са дадени няколко алтернативи. Поради това са разгледани основните прилагани до сега у нас
технологични схеми за драгиране и депониране при изпълнение на подобни обекти, отговарящи на
посочените от Възложителя алтернативи:
 Драгиране със самоходна смуконагнетна дълбачка, накратко „хопер” (self-unloading hopper
dredge, самоотвозной земснаряд);
 Драгиране със смуконагнетна дълбачка – накратко „земснаряд” или „смукачка” (pump
dredge, hydraulic dredge, suction dredge, земснаряд) и плаващ тръбопровод (pipeline dredge)
 Драгиране с плаващ кран (dipper dredge, grab dredge, grapple dredge).
Замърсяване в мястото на драгиране при работа с хопер
При драгиране с хопер с преливане се увеличава мътността на водата от попадналите в нея
почвени частици и се образува мътен облак (шлейф). Разпространението на облака се осъществява
на две фази: при първата изменението на характеристиките зависи от начина на преливане, а при
втората то се обуславя от хидродинамичните процеси в акваторията. Установено е, че изменението
на концентрацията на неразтворените вещества (мътността) зависи основно от
хидрометеорологичните условия, дълбочината, свойствата на драгирания материал и от
технологичните параметри на драгиране. Обемното тегло и механичният състав на преливащия
пулп се изменят от минимални стойности в началото на преливане до максимални стойности,
достигащи концентрацията на разработвания грунт. Формата на мътния шлейф може да се опише с
уравнението y2=ax (коефициентът „а” зависи от начина на преливане и може да се приеме 5 при
повърхностно преливане).
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Опитно е установен механизмът на образуване на мътния облак: при изливане от трюма
водата се аерира – насища се с въздушни мехурчета, които при преливане на потока зад борда в
подводното пространство, се устремяват към водната повърхност, увличайки със себе си и
почвените частици. Мътният облак се движи под действие на теченията, а времето за разсейването
му се обуславя от процеса на утаяване (който е функция от хидравличната едрина на частиците) и
от турбулентната дифузия. Хидравличната едрина на почвените частици в зависимост от режима на
обтичане може да се приеме по унифицираната формула на Дроздов, В.Б., Унифицированная
формула гидравлической крупности наносов.
Изследвания на изменението на концентрацията на неразтворени вещества в мътния шлейф
показват, че максималните стойности са в точката на преливане. По натурни данни например
мътността при работа на хопер е 1,75 g/dm3 при борда му, 0,85 g/dm3 на 100 m от него, а фоновата
стойност (в случая 0,08 g/dm3) е регистрирана на 500 m от хопера. При това скоростта на течението
е била 0,15 – 0,20 m/s, а разработваната почва е била основно тиня – доказано е, че колкото са пофини разработваните частици, толкова по-голяма е техногенната мътност. Констатирано е, че част
от постъпващите във водата при преливането земни маси се утаяват веднага на дъното в близост до
хопера. В този случай фазата на продължителна дисперсия е значително по-голяма от тази при
еднократно изхвърляне на драгажни маси (вж. раздела за депониране). Следва да се отбележи, че се
касае за временно, но наднормено увеличение на мътността, което не засяга реакционни зони,
плажове и др. обекти със специфична нормативна регламентация.
Замърсяване в мястото на драгиране при работа със смукачка
Най-малко е замърсяването с неразтворени вещества в мястото на драгиране при работа със
смукачка, което се дължи на начина й на разработване на грунта – чрез засмукване и транспортиране
по тръбопроводи (без контакт с околната среда). Практическите наблюдения на аналогични обекти
показват, че при драгиране в езерото радиусът на въздействие, изразяващ се в забележимо
помътняване на водата, е около 15-20 m от смукателя. При тази технология обаче е по-голям рискът
от унижожаване на риби и други подвижни водни организми.
Табл. 5.6. Вредни въздействия при СМР върху повърхностните води
Характеристики на въздействието
Оценка
Вид на въздействие /положително, отрицателно/
Характер на въздйствие /пряко, непряко/
Териториален обхват на въздействие /площадка на ИП, 1 - км зона, 2 км зона,
най-близко населено място/
Степен на въздействие /ниска, средна, висока/
Честота на въздействие /постоянно, временно/
Продължителност на въздействие /краткотрайно, средно или дълготрайно/
Обратимост на въздействието /обратимо, необратимо/
Кумулативност на въздействието /наличие на КЕ, отсъствие на КЕ/

отрицателно
пряко
средно голям, по-скоро локален
Ниска, незначително
временно
краткотрайно
Обратимо
Без КЕ

Вредни въздействия при СМР върху подземните води няма да има.

Табл. 5.7. Значимост на въздействието на инвестиционното предложение при експлоатация
Характеристики на въздействието
Оценка
Вид на въздействие /положително, отрицателно/
Характер на въздйствие /пряко, непряко/
Териториален обхват на въздействие /площадка на ИП, 1 - км зона, 2 км зона,
най-близко населено място/
Степен на въздействие /ниска, средна, висока/
Честота на въздействие /постоянно, временно/
Продължителност на въздействие /краткотрайно, средно или дълготрайно/
Обратимост на въздействието /обратимо, необратимо/
Кумулативност на въздействието /наличие на КЕ, отсъствие на КЕ/

отрицателно
пряко
Локален
Ниска, незначително
временно
краткотрайно
Обратимо
Липса на КЕ
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Вредни въздействия при експлоатация върху подземните води няма да има.

Вредни физични фактори
Йонизиращи лъчения
Привличането на определен брой новоприемани плавателни средства ще допринесе за
минимално увеличение на емитираните единственно при транспорт на товари с повишено
съдържание на радионуклеиди. В предварителните намерения на инвеститора не се предвижда
транспорт на такива материали.
Нейонизиращи лъчения
При експлоатация на инвестиционното предложение ще се завиши несъщественно нивото на
тези лъчения за сметка на радиолокационните съоръжения находящи се на плавателните средства,
посещаващи пристанището. Въздействието ще е минимално, без кумулативен ефект, повторяемо,
периодично.
Топлинни лъчения
От реализацията и експлоатацията на пристанището ще се завиши несъщественно
количеството топлинни излъчвания от работата на корабните силови установки на плавателните
средства, обработвани на пристанището. Въздействието ще е относително незначително (на фона
на съществуващите емитери), без кумулативен ефект, периодично повторяемо.
Акустична среда
Прогнозната оценка на акустичната обстановка в района на пристанището е направена на
база статистически данни, натурни измервания и допълнителни изчисления. Въздействието от
генерираните шумови нива при защитените зони (регулацията на населеното място) ще достига
нива от порядъка на 36-54 dB(A), т. е. Заключенията са, че нивото на шума в гр. Варна ще се
определя основно от собствения шумов фон;
Реализацията на инвестиционната инициатива ще допринесе за временно завишаване на
нивата на шум в района на територията на пристанището в резултат на използването на
строителната механизация.
Резултатите от извършените изчисления свидетелстват, че еквивалентното ниво на шум,
генериран от пристанищния комплекс ще е минимално на разстоянието на което са разположени
най-близките жилищни територии (мястото на въздействие) и определящи за акустичният
дискомфорт ще са основно автомобилните транспортни потоци по пътя Варна - Девня от северната
страна на езерото и Варна - Разделна от южната страна на езерото, преминаващи на метри от
жилищните сгради, както и движението на влакови композиции по ж.п. линията Варна-София от
северната страна.
Основните дейности при експлоатацията е предвидено да се извършват на значително
разстояние от жилищната среда, като по този начин нивата при защитените обекти ще се редуцират
до степен под допустимите норми.
Дори и при наслагване (акумулиране) на получените еквивалентни нива на шум от
съвместнота експлоатация на пристанището и разположените в съседство други промишлени
източници на шум въздействието в местата за защита ще е в рамките на допустимите параметри,
постоянно по време, с минимален кумулативен ефект.
Вибрации
При дейностите по реализация на пристанището ще се генерират определени нива на
вибрации единствено при набиването на пилотни конструктивни елементи. Такива са пилотите за
изграждане на кейовата стена и пилоти при фундаментите на силозното стопанство. Тези дейности
са принципно краткосрочни и на фона на дейностите в другите съседни обекти са с временни и от
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минимално значение за повишаване на вибрационните показатели.
При експлоатацията на пристанището основно за предизвикване на вибрации ще е дейността
на пристанищната механизация и работата на КСУ (корабните силови установки). Пристанищната
механизация предизвикваща вибрации е минимална на брой (кран, транспортни средства и
мотокари), а КСУ ще действат само при пристигане и отпътуване на плавателните средства.
Въздействието на предизвиканите вибрации ще е временно ограничено на територията на обекта,
минимално, без ефект върху компонентите на околната среда и здравето на хората.
Генно модифицирани организми
При сега действащата европейска и национална нормативна база в областта на околната среда и
здравето на хората се прилагат сериозни рестрикции по отношението обработката и използването
на генно модифицирани организми и храни. Възложителят ще оперира с култури, които са
нормативно разрешени от Законодателството на Р България. На този етап инвеститорът не
предвижда обработка на такива товари. Възможно е в бъдеще, при промяна в нормативната база и
след преминаване на съответната процедура, на пристанището да се приемет за обработка и
складиране подобни товари.
Табл. 5.8. Вредни въздействия при СМР (основно в/у акустичната среда и вибрациите)
Характеристики на въздействието
Оценка
Вид на въздействие /положително, отрицателно/
Характер на въздйствие /пряко, непряко/
Териториален обхват на въздействие /площадка на ИП, 1 - км зона, 2 км зона, найблизко населено място/
Степен на въздействие /ниска, средна, висока/
Честота на въздействие /постоянно, временно/
Продължителност на въздействие /краткотрайно, средно или дълготрайно/
Обратимост на въздействието /обратимо, необратимо/
Кумулативност на въздействието /наличие на КЕ, отсъствие на КЕ/

отрицателно
пряко
Локален - на площадката на ИП
Ниска
временно
краткотрайно
Обратимо
Наличие на КЕ

Табл. 5.9. Значимост на въздействието на инвестиционното предложение при експлоатация
(основно в/у акустичната среда и лъченията)
Характеристики на въздействието
Оценка
Вид на въздействие /положително, отрицателно/
Характер на въздйствие /пряко, непряко/
Териториален обхват на въздействие /площадка на ИП, 1 - км зона, 2 км зона, найблизко населено място/
Степен на въздействие /ниска, средна, висока/
Честота на въздействие /постоянно, временно/
Продължителност на въздействие /краткотрайно, средно или дълготрайно/
Обратимост на въздействието /обратимо, необратимо/
Кумулативност на въздействието /наличие на КЕ, отсъствие на КЕ/

отрицателно
пряко
Локален - на площадката на ИП
Ниска
Постоянно
Дълготрайно
Обратимо
Наличие на КЕ - спрямо
съществуващото състояние

Вредни въздействия от генерираните отпадъци при СМР
За Инвестиционното предложение, което ще се реализира е извършена прогноза и оценка на
въздействието на предвидените генерирани отпадъци опасни и неопасни - производствени,
строителни и битови отпадъци.
През етапа на строителството, генерираните отпадъци ще се управляват съгласно
изискванията на „Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали“. За целта ще бъде изготвен План за управление на строителни отпадъци,
като неразделна част от инвестиционния проект, с който ще се определят начините на последващото
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третиране, като преимуществено ще се включат дейности по оползотворяване. Планът за
управление на строителните отпадъци ще бъде изготвен в съответствие на чл. 5 от Наредбата.
Въздействието на генерираните отпадъци по време на строителството върху компонентите на
околната среда може да се класифицира като незначително, временно , възстановимо и с малък
териториален обхват.
На етап строителство по фактор "Отпадъци" мерките, които се налага да се прилагат за
намаляване на въздействието са:
материали;
ости за
рециклиране, повторна употреба, обратни насипи и др., съгласно сключване на договори с лица,
притежаваща разрешение за дейности с отпадъци, издадено по реда на чл. 67 и чл.78 на ЗУО или
КР, издадено по реда на Глава 7, Раздел ІІ от ЗООС;
ване на маркирани площадки за предварително съхранение на образуваните
отпадъци;
Наредбата.
Табл. 5.10. Значимост на въздействието на инвестиционното предложение върху
отпадъците.
Характеристики на въздействието
Оценка
Вид на въздействие /положително, отрицателно/
Характер на въздйствие /пряко, непряко/
Териториален обхват на въздействие /площадка на ИП, 1 - км зона, 2 км зона, найблизко населено място/
Степен на въздействие /ниска, средна, висока/
Честота на въздействие /постоянно, временно/
Продължителност на въздействие /краткотрайно, средно или дълготрайно/
Обратимост на въздействието /обратимо, необратимо/
Кумулативност на въздействието /наличие на КЕ, отсъствие на КЕ/

отрицателно
пряко
Локален - на площадката на ИП
Ниска
Временно
Краткотрайно
Обратимо
Отсъствие на КЕ

Вредни въздействия от генерираните отпадъци при експлоатацията на обекта,
обезвреждането и оползотворяването на отпадъците
За Инвестиционното предложение е извършена прогноза и оценка на въздействието на
предвидените генерирани отпадъци (опасни и неопасни - производствени, строителни и битови
отпадъци).
От реализиране на настоящото инвестиционно предложение се очаква да се увеличи
количеството на образуваните отпадъци от спомагателните и допълнителните дейности. Дейността,
която ще се извършва с тях на площадката е предварителното им съхранение на мястото на
образуването им по смисъла на т.27 от § 1 на Допълнителните разпоредби, за периода до
предаването на лица, притежаващи разрешения за дейности със съответните отпадъци по чл.35, ал.1
от ЗУО (ДВ. бр.53/2012 г., изм. и доп.).
За намаляване на негативното въздействие, площадките за предварително съхранение на
генерираните отпадъци трябва да отговарят на изискванията на Приложение 2, към член 12 на
Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци,
приета с ПМС № 53/19.03.1999 год. (Обнародвана в ДВ бр. 29/1999 год.). Всички места, определени
за предварителното съхраняване на отпадъците, трябва да бъдат оборудвани с необходимите съдове,
да бъдат надлежно обозначени и с контролиран достъп. Определените места трябва да бъдат с
непропускливи покрития, а за опасните отпадъци е необходимо да бъдат и закрити помещения.
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Съдовете да са от материали, не взамодействащи със съхраняваните отпадъци и плътно затварящи
се. Препоръчително е да има изградена пожароизвестителна система.
На територията на Пристанището, на местата за производствените и опасните отпадъци няма
и не се очаква да възникнат проблеми, свързани с отпадъците. Прогнозните количества, независимо
от увеличението им по време на експлоатацията, пред вид правилното им управление, не могат да
окажат значителни въздействия върху компонентите на околната среда като:
обозначени места за предварително съхранение на
образуваните отпадъци;
Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.)
отпадъци, издадени по реда на чл.67 и чл.78 на ЗУО или КР, издадено по реда на Глава 7, Раздел ІІ
от ЗООС, за което е необходимо сключване на договори.
За опасните отпадъци, специфичните изисквания, които следва да се осигурят с мерки, се
отнасят до :
предавки, Утайки от маслоуловителни шахти (колектори), Оловни акумулаторни батерии, Излязло
от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23,
съдържащо опасни компоненти, трябва да се събират и съхраняват в надписани контейнери и на
площадка с ограничен и контролиран достъп;
непропусклив под, без връзка с канализацията и с необходимото количество абсорбент (сяра).
Предварителното съхранение на опасни и неопасни отпадъци на обособените за целта места няма
да оказва негативно въздействие върху компонентите на околната среда върху територията на
площадката на Пристанището и в близост до нея при спазване на препоръчаните мерки.
Въздействието на генерираните отпадъци по време на експлоатацията, върху компонентите
на околната среда може да се класифицира като незначително, постоянно по време на
експлоатацията, възстановимо и с малък териториален обхват.
Табл. 5.11. Значимост на въздействието на инвестиционното предложение при СМР.
Характеристики на въздействието
Оценка
Вид на въздействие /положително, отрицателно/
Характер на въздйствие /пряко, непряко/
Териториален обхват на въздействие /площадка на ИП, 1 - км зона, 2 км зона, найблизко населено място/
Степен на въздействие /ниска, средна, висока/
Честота на въздействие /постоянно, временно/
Продължителност на въздействие /краткотрайно, средно или дълготрайно/
Обратимост на въздействието /обратимо, необратимо/
Кумулативност на въздействието /наличие на КЕ, отсъствие на КЕ/

отрицателно
пряко
Локален - на площадката на ИП
Ниска
Постоянно
Дълготрайно
Обратимо
Наличие на КЕ - спрямо
съществуващото състояние

Очаквано въздействие върху геоложката среда
Степента на дадено въздействие е мярка за степента на промяна на съществуващите условия в
резултат от дейност на дадено инвестиционно предложение. Тази степен на промяна може да се
разглежда по следния начин:
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Табл. 5.12. Значимост на въздействието
експлоатация.
Характеристики на въздействието

на

инвестиционното

Вид на въздействие /положително, отрицателно/
Характер на въздйствие /пряко, непряко/
Териториален обхват на въздействие /площадка на ИП, 1 - км зона, 2 км зона, найблизко населено място/
Степен на въздействие /ниска, средна, висока/
Честота на въздействие /постоянно, временно/
Продължителност на въздействие /краткотрайно, средно или дълготрайно/
Обратимост на въздействието /обратимо, необратимо/
Кумулативност на въздействието /наличие на КЕ, отсъствие на КЕ/

предложение

при

Оценка
отрицателно
пряко
Локален - на площадката на ИП
Ниска
Временно
Краткотрайно
Обратимо
Отсъствие на КЕ

В резултат на тези въздействия е възможна промяна на литоложкия строеж, веществения състав
и физико-механичните свойства.
Променената геоложка основа в резултат на реализацията на проекта може да предизвика
допълнително слягане на изградените съоръжения, промяна на подводния и надводния ландшафт и
др.
При развитието на бреговата линия пряко въздействие могат да имат твърдите оттоци от
ерозионен и абразионен произход и изпълненото пристанищно и брегоукрепително строителство.
Урбанизиращият фактор влияе отрицателно върху твърдия отток и в бъдеще ще се гледа на него
като фактор с ограничени функции.
Въздействие от инвестиционното предложение при експлоатация не се очаква.
Очаквано въздействие върху Ландшафта
Въздействието ще е по-скоро положително. В настоящия момент теренът предвиден за
реализация представлява неугледна площадка, а с предвидените застроителни планове тази
площадка ще се облагороди, ще се извършат озеленителни мероприятия, ще се почисти и ще се
въведе определен порядък на действие.
Табл. 5.13. Значимост на въздействието на инвестиционното предложение при СМР.
Характеристики на въздействието
Оценка
Вид на въздействие /положително, отрицателно/
Характер на въздйствие /пряко, непряко/
Териториален обхват на въздействие /площадка на ИП, 1 - км зона, 2 км зона, найблизко населено място/
Степен на въздействие /ниска, средна, висока/
Честота на въздействие /постоянно, временно/
Продължителност на въздействие /краткотрайно, средно или дълготрайно/
Обратимост на въздействието /обратимо, необратимо/
Кумулативност на въздействието /наличие на КЕ, отсъствие на КЕ/

отрицателно
пряко
Локален - на площадката на ИП
Ниска
Постоянно
Дълготрайно
Обратимо
Наличие на КЕ - спрямо
съществуващото състояние

Въздействие от инвестиционното предложение при експлоатация не се очаква.
Очаквано въздействие върху Почвите
При строителството на пристанището не се предвижда отнемане на нова почвена покривка,
освен тази от територията на обекта и засягане на нови площи със земеделско значение
(предвидените за използване земи са с променен статут).
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Изграждането на пристанището е практически без значително въздействие върху околната
среда (естествената почвена покривка) в съседните терени.
Табл. 5.14. Значимост на въздействието на инвестиционното предложение при СМР.
Характеристики на въздействието
Оценка
Вид на въздействие /положително, отрицателно/
Характер на въздйствие /пряко, непряко/
Териториален обхват на въздействие /площадка на ИП, 1 - км зона, 2 км зона, найблизко населено място/
Степен на въздействие /ниска, средна, висока/
Честота на въздействие /постоянно, временно/
Продължителност на въздействие /краткотрайно, средно или дълготрайно/
Обратимост на въздействието /обратимо, необратимо/
Кумулативност на въздействието /наличие на КЕ, отсъствие на КЕ/

отрицателно
пряко
Локален - на площадката на ИП
висока
Постоянно
Дълготрайно
Обратимо
Наличие на КЕ - спрямо
съществуващото състояние

Въздействие от инвестиционното предложение при експлоатация не се очаква.
5.4. Рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда, включително
вследствие на произшествия или катастрофи
Оценката на риска за здравето е извършена за конкретната група в риск, която ще е
териториално и професионално свързана с ИП: потенциално засегнатото население от най-близко
разположеното населено място - гр. Варна и реално експонираните работещи при строителномонтажните операции и работния персонал на етапа на експлоатация на пристанището.
Оценката на риска е резултативна величина, отразяваща вероятността за въздействие на
вредните фактори, опасностите и критичните ситуации, очакваната честота на експозицията като
време и дозов ефект и тежестта на здравните и финансови последици при реализиране на рисковете.
При оценката задължително се изследват индиректните и директни етиологични причинноследствени връзки. Тя представлява системен процес на формиране на отношение към определени
рискови характеристики - интензитет, размер, значение, здравни и трудово-правни последици,
пораждаща го обстановка, ефективност на предприетите превантивни мерки, оценка на човешкия
фактор като водещ и др.
Критериите с ключово значение при оценката на здравния риск са:

териториален обхват – в настоящия случай, ограничен в границите на обекта по
отношение на въздействието на физичните фактори на околната и работната среда, праха и
токсичните агенти за атмосферния въздух, прилежащата акватория и почвите;

степен на въздействие – при спазени изисквания на Закона за здравословни и
безопасни условия на труд и на нормативната уредба за безопасна експлоатация на пристанищните
съоръжения се очаква ниска степен на въздействие върху персонала;

продължителност на въздействие – ежедневно, денонощно и целогодишно при
непрекъсната експлоатация на обекта;

възможност за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие
върху околната среда и здравето на хората.
При качественото оценяване рискът се градира в десцендиращ порядък като:

висок, недопустим - необходимо е незабавно елиминиране на причините или
последиците, тъй като е налице пряка опасност за живота на хора, може да настъпят крупни
производствени аварии или екологични последици с размери на бедствие;

сериозен, умерен - изискващ внимателно планиране и реализиране на превантивни
мерки, периодичен мониторинг и контрол на рисковите фактори и параметри;
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допустим, приемлив - рисковите фактори се проявяват в границите на нормативно
регламентирани стойности и референтни интервали, но се изисква повишено внимание при работа.
От идентифицираните и характеризирани фактори, генериращи риск, няма изявени във
висока и недопустима степен, изискващи незабавно отстраняване или елиминиране.
От физичните фактори шумът формира умерен риск както по време на строителството и
монтажа на съоръженията, така и по време на експлоатацията на пристанището. Сериозен е риска и
от въздействие на праха и токсичните вещества след въвеждането в експлоатация на комплекса. При
нормална експлоатация, спазване на инструкциите за безопасност и адекватно трудово-медицинско
наблюдение на работния персонал здравният риск е минимизиран до приемлив.
Всички останали фактори, разгледани в този раздел на доклада, са в допустими и приемливи
граници.
Здравният риск за работещите в обекта е управляем при спазване мерките за ограничаване
на отрицателните последици както при строителството, така и при експлоатацията. В Закона за
здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове са регламентирани
изискванията, спазването на които позволява съхраняване на човешкото здраве и качеството на
жизнената среда. Контролът върху риска улеснява управлението му и включва циклично повтарящи
се подетапи (видове и нива на необходимия контрол за достигане на допустимата експозиция;
уточняване на контролираните рискови групи, планиране и осъществяване на профилактично
медицинско обслужване; оценяване нивата на актуалния риск, ефективността на осъществявания
контрол и изготвяне на прогнози; тренинги и ролеви игри по рискови сценарии).
Направената оценка води до извода, че изграждането и нормалната експлоатация на
инвестиционното предложение при реализиране на заложените превантивни организационни,
строително-технически, технически и медико-превантивни мерки

Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху населението от найблизките населени места;

Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху най-близките обекти,
подлежащи на здравна защита;

Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху временно
пребиваващото население около площадката на инвестиционното предложение;

Съществуват съвременни технологични и технически решения, които позволяват
инвестиционното предложение да се реализира така, че в процеса на изграждането и нормалната му
експлоатация да се осигури защитата на потенциално засегнатото население и обектите, подлежащи
на здравна защита.
Заключение: За населението на гр. Варна не съществува здравен риск от реализацията на
инвестиционния проект. Напротив, ще бъдат създадени нови работни места, които ще подобрят
социално-икономическото състояние на хората в региона.
Очаквано въздействие върху Човешкото здраве
Табл. 5.15. Значимост на въздействието на инвестиционното предложение при СМР.
Характеристики на въздействието
Оценка
Вид на въздействие /положително, отрицателно/
Характер на въздйствие /пряко, непряко/
Териториален обхват на въздействие /площадка на ИП, 1 - км зона, 2 км зона, найблизко населено място/
Степен на въздействие /ниска, средна, висока/
Честота на въздействие /постоянно, временно/
Продължителност на въздействие /краткотрайно, средно или дълготрайно/
Обратимост на въздействието /обратимо, необратимо/

отрицателно
пряко
Локален - на площадката на ИП
ниска
временно
краткотрайно
Обратимо

216

Кумулативност на въздействието /наличие на КЕ, отсъствие на КЕ/

отсъствие на КЕ

Табл. 5.16. Значимост на въздействието на инвестиционното предложение при СМР.
Характеристики на въздействието
Оценка
Вид на въздействие /положително, отрицателно/
Характер на въздйствие /пряко, непряко/
Териториален обхват на въздействие /площадка на ИП, 1 - км зона, 2 км зона, найблизко населено място/
Степен на въздействие /ниска, средна, висока/
Честота на въздействие /постоянно, временно/
Продължителност на въздействие /краткотрайно, средно или дълготрайно/
Обратимост на въздействието /обратимо, необратимо/
Кумулативност на въздействието /наличие на КЕ, отсъствие на КЕ/

отрицателно
пряко
Локален - на площадката на ИП
ниска
временно
средно
Обратимо
Наличие на КЕ - спрямо
съществуващото състояние

Въздействие от инвестиционното предложение върху културното наследство, включително
вследствие на произшествия или катастрофи не се очаква.
5.5. Кумулативно и комбинирано въздействие с въздействието на други съществуващи и/или
одобрени инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи
проблеми в околната среда, свързани с области от особено екологично значение, които е
вероятно да бъдат засегнати, или свързани с използването на природни ресурси
В настоящия анализ е възприета следната дефиниция за кумулативните въздействия:
"кумулативни въздействия" са въздействия върху околната среда, които са резултат от
увеличаване на ефекта на оценяваното инвестиционно предложение, когато към него се прибави
ефектът от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения“ (параграф 1, т. 75 от ДР на ЗООС).
Също така съществуват и сходни тълкувания на този тип въздействия, а именно:
съгласно разпоредбите на Приложение ІV(4) от Директивата за ОВОС, транспонирана в
националното законодателство в чл. 81, ал. 5 и чл. 96, ал. 1, т. 4 от ЗООС и в чл. 12 и чл. 14, ал. 1, т.
4 от Наредбата за ОВОС, при оценката следва да се отчетат и потенциалните непреки и кумулативни
въздействия на проекта и взаимодействията между тях. Дефинициите за тези въздействия отчасти
се препокриват и в повечето налични литературни източници непреките въздействия и
взаимодействията между въздействията се класифицират като компоненти на кумулативните
въздействия. Дефинициите, цитирани в анализа на кумулативното въздействие, са възприети от
ръководството на ЕК (ЕК, 1999).
Идентифицирането и оценката на непреките и кумулативните въздействия от повече от един
проект и техните взаимодействия не е ясно и просто или еднозначно упражнение. То изисква ясни
дефиниции относно времето, мястото и мащаба на другите проекти, които следва да бъдат
разгледани. В край сметка кумулативните въздействия на проектите, плановете, дейностите и
съществуващите съоръжения зависят от способността на съответния рецептор да се приспособи към
допълнителната промяна. Дейности, които самостоятелно са малки по обем, могат да станат
значителни, когато се разглеждат в съвкупност с други големи и по-малки по обем, особено когато
са засегнати чувствителни рецептори.
Методите за оценка на непреките и кумулативните въздействия, както и на взаимодействията
между различните въздействия, включва (но не само) консултации/въпросници, контролни листове,
пространствено-устройствени анализи, мрежови системи, матрици или анализи и моделиране на
гранични стойности. Това, доколко всеки един от тези или други методи е подходящ за съответния
проект, зависи от него самия и от наличността на ресурси.
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В много случаи, обаче, може да се окаже, че за оценката на непреките и кумулативните
въздействия и на взаимодействието между различните въздействия не е необходимо извършването
на подробни проучвания, а една добра експертна оценка на съотносимите предположения и
заключения ще бъде достатъчна. Този подход включва установяването на списък с кратко описание
на другите проекти и дейности, съществуващи, планирани или очаквани, заедно с конкретния
проект и информация относно територията или въздействието, където те ще се пресекат.
Информацията относно другите дейности в потенциално засегнатата територия и другите
респективни въздействия може да бъде открита в различни източници, например:
 местни устройствени планове;
 транспортни политики и планове;
 екологични оценки на планове за развитие;
 други доклади по ОВОС и т.н.
Подходът, приложен за извършване на оценката на кумулативното въздействие, е основан на
обща методологична рамка, а именно оценка на потенциалните кумулативни въздействия на
съществуващи, одобрени или в процес на одобряване и/или разработване обекти върху
компонентите/фактори на околната среда като са анализирани:
1. Ефектите с натрупване – общият ефект от различни въздействия върху всеки отделен
компонент/фактор на околната среда;
2. Ефектите с наслагване:
- натрупване на еднакви въздействия, което води до ново значително въздействие;
- натрупване на различни въздействия, което води до ново значително въздействие.
3. Ефектите във времето:
– оценка на възможни въздействия, които възникват в различните етапи на реализация на
обектите (строителство, експлоатация и извеждане от експлоатация) и които водят до ново
значително въздействие.
Оценката на кумулативното въздействие и значимостта е извършена при отчитане на степента
на въздействие върху компонентите/факторите на околната среда.
Методика за оценка на кумулативното въздействие
Предлаганата и използвана методика е формирана от следните стъпки, описани по-долу, като
са специфицирани дейностите, които са извършени при оценката:
• Определяне на обхвата на оценката
Определянето на това кои рецептори е необходимо да бъдат включени в оценката, като се
вземат предвид характеристиките на ИП, както и преобладаващите екологични и социални условия
в териториите потенциално засегнати от ИП. Процесът на определяне на рецептори включва и
определяне на времеви и пространствени граници на оценката на специфичните рецептори;
Определяне на други програми, проекти, инвестиционни предложения и дейности, които
потенциално биха могли да окажат влияние върху определените рецептори и които да доведат
евентуално до кумулативни въздействия. Извършен е анализ, за определяне на тези проекти, които
ще се включат в обхвата на оценката, имайки предвид техния потенциал за генериране на различни
въздействия, свързани с общото кумулативно въздействие;
• Набиране на информация за съществуващото състояние на рецепторите:
След като сме определили рецепторите сме пристъпили към етап на изясняване на тяхното
настоящо състояние, свързано с бъдещото въздействие и промени. Информацията за
съществуващото състояние вече е предоставена в съответните раздели от доклада.
• Оценка на кумулативните въздействия върху рецептори и тяхната значимост:

218

Използвани са данните за проектирани, реализирани и/или в процедурен етап инвестиционни
предложения, програми, планове и др. които съвместно с предвиденото за реализация
инвестиционно предложение ще предизвикат прогнозираните кумулативни въздействия върху
определените рецептори и е извършена оценка на способността на ИП да си взаимодейства с тези
дейности така, че евентуално да предизвика кумулативни въздействия (напр. където могат да
съвпаднат времеви и пространствени влияния). Трябва да се има предвид, че оценката, представена
в тази глава, се отнася само за остатъчните въздействия, произтичащи от ИП - въздействията след
прилагането на смекчаващи мерки,. Поради това, рецептори, за които има остатъчно незначително
въздействие от ИП не са включени в оценката.
Значителните кумулативни въздействия са оценявани, доколкото е възможно, използвайки
матрицата на значимост на въздействието. Трябва да се отбележи, че това е възможно само когато
степента на въздействие би могла да се определи, като например, чрез лесно достъпни документи
(като други доклади по ОВОС или проектна документация). Извън приемливия обхват на настоящия
Доклад за ОВОС е да се извършва оценка на въздействието на други намерения, които биха могли
да възникнат в района на ИП. В случаите когато такава информация не е налична, оценката на
потенциалните кумулативни въздействия се позовава на професионална преценка, използвайки
определенията за значимостта на въздействието.
• Управление на кумулативните въздействия - проект и изпълнение:
След като прогнозната оценка определи наличието на евентуална възможност за кумулативно
въздействие от реализацията и експлоатацията на ИП са препоръчани мерки и мероприятия за
предотвратяване, снижаване, или смекчаване на степента на въздействие и провеждане на
съответното наблюдение и контрол (мониторинг).
Определяне на обхвата на оценката
Идентифициране на рецепторите
Въз основа на предполагаемите прогнозни въздействия в раздела е извършено
идентифициране на възможните рецептори
Рецептори са тези компоненти на околната среда, културно - историческото наследство и
населението, които могат да бъдат повлияни неблагоприятно или благоприятно от реализацията или
експлоатацията на ИП. Прогнозните рецептори са определени на основание използвани
литературни източници и посредством реално запознаване с теренните характеристики на района
на въздействие (характер на района, релеф, климатични характеристики, налична инфраструктура,
осезаемо фоново въздействие върху средата, съществуващи предприятия и др.), с оглед на
потенциалните въздействия от реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение.
В процеса на идентификация са идентифицирани следните основни категории рецептори:
• Физически рецептори - качество на въздуха, водни тела, ландшафт, почви на сушата,
седиментите във Варненско езеро, Черно море и геоложката основа);
• Биоразнообразие с две подкатегории:
Акваториална среда (езерна и морска) и биоразнообразие - езерни и морски местообитания,
животински и растителни видове;
Сухоземна среда и биоразнообразие - местообитания, животински и растителни виодове;
• Социално-икономически рецептори (местна икономика, местното население, собствениците
на земя, ползвателите на акваторията, културно-историческото наследство).
Идентифицирането и оценката на рецепторите адаптирана към непреките и кумулативните
въздействия изисква ясни дефиниции относно времето, мястото и мащаба на другите проекти, които
са разгледани, съвместно с това ИП. Нивата на въздействие на проектите, плановете, дейностите и
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съществуващите съоръжения зависят от способността на съответния рецептор да се приспособи към
допълнително предизвиканата промяна.
Определената времева границата на оценката, разгледана в доклада включва преглед на
съществуващото състояние, фазите на реализация и експлоатацията на пристанището. Оценка,
разглеждаща въздействието в по-далечен времеви аспект е съпроводена с висока степен на
несигурност. Поради това, възможните кумулативни въздействия предизвикани при закриване и
извеждане от експлоатация на пристанището не попадат в обхвата на настоящият анализ.
Пространствените географски граници на обхвата на оценката са определени, на основа на
характеристиките на дейностите предвидени с ИП и критериите за оценка, приложени за
определянето на рецепторите. Териториалните граници на оценката са различни и са в пряка
зависимост от особеностите на засегнатите рецептори. Основно анализът е съсредоточен в обхвата
на територията на община Варна.
Оценката на чувствителността на отделните рецептори в рамките на тези групи с оглед на
потенциалните въздействия от ИП е направена като част от оценката на въздействието.
Идентифицираните рецептори на социалната среда формират основата на провежданите със
заинтересованите страни дейности.
Набиране на информация за съществуващото състояние на рецепторите:
След като са определени рецепторите инвеститорът е пристъпил към събиране на
необходимите данни за тяхното състояние и характеристики, както и за проектирани, реализирани
и/или в процедурен етап инвестиционни предложения, програми, планове и др. които съвместно с
предвиденото за реализация инвестиционно предложение ще предизвикат прогнозираните
кумулативни въздействия. Информация е поискана по реда на Закона за достъп до информацията от
съответните организации относно съществуващи, одобрени или в процес на одобряване обекти.
Използвана е и наличната статистическа информация от предходни разработки на колектива от
експерти и разработки на други колективи.
Методите набиране на информация за оценка на непреките и кумулативните въздействия,
както и на взаимодействията между различните въздействия, включват основно провеждането на
консултации, изготвяне и предоставяне на въпросници, контролни листове, пространственоустройствени анализи, мрежови системи, матрици или анализ и моделиране на гранични стойности.
В процеса на разработване на настоящия ДОВОС инвеститорът официално е поискал
информация по определени въпроси, касаещи кумулативното въздействие по реда на ЗДОИ от
следните организации: РИОСВ Варна, БДУВ Варна, Община Варна, ИАОС, РДНСК.
Поискана е информация относно другите дейности в потенциално засегнатата територия и
другите респективни въздействия може да бъде открита в различни източници (контролни,
общински органи и др.) и от наблюдението на факторите и компонентите на околната среда:
Данни за местни устройствени планове;
Данни за транспортни политики и планове;
Eкологични оценки на планове за развитие;
Други ДОВОС и т.н.;
Лабораторни измервания;
Мониторингови наблюдения;
Получените в периода материали са представени на електронен носител в Приложение № 24
към доклада.
Идентифициране на други програми, проекти, инвестиционни предложения и дейности,
които потенциално биха могли да окажат влияние върху определените рецептори и които да
доведат евентуално до кумулативни въздействия.
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За съществуващи, одобрени или в процес на одобряване обекти с принос за формирането на
кумулативно и/или комбинирано въздействие върху факторите и компонентите на околната среда е
получена доста обемна, но непълна информация.
Въз основа на получената по ЗДОИ информация постъпилите данни за проекти, програми,
инвестиционни предложения, съществуващи предприятия, съоръжения и други, както и
информацията за състоянието на компонентите и факторите на околната среда е обработена и
систематизирана за целите на анализа на кумулативните ефекти.
Систематизираните данни по наличната информация за съществуващите, предвидените за
бъдеща реализация и процидирани ИП, както и данни за инфраструктурни проекти, планове и
програми е представена в раздела във вид на таблици.
Съгласно възможностите, предоставяни от Закона за Достъп до обществената Информация
инвеститорът е поискал данни за съществуващите както и за процидирани, приети и реализирани
ИП, Планове и програми от РИОСВ Варна, БДУВ Варна и Община Варна. За реализираните и
действащи ИП са поискани данни от РДНСК.
От РИОСВ Варна е поискана следната информация за района на реализация:
1. Данни за всички съществуващи в района на въздействие обекти, както и на заявените
инвестиционни предложения и планове, с принос към кумулацията на въздействието по отношение
на компонентите:
Атмосферен въздух;
Подземни и повърхностни води;
Отпадъци;
Акустична среда (шум);
Светлинно въздействие;
Биоразнообразие (растителен и животински свят),
2. Данни за фоновото състояние (замърсяването) на въздуха, водите и шумовото и светлинно
натоварване за последните три години.
На основание на поисканото РИОСВ е предоставила следната информация:
- Данни за процедурите относно ИП, ЕО, ОС за населените места гр. Варна (412 преписки),
гр. Девня (319 преписки), гр. Белослав (198 преписки), с. Звездица (168 преписки), с.
Константиново (71 преписки), с. Разделна (45 преписки), с. Езерово (89 преписки), с.
Страшимирово (50 преписки), с. Тополи (179 преписки), с. Казашко (17 преписки) или
общо 1538 процедурни преписки;
- Данни от Собствените периодични измервания за „БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА
ИНДУСТРИЯ“ АД, КРЗ „ОДЕСОС“ АД, „ПЧМВ“ АД „Стимекс“ ЕООД;
- Данни от имисионни измервания в пункт „Батак“ за 2015 и 2016 г.;
- Протоколи от изпитване на водни проби;
- Обекти с подобна дейност на ИП /производствено-складова/, в Южната промишлена зона,
с принос към кумулацията по компонент отпадъци;
- Емитери формиращи отпадъчни води, зауствани във Варненско езеро.
От ОДБХ Варна е поискана следната информация за района на реализация:
1. данни за извършените през последните две години измервания на имисионните показатели
за замърсяването на компонентите:
Атмосферен въздух;
Подземни и повърхностни води;
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Копие от Протоколи от проведени на територията измервания на имисиите на замърсители
(показателите за КАВ) от мобилна автоматична станция на ИАОС или от стационарните пунктове
за мониторинг;
Копия от протоколи за фоновото състояние на повърхностните и подземни води в района на
реализация на ИП.
На основание на поисканото ОДБХ Варна е отговорила с писмо, че не разполага с
необходимите ни данни и не е предоставила исканата информация:
От БДЧР Варна е поискана следната информация за района на реализация:
1. Данни за всички съществуващи в района на реализация и въздействие обекти и на заявените
ИП и планове с принос към кумулацията върху водите;
2. Данни за състава на дънните езерни утайки във Варненско-Белославско езеро с код BG
2PR100L003;
3. Данни за фоновото състояние (замърсяването) на водите на езерото (в района на реализация
на ИП) и Черно море код BG 2BS000 (в района на депониране) за последните три години;
4. Данни за наличието на територията за реализация или в близост до нея на водоизточници с
определени санитарно-охранителни зони върху които биха били възможни отрицателни
въздействия.
На основание на поисканото БДЧР Варна е предоставила следната информация:
- Скица с водни обекти и СОЗ в зоната на реализация;
- Данни за състоянието на повърхностно водно тяло BG2PR100L001 (Варненско езеро) от
басейна на река Провадийска:
- Данни за СОЗ на водоизточници в които попада районът на обекта;
- Данни за замърсяването на водните тела в района;
От Община Варна е поискана следната информация за района на реализация:
1. Данни за всички съществуващи в района на въздействие обекти, както и на заявените
инвестиционни предложения и планове, с принос към кумулацията на въздействието по отношение
на компонентите:
Атмосферен въздух;
Подземни и повърхностни води;
Отпадъци;
Акустична среда (шум);
Светлинно въздействие;
Биоразнообразие (растителен и животински свят).
На основание на поисканото Община Варна е предоставила следната информация:
Писмо за наличие и намерения за реализация в района на ИП.
От РДНСК Варна е поискана следната информация за района на реализация:
1. Данни за всички съществуващи в района на въздействие обекти, както и на заявените
инвестиционни предложения и планове, с принос към кумулацията на въздействието по отношение
на компонентите:
Атмосферен въздух;
Подземни и повърхностни води;
Отпадъци;
Акустична среда (шум);
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Светлинно въздействие;
Биоразнообразие (растителен и животински свят).
На основание на поисканото РДНСК Варна е препратила писмото по компетенция към РИОСВ
Варна. Не е предоставила на инвеститора никаква информация.
Получените по ЗДОИ данни представляват около 100 страници текстови материал и считаме,
че не е нужно унищожаване на хартия и допълнително да натоварваме настоящия доклад с
представянето им на хартиен носител. Като приложение към доклада за ОВОС на електронен
носител са представени данни за процедираните през последните години ИП, планове и програми.
При отчитането на въздействията и кумулативния ефект колективът се е съобразил с
наличните данни, официално предоставени от съответните институции и със статистически данни
с които разполага от предишни разработки или получени по други канали.
По-долу в табличен вид са представени селектирани данни за процидираните през последните
години ИП, планове и програми имащи касателство с разглежданото ИП:
Табл. 5.17. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВЪЗМОЖНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА СРЕДАТА И ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА
№
ОБЩИНА ВАРНА
1

2

3

МОЛБА ЗА СТАНОВИЩЕ ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ
НА РИБАРСКИ ПРИСТАН В ПИ №70, ЮПЗ ВАРНА
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
НАОФИС СГРАДА С ПЛОЩАДКА ЗА
СКЛАДИРАНЕ НА СТОМАНА В ПИ №044074,
М-СТ НАЛБАНКА", ЗЕМЛИЩЕ ВАРНА,
ОБЩИНА ВАРНА"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ПО ИСПА МЯРКА
2002/BG/16/РЕ/016-ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА
ГР.ВАРНА - ПОДОБЕКТ РЕКОНСТРУКЦИЯ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ "ВАРНА"""

4

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ И
МОТЕЛ" В ПИ 57, М-В34 ГР ВАРНА"

5

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ НА ДВЕ НИВА В КВ.403
ПО ПЛАНА НА 10-ТИ М.Р. НА ВАРНА "

6

КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕ
НА ДОВОС ЗА ОБЕКТ НОВ КОНТЕЙНЕРЕН
ТЕРМИНАЛ ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА",
ПРОВЕЖДАНЕ ОТНОВО НА
КОНСУЛТАЦИИЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
15.08.2008 Г. ОТ 11.15 Ч."

От дата:09.07.2013 ИЗХ.№1545-13/12.07.13 РЕШЕНИЕ №ВА 88-ПР/2013 - ДА НЕ
СЕ
ИЗХ.№3074-18/04.11.2016 РЕШЕНИЕ №ВА-4/ЕО/2016 ПОСТАНОВЕНО НА
28.01.2016 СЪЩОТО НЕ Е ОБЖАЛВАНО И Е ВЛЯЗЛО В СИЛА "

ИЗХ.№5351-1/5.10.07 НЕОБХОДИМО ВНАСЯНЕ НА ПИСМЕНО ИСКАНЕ С
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ДОКАЗАТЕЛСВА ЗА
ИЗВЪРШЕНО УВЕДОМЯВАНЕ НА С.ТОПОЛИ И ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ
С ИНФОРМАЦЯ ЗА НАЧИН ДО МОСВ, ИП ПОДЛЕЖИ НА ВЕРОЯТНАТА
СТЕПЕН НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗЗ ВАРНЕНСКОБЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" ОВОС С КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН МОСВ, КОПИЕ ДО
МОСВ-ПД, КМЕТСТВО ТОПОЛИ От дата:27.08.2007 ВХ.№5351-2/25.03.2010/
НЕОБХОДИВО ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЯМА ДА ОКАЖЕ
ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПОПУЛАЦИИ И МЕСТОБИТАНИЯ НА
ВИДОВЕ , СЛЕДВА ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПОЦЕДУРА ПО ОВОС, ИЗХ.№ ОВОСУ532/22.03.2010 "
От дата:28.01.2008 ИЗХ.№614-1/4.2.08 ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ ПО ОВОС С
ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ИНФ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС
КЪМ ИП, ТАКСА ОТ 350 ЛВ, ИСКАНЕ ЗА ОС ЗА ПЗЗ ВАРНЕНСКОБЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО", С ИНФ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПЛАНА, ЗАДАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНА, ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗА
ПОЛЗВАНЕ НА ГОРИ, КАРТА НА ЗАСЕГНАТАТА ТЕРИТОРИЯ От
дата:04.02.2008 ИЗХ.№614-2/21.4.08 РЕШЕНИЕ №ВА 111-ПР/2008 - ДА НЕ СЕ
ИЗВЪРШВА 03.04.2009 ВХ.№614-3/09.03.09/ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА
РЕШЕНИЕ ВА-111-ПР/2008Г. От дата:09.03.2009 ИЗХ.№614-4/3.4.09 РЕШЕНИЕТО
Е ИЗДАДЕНО ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НЯМА ДАННИ ЗА
ОБЖАЛВАНЕ "
От дата:30.06.2008 ИЗХ.№4737-1/23.7.08 ИСКАНИЯ ЗА ОВОС, ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ИЗВАДКА ОТ ДЕЙСТВАЩИЯ ПУП,
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОЧАКВАНИ
ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ТАКСА ОТ 700 ЛВ, ИНФ ЗА ОС ЗЗ ВАРНЕНСКОБЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ Б "
ВХ.№5672-1/26.02.2009/ ДО ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"-ВАРНА/КОПИЕ / ВЪВ ВРЪЗКА С ВЗИМАНЕ НА
РЕШЕНИЕ ПО ОВОС ЗА НОВ КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА" СРОК ДО
15.03.2009 Г. ЗА СТАНОВИЩЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА, ИЗХ.№ОВОС3682/23.02.2009 Г. 29.04.2009 ВХ.№5672-3/27.02.2009/ ИЗПРАЩАНЕ НА
ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ В МОСВ , ДИРЕКЦИЯ" ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ" В
СРОК 04.04.2009 Г., ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДА НА 20 .03.2009
Г. ОТ 10 Ч. В ДОМ НА МОРЯКА" , ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИК От
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7

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
ЧАСТИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА СУРОВИ
РАСТИТЕЛНИ МАСЛА" В УПИ III 996, В ГР.
ВАРНА "

8

ЗА СТАНОВИЩЕ ЗА ОБЕКТ АМ ЧЕРНО
МОРЕ" ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ НА
ВАРИАНТ ЗА ОБХОД НА ГРАД ВАРНА ОТ
АМ" ЧЕРНО МОРЕ" С НАЧАЛО ОКОЛО С.
ПРИСЕЛЦИ, ПРЕСИЧАНЕ НА ДЕВНЕНСКО
ЕЗЕРО В ТЯСНАТА ЧАСТ ПРИ ГРАД
БЕЛОСЛАВ И ВРЪЗКАТА С АМ" ХЕМУС""
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
ЧЕРНА И БЯЛА ТЕХНИКА , МОСТРЕНА ЗАЛА
И ОФИСИ" ПИ № 10135.4510.754, ПЛОЩ 2414
КВ. М. ГР. ВАРНА"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
НОВ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОХПРОВОД ДО
ПЛОЩАДКА НА ТЕЦ ВАРНА" ,ТРАСЕТО
ЗАПОЧВА ОТ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА
СТАНЦИЯ СТРАШИМИРОВО"

9

10

11

12

13

14

15

16

17

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
СПОРТНА БАЗА С ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ
ОБЕКТИ ДА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ" В КВ.
АСПАРУХОВО " ПИ № 10135.5502.5, 27- МИ
МИКРОРАЙОН, ГР. ВАРНА"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИПШОУРУМ ЗА КОЛИ И
АВТОСЕРВИЗ " В ПИ № 034071, КВ.
ВИНИЦА,ГР. ВАРНА, ПЛОЩ 4 ДКА"

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
СГРАДА С СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ" В
ПИ № 10135.3517.447, ГР.ВАРНА"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ПЛОЩАДКА ЗА
СЪБИРАНЕ НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ"
ПИ № 10135.4510.458, ЗПЗ, ГР. ВАРНА"

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ХИПЕРМАРКЕТ" В УПИ III-979Я КВ. 22 ПО
ПЛАНА НА ГР. ВАРНА,РАЙОН МЛАДОСТ, ЗПЗ
"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ПЛОЩАДКА ЗА СЪБИРАНЕ
ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНУЕНИЕ НА
ОЧЦМ " В ПИ 0 10135.4024.81, ГР. ВАРНА,
ПЛОЩ 1487 КВ. М."
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП РЕГЕНЕРИРАНЕ НА
АВТОМОБИЛНИ ГУМИ КАТО ПРОЦЕДУРА НА
ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛНИ
ГУМИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ" В ПИ 0
10135.4510.569, ГР. ВАРНА, ПЛОЩ 3801 КВ. М."

дата:27.02.2009 ИЗХ.№5672-3/29.4.09 СТАНОВИЩЕ: НЕОБХОДИМО
ДОПЪЛВАНЕ НА ДОКЛАДА ПО ОВОС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗДУХ,
ОТПАДЪЦИ, ПО ОС ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНО МЕРКИ ЗА
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИП В ЗЗ "ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" От
дата:29.04.2009 ВХ.№5672-4/02.07.2009/РЕШЕНИЕ №3-2/2009 Г. И РЕШЕНИЕ №42/2009 Г. ПО ОВОС НА ИП " НА НОВ КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ" НА
"ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" -ГР. СОФИЯ, ИЗХ.№ОВОС-3682, ОВОС4871/29.06.2009 Г. "
От дата:03.09.2008 ИЗХ.№6017-1/8.10.08 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА ВАРНА,
С.ТОПОЛИ И НАСЕЛЕНИЕТО, ИНФ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС,
ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪПЪТСТВАЩИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, ИСКАНЕ
ЗА ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО", ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1
И 2 ЧАСТ Б, ТАКСА ОТ 350 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНИ "
От дата:19.02.2009 ИЗХ.843-1/16.3.09 ПОДЛЕЖИ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОВОС,
КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН Е МОСВ, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО
ЕЗЕРО", "ЯТАТА", КОПИЕ МОСВ ПД, НСЗП, ОБЩИНА АВРЕН, ВАРНА,
БЕЛОСЛАВ И АКСАКОВО "

ИЗХ.№ 1220/4/19.08.2009 РЕШЕНИЕ № ВА 276-ПР/2009 ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШИ

От дата:13.07.2009 ИЗХ.№3677-1/28.7.09 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК,
ЕЗЕРОВО, СТРАШИМИРОВО И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА ПРАВО НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ПИС ДОК ЗА ПРОЯВЕНИЯ ИНТЕРЕС, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКОБЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО", ИНФ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПЛАНА И ТЕРИТОРИЯТА, АКТУАЛНИ СКИЦИ, ТАКСА ОТ 570 ЛВ "
От дата:26.10.2009 ИЗХ.4024-3/30.11.09 РЕШЕНИЕ №ВА 348-ПР82009 - ДА НЕ СЕ

От дата:17.12.2009 ИХ.№6073-1/22.1.10 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА ВАРНА,
ПРИМОРСКИ И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС КЪМ ИП,
ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" , ИНФ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛАНА И ТЕРИТОРИЯТА, АКТУАЛНИ СКИЦИ,
КАРТА НА ТЕРИТОРИЯТА, СТАНОВИЩЕ НА РИОКОЗ, ПУП, ТАКСА ОТ
570ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНИ "
От дата:25.05.2010 ИЗХ.№275-6/8.7.10 РЕШЕНИЕ №ВА 83-ПР/2010 - ДА НЕ СЕ
От дата:09.02.2010 ИЗХ.№563-1/23.2.10 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА ВАРНА И Р-Н
ВЛ ВАРНЕНЧИК И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА ПРОЯВЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН
ИНТЕРЕС, ИНФ ЗА ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО", ИНФ ЗА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛАНА И ТЕРИТОРИЯТА, КАРТА НА
ТЕРИТОРИЯТА, АКТУАЛНИ СКИЦИ, СТАНОВИЩЕ НА РИОКОЗ, ТАКСА ОТ
570 ЛВ "
От дата:13.10.2011 ИЗХ.01028-7/20.10.11 РЕШЕНИЕ №ВА 94-ПР/2011 - ДА НЕ СЕ

От дата:09.09.2010 ИЗХ.№3156-6/23.9.10 ИЗХ.№3156-5/23.9.10 РЕШЕНИЕ №ВА
110-ПР/2010 - ДА НЕ СЕ

1 ИЗХ.№3220-20/31.10.11 РЕШЕНИЕ №ВА 114-ПР/2011 -ДА НЕ СЕ
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18

19

20

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП
ПРИЕМАНЕ,СОРТИРАНЕ НА ОЧЦМ" ПИ №
10135.2552.2553, ПЛОЩ 1020 КВ. М. Ж.К.
ИЗГРЕВ 1" ГР. ВАРНА, ОБЩИНА ВАРНА"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ" В ПИ № 10135.4039.55, ГР.
ВАРНА, ПЛОЩ 2.753 ДКА"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ПРОМИШЛЕН КОМПЛЕКС" В ПИ №
10135.4045.21, ГР. ВАРНА"

21

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗДАВАНЕ НА
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ
СЪЩЕСТВУВАЩО ВОДОВЗЕМНО
СЪОРЪЖЕНИЕ/ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ/ С
ДЪЛБОЧИНА 31 М, ПИ № 10135.4510.492, ГР.
ВАРНА"

22

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ЖИЛ. СГРАДА" В ПИ № 10135.2029.46, ГР.
ВАРНА ПЛОЩ 5020 КВ.М."

23

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП УПИ V-1090,113 КВ.50,
С ПЛОЩ 596 КВ.М ЗА ЦЕНТЪР ЗА
РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ИУМПС" ГР.
ВАРНА"

24

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ ДВА
ШАХТОВИ КЛАДЕНЦИ ШК-1 И ШК-2
"СЛОВЕНИАН ТРЕЙД-ВАРНА" С ЕДНОТИПНА
КОНСТРУКЦИЯВ УПИ УПИXV И XVI-41038,
КВ. 30, ПИ № 10135.4510.83 ЗПЗ, ГР.ВАРНА , РН ВЛ. ВАРНЕНЧИК"

25

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
СТОПАНСКА СГРАДА С ЛЕКА
КОНСТРУКЦИЯ" В ПИ № 10135.4043.54, ГР.
ВАРНА, ОБЩИНА ВАРНА "

26

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП РЕМОНТ И
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО
ЯХТЕНО ПИСТАНИЩЕ "ХИДРОДИНАМИК" В
ПИ № 10135.5200.105, МЕСТНОСТ МАЛКА
ЧАЙКА , РАЙОН АСПАРУХОВО, ПЛОЩ 765
КВ. М, ГР. ВАРНА"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ВЪТРЕШНО
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ОФИС НА ДВЕ
НИВА В ОФИС, КАФЕ БАР И ГАЛЕРИЯ" В ПИ
№ 1320, ГР. ВАРНА"

27

ИЗХ.№4265-11/25.11.2016 ИП НЕ ПОПАДА В ГРАНИЦИТЕ НА ЗЗ И ГЛ ШЕСТА
ОТ ЗООС "
От дата:26.10.2010 ИЗХ.№4289-4/11.1.11 РЕШЕНИЕ №ВА 1-ПР/2011 - ДА НЕ СЕ
ИЗХ.№4843-3814.1.11 СТАНОВИЩЕ ПО ОВОС ЗА ИП От дата:14.01.2011
ИЗХ.№4843-4/14.1.11 ИЗДАДЕНО СТАНОВИЩЕ От дата:14.01.2011 ИЗХ.№48431/15.11.10 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ДОК
ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА ВАРНА, ВЛ.ВАРНЕНЧИК И НАСЕЛЕНИЕТО,
ПИСМЕНИ ДОК ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС, АКТУАЛНИ СКИЦИ, ОС ЗА ЗЗ
ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО", ИНФ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛАНА И ТЕРИТОРИЯТ, КАРТА, ТАКСА ОТ 570 ЛВ,
КОПИЕ ОБЩИНИ 14.01.2011 ВХ.№4843-2/30.11.2010/УВЕДОМЯВАНЕ ЗА
ПРОМЯНА НА ИП" В ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОСЕРВИЗ" От дата:30.11.2010
ВХ.№4843-5/29.03.2013/ДО РУМЕН РОЕВ/КОПИЕ/УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИП"
СКЛАДОВЕ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ" В ИМОТ ПИ № 10135.4045.21 ГР.
ВАРНА, НЯМА ПИСМЕНИ ВЪЙЗРАЖЕНИЯ ОТНОСНО ПРЕПИСКАТА "
От дата:29.11.2010 ИЗХ.№5612-1/2.2.11 ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ИП
ОТНОСНО ДОПУСТИМОСТТА СПРЯМО РЕЖИМИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В
УТВЪРДЕНИЯ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ И ПЛАНА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 09.03.2011 ВХ.№56122/22.02.2011/ДОПУСТИМО СПРЯМО ЗАЛОЖЕНИТЕ ПУРБ ЦЕЛИ И МЕРКИ,
ИЗХ.№ 05-09-702/22.02.2011 От дата:22.02.2011 ИЗХ.№5612-3/9.3.11 ИСКАНЕ ЗА
ОВОС, ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ДОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ
НА ОБЩИНА ВАРНА И Р-Н ВЛ.ВАРНЕНЧИК И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА
ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС, СТАНОВИЩЕ НА РЗИ, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО
БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО, ИНФ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ, Х-КА НА ПЛАНА И
ТЕРИТОРИЯТА, КАРТА, АКТУАЛНИ СКИЦИ, ТАКСА ОТ 570 ЛВ, КОПИЕ
ОБЩИНА И БДЧР "
ИЗХ.№58-1/2.2.11 ИСКАНЕ ЗА ЕО, ИНФ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ, Х-КА НА ПЛАНА И
ТЕРИТОРИЯТА, КАРТА , ДОПУСКАНЕ НА ПУП, КОПИЕ НА ПУП, АКТУАЛНА
СКИЦА, ИНФ ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО", ИНФ ЗА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ЗАДАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНА, ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ГОРИ, ТАКСА ОТ 480ЛВ От дата:06.01.2011 ВХ.№582/11.06.2012/ИП Е ПОСТАВЕНО НА ИНФ. ТАБЛО, НЯМА ПИСМЕНИ
ВЪЗРАЖЕНИЯ ОТНОСНО ПРЕПИСКАТА, ИЗХ.№ 2003576/001/08.06.2012 "
2 От дата:19.01.2012 ИЗХ.№5678-7/2.03.12 РЕШЕНИЕ №ВА 32-ПР/2012 - ДА НЕ
СЕ От дата:02.03.2012 ИЗХ.№5678-8/2.03.12 ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ От
дата:02.03.2012 ВХ.№5678-9/13.03.12/РЕШЕНИЕТО Е ПОСТАВЕНО НА ИНФ.
ТАБЛО, ИЗХ.№2600/2131/12.03.12 От дата:13.03.2012 ВХ.№5678-10/14.3.12
РЕШЕНИЕТО Е ОБЯВЕНО НА ИНФ ТАБЛО, ИЗХ.№ППС-3200/4/12.3.12 От
дата:14.03.2012 ВХ.№5678-11/30.03.2012/РЕШЕНИЕТО Е ПОСТАВЕНО НА ИНФ.
ТАБЛО, ИЗХ.№ ИИС-3200/4/28.03.2012 "
ИЗХ.№5810-8/1.02.12 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ
НАРЕДБАТА, ДОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА ВАРНА, Р-Н ВЛ
ВАРНЕНЧИК И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС, ОС ЗА ЗЗ
ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ Б,
ТАКСА ОТ 570 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНИ 22.02.2012 ВХ.№58109/20.02.12/ЗАВЕРЕНО КОПИЕ НА ДОКУМЕНТ С ИЗХ.№5810-8 От
дата:20.02.2012 ИЗХ.№5810-10/22.2.12 ЗАВЕРЕНО КОПИЕ НА ИЗХ.№5810-8 "
От дата:12.12.2011 ИЗХ.№6312-1/20.12.11 ИСКАНЕ ЗА ЕО, ИНФ ЗА ИП,
ДОКУМЕНТА ЗА ПРАВО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ, КОПИЕ НА ПУП, ОС ЗА ЗЗ
ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ А,
ТАКСА ОТ 480 ЛВ 29.02.2012 ВХ.№6312-2/10.02.12/ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЕКА
КОНСТРУКЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.12, АЛ. 3 ОТ ЗУТ ОТ НАРЕДБА №2 ЗА
ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЗЕМ. ЗЕМИ , НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ПРОМЯНА НА
ПРЕДНАЗНАЧНИЕТО НА ЗЕМЯТА От дата:10.02.2012 ИЗХ.№6312-3/29.2.12 ИП
НЕ ПОПАДА В ГРАНИЦИТЕ НА ЗЗ И ГЛ ШЕСТА ОТ ЗООС "
От дата:28.08.2012 ИЗХ.№5504-8/3.12.12 РЕШЕНИЕ №ВА 170-ПР/2012 - ДА НЕ
СЕ

От дата:27.09.2012 ИЗХ.№6236-1/8.10.12 ДОП ИНФ ОТНОСНО ГАЛЕРИЯТА ЩЕ
БЪДЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 19.10.2012 ВХ.№62362/12.10.2012/УВЕДОМЯВАНЕ ЧЕ ГАЛЕРИЯТА Е ЗА ОБЩЕСТВЕН ПОЛЗВАНЕ
От дата:12.10.2012 ИЗХ.№6236-3/19.10.12 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО

225

28

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ПРОМЯНА НА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА АПАРТАМЕНТ В
ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ" В УПИ 13, КВ. 368, ГР.
ВАРНА"

29

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ" В ПИ № 10135.1506.39, ГР.
ВАРНА , ГРАДСКА ГРАДИНА ЗА НАПОЯВАНЕ
НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ "

30

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП СМЯНА НА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ХЛЕБОЗАВОД В
ПРЕРАБОТКА НА ПРОДУКТИ ОТ РБА И
НЕРИБНИ ХИДРОБИОНТНИ И АКВАКУЛТУРИ
" В УПИ XVI-1146, КВ. 34 ПО ПЛАНА НА ЗПЗ
ГР. ВАРНА"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗРАБОТВАНЕ НА
ПУП-ПРЗ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА МЕСТНОСТ
ВИЛИТЕ КВ. АСПАРУХОВО, ГР. ВАРНА В ПИ
№ 5506.416, 5506.415, 5506.357, 5506.366,
5506.505, 5506.512, 5506.506, 5506.357, ГОРСКА
ТЕРИТОРИЯ ПИ № 5201.2, ГОРСКА
ТЕРИТОРИЯ ПИ № 5201.4, БУЛ. ПЪ"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗРАБТОВАНЕ НА
ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА
БУЛ. ВЛ. ВАРНЕНЧИК, УЛ. ГЕОРГИ
ПЕЯНЕВИЧ", УЛ. ОРЛОВО ГНЕЗДО", УЛ.
АКАДЕМИК ИГОР КУРЧАТОВ" В РАЙОН
МЛАДОСТ ГР. ВАРНА"

31

32

33

34

35

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ЗАСТРОЯВАНЕ НА
РАЙОН АСПАРУХОВО ПЪТЕН ВЪЗЕЛ
АСПАРУХОВО, АСПАРУХОВ МОСТ КАНАЛ
МОРЕ ЕЗЕРО УЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ ,УЛ. МЕСТА, УЛ. АТАНАС КЪНЧЕВ
ГР. ВАРНА
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
НОВА ДЕТКСКА ГРАДИНА С ЧЕТИРИ ГРУПИ
И ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР И СЕМЕЙСТВА "
УПИ I, КВ. 13, 15-ТИ КМ ОДЕСОС, ГР. ВАРНА"

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
АВТОСЕРВИЗ С ОФИСНА ЧАСТ" В ПИ №
028002, ПЛОЩ 24 ДКА С. ТОПОЛИ , ОБЩИНА
ВАРНА"

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ДОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА
ВАРНА, Р-Н ОДЕСОС И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС,
ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И
2 ЧАСТ Б,
От дата:30.10.2012 ИЗХ.№7131-1/19.12.12 ИП НЕ ПОПАДА В ГРАНИЦИТЕ НА ЗЗ
И ГЛ ШЕСТА ОТ ЗООС От дата:19.12.2012 ИЗХ.№7131-1/9.11.12 ИСКАНЕ ЗА
ОВОС, ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ДОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ
НА ОБЩИНА ВАРНА И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС,
ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2
ЧАСТ Б, ТАКСА ОТ 570 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНА "
От дата:03.12.2012 ИЗХ.№8051-1/20.12.12 ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВО НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, АКТУАЛНА СКИЦА От дата:20.12.2012 ИЗХ.№8051-3/17.01.13
ЗА СТАНОВИЩЕ ПО КОМПЕТЕНЦИИ 17.01.2013 ВХ.№8051-2/10.01.13
ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ, АКТУАЛНА СКИЦА 11.02.2013
ВХ.№8051-4/28.01.2013/ДОПУСТИМО СПРЯМО ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПУРБ ЦЕЛИ И
МЕРКИ , ИЗХ.№ 05-09-6/2/25.01.2013 От дата:28.01.2013 ИЗХ.№8051-5/11.02.13
ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ДОК ЗА
УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА ВАРНА, Р-Н ОДЕСОС И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК
ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС, ДА СЕ ОСИГУРИ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО
ИНФ,ИНФ ЗА ДЪЛБОЧИНАТА НА СОНДАЖА, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО
БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ Б,
ИЗХ.№1511-1/18.03.13 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ
НАРЕДБАТА, ДОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА ВАРНА, ВЛ.ВАРНЕНЧИК
И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА ОБЩЕСВЕНИЯ ИНТЕРЕС, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ИНФ, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ Б, ТАКСА ОТ 500 ЛВ,КОПИЕ ОБЩИНИ "
От дата:27.02.2013 ИЗХ.№2259-1/18.04.13 ИСКАНЕ ЗА ЕО, ИНФ ЗА ИП,
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУП, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ А, ТАКСА ОТ 400 ЛВ От дата:18.04.2013
ИЗХ.№2259-2, 51-3/22.03.16/ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ВА 11/ЕО/2016 ДА НЕ СЕ "

От дата:27.03.2013 ИЗХ.№2264-1/18.04.13 ИСКАНЕ ЗА ЕО, ИНФ ЗА ИП,
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУП, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ А, ТАКСА ОТ 400 ЛВ От дата:18.04.2013
ИЗХ.№2264-3/13.10.2016 СТАНОВИЩЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ От
дата:13.10.2016 ИЗХ.№2264-2/05.10.16 ИСКАНЕ ЗА ЕО, ИНФ ЗА ИП,
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУП, ОС ЗА ЗЗ "ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ А, ТАКСА ОТ 400 ЛВ 27.10.2016 ВХ.№22644/21.10.2016 РЗИ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЛЕД КАТО СЕ ДОБАВИ ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ВИК СХМЕИ КЪМ ПУП-ПРЗ ИЗХ.№ДОЗ-06813/21.10.2016 От дата:21.10.2016
ИЗХ.№2264-5/27.10.2016 ИСКАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ От
дата:27.10.2016 ВХ.№2264-6/08.12.2016 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ-ПУППРЗ ЗА 16 МР. РАЙОН МЛАДОСТ ВАРНА "
От дата:27.03.2013 ИЗХ.№2265-1/18.04.13 ИСКАНЕ ЗА ЕО, ИНФ ЗА ИП,
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУП, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ А, ТАКСА ОТ 400 ЛВ "

От дата:18.04.2013 ИЗХ.№2962-1/14.05.13 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ДОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА
ВАРНА, Р-Н ОДЕСОС И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС,
ПРЕДОСТАВЯНЕ ДО ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ИНФ, АКТУАЛНА СКИЦА, ОС
ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2
ЧАСТ Б, ТАКСА ОТ 500 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНИ От дата:14.05.2013 ВХ.№29622/17.07.2013/ДО ГЛ. АРХИТЕКТ НА РАЙОН МЛАДОСТ/КОПИЕ/ ПРЕПРАЩАНЕ
НА ПИСМО ЗА ДЕЙСТВИЯ ПО КОМПЕТЕНТНТОСТ, ИЗХ.№ 00102/16.07.2013
От дата:17.07.2013 ИЗХ.№2962-3/5.12.14 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФ ИЛИ ИСКАНЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ В СРОК ОТ 14 ДЕНА "
От дата:17.06.2013 ВХ.№4337-1/26.06.2013/АКТУАЛНА СКИЦА От
дата:26.06.2013 ИЗХ.№4337-2/3.07.13 ИСКАНЕ ЗА ЕО, С ИНФ ЗА ИП, АКТУАЛНА
СКИЦА, КОПИЕ НА ПУП, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С
ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ А, КОПИЕ ОБЩИНА ВАРНА, С.ТОПОЛИ
От дата:03.07.2013 ВХ.№4337-3/4.09.2013 ИНФОРМИРАНЕ В
ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК НЕ СА ПОСТЪПИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, МНЕНИЯ
ИЛИ ПРЕПОРЪКИ/ИЗХ.№РД 13117185 ВН 001ВН/03.09.2013 "
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38

39

40

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗРАБОТВАНЕ НА
ПУП ПРЗ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УЛ. ДЕВНЯ ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЗАПАД ОТ ПРОЕКТ
"ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ-ВАРНА" ПРИ
ГРАНИЦИ НА СЕВЕР С ПИ № 10135.4044.93, НА
ЗАПАД 72709.105.31,"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗРАБОТАВНЕ НА
ПУП ЗА "СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕИНЕ" ЗА
УПИ IX-81, ГР. ВАРНА"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД ЗА ПОСТ ТЕЦ
ВАРНА -ЕАД
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ПУП-ПРЗ ЗА УПИ V100, VІ-105, VІІ-39, УПИ VІІІ-93,УПИ ІХ-125
УПИ Х-9,98 В КВ.1, УПИ І-89,126,127,128,129,
УПИ ІІ-127,128 УПИ ІІІ-101, УПИ ІV113,114,115,138, УПИ -4 И VІ-23 КВ.2, УПИ І37,124,УПИ ІІ-133 И УПИ ІІІ-101 ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КВ.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС И ОГРАДА В ПИ
10135.4508.289 КВ.8 ПО ПЛАНА НА ПАРКОВА
ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
РАЙОН ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК ГР.ВАРНА

41

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ХОТЕЛ 1 ВЪНШЕН
РЕСТОРАНТ,БАСЕЙ БАР И ПОДЗЕМЕН
ПАРКИНГ-ЕТАП І; ХОТЕЛ
2,РЕСТОРАНТ,БАСЕЙН,БАР И ПОДЗЕМЕН
ПАРКИНГ-ЕТАП ІІ В ПИ 10135.513.680 КВ.51
КК. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ГР.ВАРНА

42

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ЧАСТЕН КЛУБ ПО РИБОЛОВ В ПИ
10135.5501.260 ГР.ВАРНА

43

МОЛБА ЗА СТАНОВИЩЕ ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ
НА РИБАРСКИ ПРИСТАН В ПИ №70, ЮПЗ ВАРНА
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
НАОФИС СГРАДА С ПЛОЩАДКА ЗА
СКЛАДИРАНЕ НА СТОМАНА В ПИ №044074,

44

От дата:09.12.2013 ИЗХ.№4742-8/18.12.2013/РЕШЕНИЕ №ВА 20/ЕО/2013 ДА НЕ
СЕ "

От дата:11.10.2013 ИЗХ.№6942-1/30.10.13 ИСКАНЕ ЗА ЕО, ИНФ ЗА ИП,
ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ, Х-КА НА ОЧАКВАНОТО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ А, ТАКСА ОТ 400 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНА, Р-Н
ОДЕСОС, ГЛ АРХ ВАРНА "
От дата:10.08.2016 ИЗХ№4986-1/24.08.2016 ИП НЕ ПОПАДА В ГРАНИЦИТЕ НА
ГЛ ШЕСТА ОТ ЗООС,НО ПОПАДА В ЗЗ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИВАРНЕНСКО -БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО
20.10.2016 ВХ.№5187-1/31.08.2016 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ/ИЗХ.№023943/26.08.2016 От дата:31.08.2016 ИЗХ.№5187-2/21.09.2016 ИСКАНЕ ЗА ЕО.ДА СЕ
ПРЕДОСТАВИ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ-АКТУАЛНО ЗАДАНИЕ НА
ПЛАНА,ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №629/28.11.201,АКТУАЛЕН
ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ,ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕВЕДЕНА ТАКСА-400
ЛВ.ТЕРИТОРИЯТА ПРЕДМЕТ НА ПУП,ПОПАДА ИЗЦЯЛО В ГРАНИЦИТЕ НА
ЗЗ ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" "
От дата:18.08.2017 ИЗХ.№5023-1/30.08.2017 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ДОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА
ВАРНА,Р-Н ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК,ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ОБЩИНА ВАРНА
И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКОБЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ Б, 500 ЛВ,
КОПИЕ ОБЩИНИ От дата:30.08.2017 ВХ.№5023-2/27.11.2017 НЯМА
ПОСТЪПИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИП ИЗХ.№001ВЛ/24.11.2017 От
дата:27.11.2017 ВХ.№5023-3/27.11.2017 НЯМА ПОСТЪПИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ ВЪВ
ВРЪЗКА С ИП ИЗХ.№001ВЛ/23.11.2017 От дата:27.11.2017 ВХ.№5023-4/30.11.2017
ДО КАБЕЛНИ СИСТЕМИ ООД /КОПИЕ НЯМА ПОСТЪПИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ
ВЪВ ВРЪЗКА С ИП ИЗХ.№001ВЛ/28.11.2017 "
От дата:18.08.2017 ИЗХ.№5029-1/25.08.2017 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ДОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА
ВАРНА,Р-Н ПРИМОРСКИ,ГЛАВЕН АРХИТЕКТ И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА
ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС, ОС ЗА ЗЗ БАТОВА" С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2
ЧАСТ Б, 500 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНИ От дата:25.08.2017 ВХ.№5029-2/25.09.2017 ДО
ДЕНТ Т 2011 ООД /КОПИЕ/ НЯМА ПОСТЪПИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С
ИП ИЗХ.№001ВН/20.09.2017 От дата:25.09.2017 ВХ.№5029-4/30.10.2017 НЯМА
ПОСТЪПИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИП ИЗХ.№001ПР/27.10.2017
03.11.2017 ВХ.№5029-3/24.10.2017 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОТ НАРЕДБАТА, ДОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА ВАРНА,Р-Н
ПРИМОРСКИ,ГЛАВЕН АРХИТЕКТ И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ
ИНТЕРЕС, ОС ЗА ЗЗ "БАТОВА" С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ Б, 500 ЛВ,
КОПИЕ ОБЩИНИ От дата:24.10.2017 ИЗХ.№5029-9/16.11.2017 ИЗДАДЕНО
РЕШЕНИЕ № ВА-183/ПР/2017 ДА НЕ СЕ От дата:16.11.2017 ИЗХ.№502910/16.11.2017 ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ От дата:16.11.2017 ИЗХ.№5029-5/03.11.2017
СТАНОВИЩЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ От дата:03.11.2017 ВХ.№5029-6/06.11.2017
НЯМА ПОСТЪПИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИП ИЗХ.№
001ПР/03.11.2017 16.11.2017 ВХ.№5029-7/09.11.2017 РЗИ НЕ ВЪЗРАЗЯВА
ОТНОСНО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИП ИЗХ.№ СОЗ-24995-1/08.11.2017 От
дата:09.11.2017 ВХ.№5029-8/09.11.2017 НЯМА ПОСТЪПИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ ВЪВ
ВРЪЗКА С ИП ИЗХ.№001ВН/07.11.2017 "
29.11.2017 ВХ.№5887-1/27.11.2017 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ЧАСТЕН КЛУБ ЗА СПОРТЕН РИБОЛОВ В ПИ 10135.5501.260 ГР.ВАРНА От
дата:27.11.2017 ИЗХ.№5887-2/29.11.2017 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ДОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА
ВАРНА, Р-Н АСПАРУХОВО, ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ВАРНА И
НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО
БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ Б, 500 ЛВ,
КОПИЕ ОБЩИНИ "
От дата:09.07.2013 ИЗХ.№1545-13/12.07.13 РЕШЕНИЕ №ВА 88-ПР/2013 - ДА НЕ
СЕ
ИЗХ.№3074-18/04.11.2016 РЕШЕНИЕ №ВА-4/ЕО/2016 ПОСТАНОВЕНО НА
28.01.2016 СЪЩОТО НЕ Е ОБЖАЛВАНО И Е ВЛЯЗЛО В СИЛА "
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М-СТ НАЛБАНКА", ЗЕМЛИЩЕ ВАРНА,
ОБЩИНА ВАРНА"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ПО ИСПА МЯРКА
2002/BG/16/РЕ/016-ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА
ГР.ВАРНА - ПОДОБЕКТ РЕКОНСТРУКЦИЯ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ "ВАРНА"""

МОЛБА СТАНОВИЩЕ ЗА ИП НАДГРАЖДАНЕ
ОГРАДНИ ДИГИ ОТ КОТА 14,50 ДО 16,50 НА
ВТОРА СЕКЦИЯ НА СГУРООТВАЛ "БЕГЛИК
ЧАИР" НА "ТЕЦ ВАРНА" ЕАД" ЗА
ДОПУСКАНЕ ЗА ПУП"
СТАНОВИЩЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ
ПУДООС НА ОБЕКТ ГЛАВЕН
КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР
С.СТРАШИМИРОВО - КПС БЕЛОПАЛ,
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ"
МОЛБА СТАНОВИЩЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ
ПУДООС НА ПРОЕКТ ДОПЪЛНИТЕЛНО
СТРОИТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С
РЕКОНСТРУКЦИЯ, РАЗШИРЕНИЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ БЕЛОСЛАВ""
МОЛБА СТАНОВИЩЕ ОВОС ЗА ИП ЗА
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНОТЪРГОВСКА И ЛОГИСТИЧНА ЗОНА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ЗАВОД БЕЛОПАЛ", КВ.25,
ГР.БЕЛОСЛАВ"
МОЛБА СТАНОВИЩЕ ОВОС ЗА ИП
КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР ОТ О.К. 336
ДО О.К. 320 ПО ПЛАНА НА ГР.БЕЛОСЛАВ""
МОЛБА СТАНОВИЩЕ ОВОС ЗА ИП БИТОВОФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ УЛ. "ДОБРУДЖА"
О.К.7-О.К.8-О.К.10-О.К.18 С.ЕЗЕРОВО,
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ""
МОЛБА ЗА СТАНОВИЩЕ ОВОС ВЪВ ВРЪЗКА
СЪС ПРОМЯНА СТАТУТА НА ЗЕМЯ - ИМА
СЪГЛАСУВАН ПУП ЗА СКЛАДОВА БАЗА ЗА
ГОРИВА С ПРИСТАН И ТЕРМИНАЛ" В М-СТ
"МАНАСТИРА", ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ,
ВЛЯЗЪЛ В СИЛА 14.02.2007 Г. - НАШЕ
РЕШЕНИЕ №ВА-1-ЕО/2006 Г. ПРЕЦЕНКА ЕО ИЗХ.№960/0"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ЗА
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН
ОТПАДЪК-КАРБИДНА КАША В
ИНСТАЛАЦИЯ - РИНГОВА ПЕЩ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ
ЧРЕЗ ИЗПИЧАНЕ - ТУХЛИ, В ПЛОЩАДКА
КЕРАМИЧЕН ЗАВОД" РАЗДЕЛНА, ОБЩИНА
БЕЛОСЛАВ"
СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТ БИТОВО-ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЯ С. СТРАШИМИРОВО, ОБЩ.
БЕЛОСЛАВ"
СТАНОВИЩЕ ВЪВ ВРЪЗКА С
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ

ИЗХ.№5351-1/5.10.07 НЕОБХОДИМО ВНАСЯНЕ НА ПИСМЕНО ИСКАНЕ С
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ДОКАЗАТЕЛСВА ЗА
ИЗВЪРШЕНО УВЕДОМЯВАНЕ НА С.ТОПОЛИ И ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ
С ИНФОРМАЦЯ ЗА НАЧИН ДО МОСВ, ИП ПОДЛЕЖИ НА ВЕРОЯТНАТА
СТЕПЕН НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗЗ ВАРНЕНСКОБЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" ОВОС С КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН МОСВ, КОПИЕ ДО
МОСВ-ПД, КМЕТСТВО ТОПОЛИ От дата:27.08.2007 ВХ.№5351-2/25.03.2010/
НЕОБХОДИВО ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЯМА ДА ОКАЖЕ
ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПОПУЛАЦИИ И МЕСТОБИТАНИЯ НА
ВИДОВЕ , СЛЕДВА ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПОЦЕДУРА ПО ОВОС, ИЗХ.№ ОВОСУ532/22.03.2010 "
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
27.11.06 РЕШЕНИЕ №71

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ ОВОС - С15/2007 г.

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ
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ПУДООС ПО ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА
КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР БИТОВОФЕКАЛНИ ВОДИ С. РАЗДЕЛНА, ОБЩ.
БЕЛОСЛАВ" , 1 БР. РАБОТЕН ПРОЕКТ"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП НАБАВЯНЕ НА СТРЪВ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ РИБОЛОВ-ДОБИВ НА
МОРСКИ ЧЕРВЕИ" В АКВАТОРИЯТА НА
БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП РЕГУЛИРАНЕ НА
ПОКАЗАТЕЛ АКТИВНА РЕАКЦИЯ /РН/ НА
ВОДИТЕ НА ИЗХОД ШЛАМООТВАЛ ПАДИНА
ЧРЕЗ РЕАКЦИЯ С ЕСТЕСТВЕНИ ВОДИ НА
РЕКА ДЕВНЕНСКА И РЕКА ПРОВАДИЙСКА И
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО
СЪОРЪЖЕНИЕ ИЗГРАДЕНО ЗА УТАЙКОЗАЩИТА НА БЕЛОСЛАВСКО "
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ПРИСТАНИЩЕЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ВАРНА ИЗГРАЖДАНЕ
НА СИЛОЗНА ГРУПА ОТ 14 БР. СИЛОЗНИ
КЛЕТКИ С ОБЕМ 2000 КУБ. М" УПИ XXX И
XXXII В КВ. 25, ГР. БЕЛОСЛАВ "
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ОТГЛЕЖДАНЕ НА
МОРСКИ ЧЕРВЕИ" В БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
"ПРЕДПРИЯАТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА
ПРОДУКТИ С РИБА НЕРИБНИ ХИДРОБИОНТИ
И АКВАКУЛТУРА" В ПИ № 000484,
МЕСТНОСТ "БАЛТАТА" , ГР. БЕЛОСЛАВ"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
НАХИБРИДНА ФОТОВОЛТАИЧНА
ИНСТАЛАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПОКРИВА НА
СЪЩЕСТВУВАЩА ПРОИЗВОДСТВЕНА
СГРАДА В ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
СТЪКЛО " В ПИ № 437, КВ. 121 ГР. БЕЛОСЛАВ"
МОЛБА ЗА СТАНОВИЩЕ ОВОС ЗА ИП ЗА
РАЗШИРЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА
ДЕЙНОСТ - ДОСТАВКА НА ПЛАВАЩ ДОК 2 С
ТОВАРОПОДЕМНОСТ 8500 Т ДО
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА, ЗЕМЛИЩЕ
ЕЗЕРОВО
МОЛБА СТАНОВИЩЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ
ПУДООС НА ПРОЕКТ БИТОВО-ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЯ УЛ. "ДОБРУДЖА" О.К.7-О.К.8О.К.10-О.К.18 С.ЕЗЕРОВО, ОБЩИНА
БЕЛОСЛАВ""
СТАНОВИЩЕ ПО ОВОС ЗА ФИНАНСИРАНЕ
НА ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА БМИТОВОФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ С. ЕЗЕРОВО""
СТАНОВИЩЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ЕЗЕРОВО - VI
ЕТАП""
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП РАЗШИРЯВАНЕНА
ПРОИЗВОСТВЕНА ДЕЙНОСТ НА
ДРУЖЕСТВОТО-РЕМОНТ НА КОРАБИ-"
ПЛАВАЩ ДОК " С.ЕЗЕРОВО"
УВЕДОМЛЕНЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
КАНАЛ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ" , УПИ XXI, КВ.
18, С. ЕЗЕРОВО "
СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОДЪЛЖАВАНЕ
НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

20.04.2012/РЕШЕНИЕ№66-ПР/2012 ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ
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РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТП.
ВОДИ НА ТЕЦ ВАРНАЕАД , С. ЕЗЕРОВО
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ"
МОЛБА СТАНОВИЩЕ ЗА ИП НАДГРАЖДАНЕ
ОГРАДНИ ДИГИ ОТ КОТА 14,50 ДО 16,50 НА
ВТОРА СЕКЦИЯ НА СГУРООТВАЛ "БЕГЛИК
ЧАИР" НА "ТЕЦ ВАРНА" ЕАД" ЗА
ДОПУСКАНЕ ЗА ПУП"
СТАНОВИЩЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ
ПУДООС НА ОБЕКТ ГЛАВЕН
КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР
С.СТРАШИМИРОВО - КПС БЕЛОПАЛ,
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ"
МОЛБА СТАНОВИЩЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ
ПУДООС НА ПРОЕКТ ДОПЪЛНИТЕЛНО
СТРОИТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С
РЕКОНСТРУКЦИЯ, РАЗШИРЕНИЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ БЕЛОСЛАВ""
МОЛБА СТАНОВИЩЕ ОВОС ЗА ИП ЗА
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНОТЪРГОВСКА И ЛОГИСТИЧНА ЗОНА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ЗАВОД БЕЛОПАЛ", КВ.25,
ГР.БЕЛОСЛАВ"
МОЛБА СТАНОВИЩЕ ОВОС ЗА ИП
КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР ОТ О.К. 336
ДО О.К. 320 ПО ПЛАНА НА ГР.БЕЛОСЛАВ""
МОЛБА СТАНОВИЩЕ ОВОС ЗА ИП БИТОВОФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ УЛ. "ДОБРУДЖА"
О.К.7-О.К.8-О.К.10-О.К.18 С.ЕЗЕРОВО,
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ""
ИСКАНЕ ПРЕЦЕНКА ОВОС ЗА ИП ЗА
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЦЕХ РАФИНЕРИЯ" В
ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИО ДИЗЕЛ В ПИ
№189, ПЗ-ЮГ, ГР.ДЕВНЯ (ИЗХ.№5116/14.11 РЕШЕНИЕ №163-ПР/2006 Г. ДА НЕ СЕ
ИЗВЪРШВА ОВОС)"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ДИКАЛЦИЕВ ФОСФАТ И МОНОКАЛЦИЕВ
ФОСФАТ-МИНЕРАЛНИ ФУРАЖНИ
СУРОВИНИ" В ПИ №16703 В ЗЕМЛ НА ДЕВНЯ,
ПЛОЩ 484139 ДКА"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ПРЕРАБОТКА НА
УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ И ДР.
ВИДОМЕ ГУМИ НЕГОДНИ ЗА
ЕКСПЛОТАЦИЯ" В ПИ № 20482.304.214, ГР
ДЕВНЯ, ПЛОЩ 16 437 ДКА"

4

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 5
БРОЯ ПОКРИТИ АВТО И Ж.П. ПЛОЩАДКИ ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ
ДЕЙНОСТИ С ОПАКОВАНА И ГОТОВА ЗА
ТРАНСПОРТИРАНЕ АМОНИЕВА СЕЛИТРА В
ПИ 20482.505.421 ГР. ДЕВНЯ, ПЛОЩ 23074
КВ.М.

5

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
МИКРОВОДОРАСЛИ" В ПИ № 20482.304.406,
ГР. ДЕВНЯ, ОБЩИНА ДЕВНЯ, ПЛОЩ 2719
КВ.М"

27.11.06 РЕШЕНИЕ №71

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ ОВОС - С15/2007 г.

ОБЩИНА ДЕВНЯ
От дата:11.12.2007 ИЗХ.№7556-1/11.1.08 ИЗГОТВЯНЕ НА ДОВОС, РЕШЕНИЕТО
СЕ ИЗДАВА ОТ МОСВ, НЕОБХОДИМО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С
МОСВ, РИОСВ, БДЧР, РИОКОЗ, ПОДЛЕЖИ И НА ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКОБЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРЕН КОМПЛЕКС", КОТИЕ МОСВ "ПД", ИАОС, ОБЩИНА
ДЕВНЯ "
От дата:05.12.2008 ИЗХ.№7726-1/19.1.09 ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС,
КОНСУЛТАЦИИ С РИОСВ, БДЧР, РИОКОЗ, МОСВ, ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ НА
ОВОС, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО", ИЗДАВАНЕ НА КР,
КОПИЕ МОСВ "ПД, ИАОС, ОБЩИНА ДЕВНЯ "
От дата:17.02.2009 ИЗХ.№781-1/25.2.09 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРАВО НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ДОПУСКАНЕ ДО ОБЩИНА ДЕВНЯ, ОБЩ ИНТЕРЕС,
УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА ДЕВНЯ И НАСЕЛЕНИЕТО, ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО
ЕЗЕРО" ИНФ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛАНА И
ТЕРИТОРИЯТА, АКТУАЛНИ СКИЦИ, КАРТА НА ТЕРИТОРИЯТА, ТАКСА ОТ
570 ЛВ "
От дата:12.08.2011 ИЗХ.№4442-1/22.08.2011/ПРЕПРАЩАНЕ НА ПРЕПИСКАТА
ПО КОМПЕТЕНТНОСТ От дата:22.08.2011 ВХ.№4442-2/10.11.2011/ ДО
АГРОПОЛИХИМ"АД/КОПИЕ/ УВЕДОМЯВАНЕ ЧЕ НЕ НЕОБХОДИМО
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ВТОРА ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОС ,
МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТНЕСЕНО КЪМ ПОЗИЦИИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ №1И №2
НА ЗООС И НЕ СЛЕДВА ДА СЕ СЧИТА КАТО РАЗШИРЕНИЕ ПО СМИСЪЛА
НА ЧЛ.93, АЛ. 1,Т.3, ИЗИСКВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ОТНОСНО
ИП, ИЗХ.№ ОВОС-1179/07.11.2011
От дата:12.06.2012 ИЗХ.№3718-1/21.06.2012/ИП НЕ ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРА
ПО ОВОС ИЛИ ЕО И НЕ ПОПАДА В ОБХВАТА НА ГАВА ШЕСТА ОТ ЗООС
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6

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗРАБОТВАНЕ НА
ПУП ПРЗ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УЛ. ДЕВНЯ ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЗАПАД ОТ ПРОЕКТ
"ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ-ВАРНА" ПРИ
ГРАНИЦИ НА СЕВЕР С ПИ № 10135.4044.93, НА
ЗАПАД 72709.105.31,"

7

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ОТНОСНО
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ 25 ЗА
ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СКЛАДОВИ И
ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА -ЮГ ГР. ДЕВНЯ

8

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
РЕЗЕРВОАР С КАПАЦИТЕТ 6000 КУБИКА "
НА СЪЩЕСТВУВАЩ ТЕРМИНАЛ ЗА СЯРНА
КИСЕЛИНА В ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЮГ , ГР.
ДЕВНЯ "

9

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
СКЛАД ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА
ПРОДУКЦИЯ" В ПИ № 20482.97.-37, ГР.
ДЕВНЯ"

10

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
СКЛАДОВА БАЗА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ" В ПИ №
20482.97.38, ГР. ДЕВНЯ"

От дата:03.07.2013 ВХ.№4742-1/26.07.2013/УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП Е
ПОСТАВЕНО НА ИНФ. ТАБЛО, ИЗХ.№ 002ВН/24.07.2013 От дата:26.07.2013
ИЗХ.№4742-2/17.9.13 ИСКАНЕ ЗА ЕО, ИНФ ЗА ИП, КОПИЕ НА ПУП, ОС ЗА ЗЗ
ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ А,
ТАКСА ОТ 400ЛВ От дата:17.09.2013 ИЗХ.№4742-4/22.11.13 ЗА СТАНОВИЩЕ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ 22.11.2013 ВХ.№4742-3/15.11.2013/ИСКАНЕ ЗА ЕО, ИНФ ЗА ИП,
КОПИЕ НА ПУП, ОС ЗА ЗЗ " ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ А, ПЛАТЕНА ТАКСА ОТ 400ЛВ От дата:15.11.2013
ИЗХ.№4742-5/26.11.13 ЗА СТАНОВИЩЕ ПО КОМПЕТЕНЦИИ От дата:26.11.2013
ВХ.№4742-6/06.12.2013/ МОЖЕ ДА СЕ РЕАЛИЗИРА ПРИ УСЛОВИЯ, ИЗХ.№ 0509-137/2/06.12.2013 18.12.2013 ВХ.№4742-7/09.12.2013/НЕ ВЪЗРАЗЯВА ОТНОСНО
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИП, ИЗХ.№ 03-08262/09.12.2013 От дата:09.12.2013
ИЗХ.№4742-8/18.12.2013/РЕШЕНИЕ №ВА 20/ЕО/2013 ДА НЕ СЕ "
От дата:31.07.2013 ИЗХ.№ 5374-1/23.08.2013/ИП НЕ ПОПАДА В ПРИЛОЖЕНИЕ
№1 И 2 ОТ ЗООС И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОВОС И/ИЛИ ЕО
06.08.2014 ВХ.№5374-2/31.07.2014/УВЕДОМЕЛНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
СКЛАД БАЗА И ОФИСИ И КПИИ" В УПИ 25 От дата:31.07.2014 ИЗХ.№53743/6.8.14 ИМОТА ПРЕДМЕТ НА ИП НЕ ПОПАДА В ГРАНИЦИТЕ НА ЗЗ И ГЛ
ШЕСТА ОТ ЗООС "
21.05.2014 ВХ.№2082-2/4.4.14 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ
НАРЕДБАТА, ОЧАКВАНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОС, ОСИГУРЯВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ Б, ПЛАТЕНА ТАКСА ОТ 500 ЛВ, КОПИЕ
ОБЩИНА ДЕВНЯ От дата:04.04.2014 ИЗХ.№2082-5/28.04.14 ЗА СТАНОВИЩЕ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ 04.04.2014 ИЗХ.№2082-8/21.05.14 ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ От
дата:01.04.2014 ИЗХ.№2082-1/4.4.14 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ
2 ОТ НАРЕДБАТА, ОЧАКВАНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОС, ОСИГУРЯВАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ОС ЗА ЗЗ "ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С
ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ Б, ТАКСА ОТ 500 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНА
ДЕВНЯ От дата:04.04.2014 ИЗХ.№2082-3/16.4.14 ДОП ИНФ ЗА Х-КА НА ИП,
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, Х-КА НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, , ДОК ЗА
ИЗВЪРШЕНО УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА ДЕВНЯ И НАСЕЛЕНИЕТО
28.04.2014 ВХ.№2082-4/22.04.2014/ДОП ИНФ ЗА Х-КА НА ИП,
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, Х-КА НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, , ДОК ЗА
ИЗВЪРШЕНО УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА ДЕВНЯ И НАСЕЛЕНИЕТО От
дата:22.04.2014 ВХ.№2082-6/9.05.2014 РЗИ НЯМА ЗАБЕЛЕЖКИ ПО ВНЕСЕНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЯ/ИЗХ.№ДОЗ-03246/09.05.2014 От дата:09.05.2014 ИЗХ.№20827/21.05.14 РЕШЕНИЕ №ВА 54-ПР/2014 - ДА НЕ СЕ "
ИЗХ.№2416-1/30.04.14 ИСКАНЕ ЗА ЕО, ИНФ ЗА ИП И ДЕЙНОСТИТЕ, ПЛАНСХЕМИ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХН ИНФРАСТРУКТУРА, КОПИЕ НА ПУП, ОС
ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" И "ВАРНЕНСКИ БЕЛОСЛАВСКИ
КОМПЛЕКС" С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ А, ТАКСА ОТ 400 ЛВ,
КОПИЕ ОБЩИНА ДЕВНЯ 05.09.2014 ВХ.№2416-2/19.08.14 ИСКАНЕ ЗА ЕО, ИНФ
ЗА ИП И ДЕЙНОСТИТЕ, ПЛАН-СХЕМИ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХН
ИНФРАСТРУКТУРА, КОПИЕ НА ПУП, ОС ЗА ЗЗ "ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО
ЕЗЕРО" И "ВАРНЕНСКИ БЕЛОСЛАВСКИ КОМПЛЕКС" С ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ А, ТАКСА ОТ 400 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНА ДЕВНЯ От
дата:19.08.2014 ИЗХ.№2416-3/05.09.2014/ПОДРОБНА ИНФ. ЗА ДЕЙНОСТИТЕ
КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В СКЛАДОВЕТЕ, ПРИЛОЖЕНИЕ №1 И 2, ЧАСТ А
КЪМ ЧЛ. 10, АЛ. 1 И 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОС , ЗЗ " ВАРНЕНСКО
БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" И ЗЗ "ВАРНЕНСКИ БЕЛОСЛАВСКИ КОМПЛЕКС " От
дата:05.09.2014 ИЗХ.№2416-4/17.05.2016/ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАЛА ПРОЦЕДУРА ПО ЕО, СРОК З ДНИ От
дата:17.05.2016 ИЗХ.№2416-5/09.06.16/РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ПРОЦЕДУРА № ВА- 2/П/ЕО/2016 "
ИЗХ.№2417-1/30.04.14 ИСКАНЕ ЗА ЕО, ПОДРОБНА ИНФ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ,
ПЛАН-СХЕМИТЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХН ИНФРАСТРУКТУРА, КОПИЕ НА
ИЗВАДКА ОТ ПУП-ПРЗ, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКИ БЕЛОСЛАВСКИ КОМПЛЕКС"
И "ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ
А, ТАКСА ОТ 400 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНА ДЕВНЯ 05.09.2014 ВХ.№2417-2/19.08.14
ИСКАНЕ ЗА ЕО, ПОДРОБНА ИНФ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ПЛАН-СХЕМИТЕ НА
ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХН ИНФРАСТРУКТУРА, КОПИЕ НА ИЗВАДКА ОТ ПУППРЗ, ОС ЗА ЗЗ "ВАРНЕНСКИ БЕЛОСЛАВСКИ КОМПЛЕКС" И "ВАРНЕНСКО
БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ А, ТАКСА ОТ
400 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНА ДЕВНЯ От дата:19.08.2014 ИЗХ.№24173/05.09.2014/ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ КОИТО ЩЕ
СЕ ИЗВЪРШВАТ В СКЛАДОВЕТЕ , ИНФ. ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ЧАСТ А КЪМ
ЧЛ. 10 АЛ. 2 , ИНФ. ЗА ЗЗ"ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" И
ЗЗ"ВАРНЕНСКИ-БЕЛОСЛАВСКИ КОМПЛЕКС", ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА
НАЧИНА НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ "
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11

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП РАЗШИРЕНИЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА
СТАНЦИЯ ЗА ОТП. ВОДИ " ГР. ДЕВНЯ"

12

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ПРИСТАНИЩЕ "ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ
ВАРНА" В ЗОНА 1 И ЗОНА 1А В РАЙОНА НА
БИВШАТА ФАБРИКА ХРИСТО БОТЕВ И УЛ.
ДЕВНЯ ПРИСТАНИЩНА ЗОНА И ГАРОВА
ЗОНА, ГР. ВАРНА"

13

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ПАРОГЕНЕРАТОРЕН КОТЕЛ ПК-12 В ЧАСТ ОТ
ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 20482.505.454 В
ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДЕВНЯ

От дата:26.05.2014 ИЗХ.№3152-1/1.7.14 ИНФ ЗА ВИДОВЕТЕ И КОЛ ОТП ВОДИ
ПОСТЪПВАЩИ В ПСОВ ДЕВНЯ, ИНФ ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ ПАРАМЕТРИ И
ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ ДЕНВЯ, КОПИЕ НА ИДЕЕН
ПРОЕКТ НА ПСОВ 03.09.2014 ВХ.№3152-2/31.07.2014/ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТП. ВОДИ ГР.
ДЕВНЯ" , ИЗХ.№ 2400-87/2/31.07.2014 От дата:31.07.2014 ИЗХ.№3152-3/03.9.14
ИМОТА ПРЕДМЕТ НА ИП НЕ ПОПАДА В ГРАНИЦИТЕ НА ЗЗ И ГЛ ШЕСТА ОТ
ЗООС "
От дата:06.03.2015 ИЗХ.№1142-1/19.3.15 УВЕДОМЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО С
ИНФ, ДО СЕ ПРОВЕДАТ КОНСУЛТАЦИИ, ИЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАД ПО
ОВОС, РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИП Е СВЪРЗАНА С ИЗРАБОТВАНЕ И
ОДОБРЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗА КОЕТО Е
НЕОБХОДИМО ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕО И ПРЕДВИД ТОВА ЧЕ ЩЕ СЕ
ИЗРАБОТИ ОТ МРРБ И МТИТС КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН Е МОСВ От
дата:19.03.2015 ВХ.№1142-2/16.04.2015/ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДАТА И ЧАС ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ От дата:16.04.2015 ВХ.№1142-3/22.04.2015
ИНФОРМИРАНЕ НЕ СА ПОСТЪПИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ/ИЗХ.№РД15005912ВН001ВН/20.04.2015 04.05.2015 ВХ.№1142-4/28.04.2015/ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТА И
ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ 15.05.2015 ВХ.№11425/04.05.2015/ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФ. ПО ПРИЛОЖЕНЕ №1 И2 КЪМ ЧЛ. 10,
АЛ. 1 И 2 ЧАСТ Б От дата:04.05.2015 ИЗХ.№1142-6/4.5.15 ПРОВЕЖДАНЕ НА
КОНСУЛТАЦИИ НА 5.5.15 От дата:04.05.2015 ИЗХ.№ 1142-7/15.05.2015/ДА СЕ
ИЗГОТВИ ДОКЛАД ПО ОВОС И ОС 08.07.2015 ВХ.№1142-8/28.05.2015/ЗАДАНИЕ
ПО ЧЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС 08.07.2015 ВХ.№11429/29.06.2015/ЗАЯВЛЕНЕ ЗА ОТГОВОР ОТНОСНО НАПРЕДНАЛА ФАЗА ЗА
ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА От дата:29.06.2015
ИЗХ.№1142-10/8.7.15 ДОПЪЛВАНЕ НА ЗАДАНИЕТО СЛЕД КОЕТО МОЖЕ ДА
ПОСЛУЖИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС, ТАКСА ОТ 1500 ЛВ
02.09.2015 ВХ.№1142-11/28.08.2015 ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА ДОВОС И ДОС
НА ИП/ИЗХ.№04-09-10-159/26.08.2015 От дата:28.08.2015 ИЗХ.№1142-12/2.09.15
ЗА СТАНОВИЩЕ ПО КОМПЕТЕНЦИИ 02.10.2015 ВХ.№1142-13/12.09.2015 РЗИ
СЧИТА, ЧЕ НЯМА ОСНОВАНИЕ ДА СЕ ОЧАКВА ВЪЗНИКВАНЕ НА РИСК ОЗА
ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕЗУЛТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА
ИП/ИЗХ.№ДОЗ-06547/11.09.2015 От дата:12.09.2015 ИЗХ.№1142-14/2.10.15
ОЦЕНКАТА НА ДОКЛАДА Е ПОЛОЖИТЕЛНА, НЕ СА ПРИЛОЖЕНИ ДОК ЗА
ИЗВЪРШЕНИ КОНСУЛТАЦИИ От дата:02.10.2015 ВХ.№1142-15/6.10.2015
СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА ДОВОС - НЕ СЕОЧАКВА
НЕГАТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИП/ИЗХ.№53-00-124/6.10.2015 От дата:06.10.2015 ИЗХ.№1142-16/8.10.15 ДОПЪЛВАНЕ НА ДОВОС
СЪОБРАЗНО ПИСМО НА БДЧР 28.12.2015 ВХ.№1142-17/09.10.2015 КОПИЕ НА
ДОПЪЛНЕН ДОВОС И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА
13.11.2015/ИЗХ.№13-00-52-146/09.10.2015 От дата:09.10.2015 ВХ.№114218/12.10.2015 ДО ОБЩИНА ВАРНА/КОПИЕ НА ДОВОС И ДОС ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП От дата:12.10.2015 ВХ.№114219/19.11.2015/ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА СРЕЩА ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ПО ОВОС КОПИЕ НА
ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ И МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ От дата:19.11.2015
ИЗХ.№1142-20/28.12.2015/РЕШЕНИЕ ПО ОВОС № ВА 3/2015 ЗА ОДОБРЯВАНЕ
НА ИП От дата:22.12.2015 ИЗХ.№1142-21/28.12.2015/ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ ПО
ОВОС 04.02.2016 ВХ.№1142-22/1.02.2016 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ
ЖАЛБИ ОТНОСНО РЕШЕНИЕТО От дата:01.02.2016 ИЗХ.№1142-23/04.02.2016
РЕШЕНИЕ ВА-3/2015 НЕ Е ОБЖАЛВАНО ПО ЧЛ.84,АЛ.1 И ЧЛ.149 АЛ.1ОТ АПК
От дата:09.03.2015 ИЗХ.№1154-1/21.3.15 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ДОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА
ДЕВНЯ И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС КЪМ ИП И
ИНФ-ТА, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО С ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ Б, ТАКСА ОТ 500 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНА 11.06.2015
ВХ.№1154-2/28.05.15 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ
НАРЕДБАТА, ДОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА ДЕВНЯ И
НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС КЪМ ИП И ИНФ-ТА, ОС
ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2
ЧАСТ Б, ТАКСА ОТ 500 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНА, ИЗХ.№ 05-22-80/26.05.2015 От
дата:28.05.2015 ИЗХ.№1154-3/11.6.15 ЗА СТАНОВИЩЕ ПО КОМПЕТЕНЦИИ От
дата:11.06.2015 ВХ.№1154-4/12.06.2015/В ЗАКОНОВИЯ СРОК НЯМА ПРОЯВЕН
ИНТЕРЕС КЪМ ИП , ИЗХ.№ 05-22-89/09.06.2015 24.07.2015 ВХ.№11545/16.06.2015/НЯМА ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА РИСК ЗА ЗДРАВЕТО НА
НАСЕЛЕНИЕТО , ИЗХ.№ ДОЗ-04532/16.06.15 От дата:16.06.2015 ВХ.№11546/23.06.2015 УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ОБЯВЕНО ИП НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
/ИЗХ.№2400-103/19.06.2015 От дата:23.06.2015 ИЗХ.№1159-7/24.7.15 РЕШЕНИЕ
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УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ПЛОЩАДКА ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ" В ПИ № 20482.309.6 ГР. ДЕВНЯ"

15

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ НАДЛЕЗ НАД ЖП
ЛИНИЯ СОФИЯ-ВАРНА И ПЪТ ІІІ-2008 ДЕВНЯЕЗЕРОВО-ВАРНА

16

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ВЪЗТАНОВЯВАНЕ
ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕОРГАНИЧНИТЕ
ХЛОРНИ ПРОДУКТИ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА
ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧЕНА
ХЛОР-АЛКАЛНА ЕЛЕКТРОЛИЗА В ПИ
20482.505.534 ГР.ДЕВНЯ

17

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ПУП-ПРЗ ЗА ПИ
20482.194.2;МЕСТНОСТ ЦАРСКОТО , ПИ
20482.34.5, ПИ№20482.33.46 И ПИ 0482.27.63
МЕСТНОСТ КАРОВЧА ПО КК НА НА
ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ДЕВНЯ С
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ФОТОВОЛТАИЧНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА

№ВА 59-ПР/2015 - ДА НЕ СЕ От дата:24.07.2015 ИЗХ.№1154-8/24.7.15 ИЗДАДЕНО
РЕШЕНИЕ
От дата:15.02.2016 ИЗХ.№1823-1/2.03.2016 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ДОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА
ДЕВНЯ И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС, ОС ЗА ЗЗ
ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО И ЗЗ ДЕВНЕНСКИ ХЪЛМОВЕ С ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ Б, ТАКСА ОТ 500 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНИ 25.03.2016
ВХ.№823-2/12.03.16/ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФ. ОТОСНО ИП От дата:12.03.2016
ИЗХ.№823-3/25.03.2016 ИП НЕ ПОПАДА В ОБХВАТА НА ГЛАВА ШЕСТА ОТ
ЗООС И НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ООВОС/ЕО
27.04.2016 ВХ.№823-4/01.04.2016/УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ВРЕМЕННО
СЪХРАНЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ УТАЙКИ ОТ ПСОВ И ВРЕМЕННО
СЪХРАНЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ С КОДОВЕ 110109 И 191101 В ПИ № 20482.309.6,
ГР. ДЕВНЯ От дата:01.04.2016 ИЗХ.№823-5/27.04.16/ДОПЪЛНИТЕЛРНА ИНФ. ЗА
КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ , МЕСТАТА И
СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ПО ВИД
ОТПАДЪЦИ 31.05.2016 ВХ.|№823-6/11.05.2016/ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ От дата:11.05.2016 ИЗХ.№823-7/31.05.2016 ИП НЕ ПОПАДА В
ОБХВАТА НА ГЛАВА ШЕСТА ОТ ЗООС И НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРОВЕЖДАНЕ
НА ПРОЦЕДУРА ПО ОВО/ЕО "
От дата:20.12.2016 ИЗХ.№7889-1/23.01.2017 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ДОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА
БЕЛОСЛАВ,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОСЛАВ И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА
ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО ВЗВРО" С
ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ Б, 500 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНИ От
дата:23.01.2017 ВХ.№7889-2/24.01.2017 НЯМА ПОСТЪПИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ ВЪВ
ВРЪЗКА С ИП ИЗХ.№2600-265-1/23.01.2017 20.02.2017 ВХ.№7889-3/13.02.2017
ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ДОК ЗА
УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОСЛАВ И
НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС, ОС ЗА ЗЗ "ВАРНЕНСКОБЕЛОСЛАВСКО ВЗВРО" С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ Б, 500 ЛВ,
КОПИЕ ОБЩИНИ От дата:13.02.2017 ВХ.№7889-4/15.02.2017 НЯМА
ПОСТЪПИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИП От дата:15.02.2017 ИЗХ.№78895/20.02.2017 СТАНОВИЩЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ 07.03.2017 ВХ.№78896/02.03.2017 НЯМА ОСНОВАНИЕ ДА СЕ ОЧАКВА ДА ВЪЗНИКНЕ РИСК ЗА
ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА В РАЙОНА ИЗХ.№ДОЗ-3427-1/02.03.2017 От
дата:02.03.2017 ИЗХ.№7889-7/07.03.2017 ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ВА35-ПР/2017
ДА НЕ СЕ От дата:07.03.2017 ИЗХ.№7889-8/07.03.2017 ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ №
ВА35-ПР/2017 От дата:07.03.2017 ИЗХ.№7889-9/07.03.2017 ИЗДАДЕНО
РЕШЕНИЕ № ВА35-ПР/2017 "
ИЗХ.№5789-1/12.10.2017 ДА СЕ ПРЕДСТАВИ НА ХАРТИЕН И ТЕХНИЧЕСКИ
НОСИТЕЛ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО, АКО ПРЕДПРИЯТИЕТО СЕ КЛАСИФИЦИРА С НИСЪК ИЛИ
ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ, ДА СЕ ПРЕДСТАВИ ТАКСА ОТ 1ОО ЛВ. От
дата:12.10.2017 ИЗХ.№5789-2/12.10.2017 СТАНОВИЩЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ
07.11.2017 ВХ.№5789-4/30.10.2017 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ
ВРЪЗКА С ИП 07.11.2017 ВХ.№5789-3/25.10.2017 ИП Е ДОПУСТИМО СПРЯМО
ПУРБ ИЗХ.№05-09-151-2/25.10.2017 От дата:25.10.2017 ВХ.№5789-5/31.10.2017
ПИСМО ОТ ОБЩИНА ДЕВНЯ С ИЗХ.№ 3000-171-1/30.10.2017 , ЧЕ НЯМА
ПОСТЪПИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ В УСТАНОВЕНИЯ СРОК. От дата:31.10.2017
ИЗХ.№5789-6/07.11.2017 ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ Т. 1 ДО Т. 4 НА
ХАРТИЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ. От дата:07.11.2017 ВХ.№57897/30.11.2017 УСТАНОВЕНИ НЕПЪЛНОТИ И НЕТОЧНОСТИ В УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ЧЛ.103 АЛ 1 ОТ ЗООС ИЗХ.№УК-64-29.11.201
03.11.2017 ВХ.№6036-2/30.10.2017 ИСКАНЕ ЗА ЕО ЗА ЗЗ ДЕВНЕНСКИ
ХЪЛМОВЕ".КЪМ ИСКАНЕТО ДА СЕ ПРИЛОЖИ ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН
ПУП-ПЗ, РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ, ДОКУМЕН ЗА
ПЛАТЕНА ТАКСА 400 ЛЕВА. От дата:30.10.2017 ИЗХ.№6036-1/26.10.2017
ИСКАНЕ ЗА ЕО ЗА ЗЗ "ДЕВНЕНСКИ ХЪЛМОВЕ".КЪМ ИСКАНЕТО ДА СЕ
ПРИЛОЖИ ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПУП-ПЗ, РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ, ДОКУМЕН ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА 400 ЛЕВА. От
дата:26.10.2017 ВХ.№6036-8/16.11.2017 СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ИП ИЗХ.№РД07-862/14.11.2017 От дата:16.11.2017 ИЗХ.№3036-3/03.11.2017 СТАНОВИЩЕ ПО
КОМПЕТЕНТНОСТ 09.11.2017 ВХ.№6036-4/08.11.2017 РЗИ НЕ ВЪЗРАЗЯВА
ОТНОСНО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИП ИЗХ.-№24992-1/08.11.2017 От
дата:08.11.2017 ИЗХ.№6036-5/09.11.2017 СТАНОВИЩЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ
21.11.2017 ВХ.№6036-6/13.11.2017 СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ИП ИЗХ.№Е-92-00846/09.11.2017 21.11.2017 ВХ.№6036-7/14.11.2017 ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИП От дата:14.11.2017 ИЗХ.№6036-9/21.11.2017
СТАНОВИЩЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ. "
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УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП СЪЗДАВАНЕ НА
ЛОЗОВИ НАСЪЖДЕНИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА
СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ В
МАСИВИ
180.015;178.010.180.020;182.006.180.009; 180.011
ЗЕМЛИЩА НА ГР.ДЕВНЯ

1

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП СМЯНА НА
ПРЕДНАЗАНЧЕНИЕ ЗА ОФИС СГРАДА" В
ПИ№ 035125, С. ЕЗЕРОВО, ПЛОЩ 1.006 ДКА"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП СТРОИТЕЛСТВО НА
СКЛАДОВО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ
/СЪХРАНИНЕ НА ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ И
СКЛАД ЗА ФУМИГАНТИ" В ПИ № 025016 И
ПИ№025015 С. ЕЗЕРОВО, ОБЩИНА
БЕЛОСЛАВ"

2

1

УВЕДОМЛЕНИЕЗА ИП ЖИЛ. СГРАДИ" В ПИ
№ 701036, С. КОНСТАНТИНОВО, ПЛОЩ 20,010
ДКА"

2

УВЕДОМЛЕНИЕЗА ИП ЖИЛ. СГРАДИ" В ПИ
№ 151070 С. КОНСТАНТИНОВО, ПЛОЩ
3,001ДКА"

3

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП СКЛАД И ОФИС
СГРАДА" В ПИ № 081010, С.
КОНСТАНТИНОВО, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
ПЛОЩ 3,502 ДКА

8

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ЖИЛИЩНО
СТРОИТЕЛСТВО" В ПИ 000059 В ЗЕМЛ НА
СТРАШИМИРОВО"

9

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
НОВ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОХПРОВОД ДО
ПЛОЩАДКА НА ТЕЦ ВАРНА" ,ТРАСЕТО
ЗАПОЧВА ОТ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА
СТАНЦИЯ СТРАШИМИРОВО"

1

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ " В ПИ № 029018, С.
ТОПОЛИ, ПЛОЩ 7,511 ДКА

2

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ВОДОВЗЕМАНЕ НА
ПОДЗЕМНИ ВОДИ ОТ СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ
ЗА БИТОВИ НУЖДИ " В УПИ VI КВ. 20, С.
ТОПОЛИ , ПО ПЛАНА НА ЗПЗ"

3

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ГАЗОПРОВОДНО
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ЗПЗ ЛИНЕЕН СПИРАТЕЛЕН
ВЪЗЕЛ №12 РАЙОН ВЛ. ВАРНЕНЧИК В ПИ
№000206 В С. ТОПОЛИ, ОБЩИНА ВАРНА"

22.11.2017 ВХ.№6166-3/15.11.2017 ИСКАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИП ИЗХ.№05-09-162-2/14.11.2017 03.11.2017
ВХ.№6166-1/31.10.2017 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ От дата:31.10.2017
ИЗХ.№6166-2/03.11.2017 СТАНОВИЩЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ От
дата:03.11.2017 ИЗХ.№6166-4/22.11.2017 ИСКАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
СЕЛО ЕЗЕРОВО

СЕЛО КОНСТАНТИНОВО
От дата:07.12.2009 г. ИЗХ.№5921,5922-1/18.1.10 ИСКАНЕ ЗА ЕО, ИНФ ЗА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ХАРАКТЕРСТИКА НА ПЛАНА И ТЕРИТОРИЯТА, СКИЦАСИТУАЦИЯ НА ИМОТИТЕ, ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ОС ЗА ЗЗ
ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАСКО ЕЗЕРО", ИНФ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛАНА И ТЕРИТОРИЯТА, КАРТА НА ТЕРИТОРИЯТА,
ТАКСА ОТ 480 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНА ВАРНА "
От дата:07.12.2009 г. ИЗХ.№5921,5922-1/18.1.10 ИСКАНЕ ЗА ЕО, ИНФ ЗА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ХАРАКТЕРСТИКА НА ПЛАНА И ТЕРИТОРИЯТА, СКИЦАСИТУАЦИЯ НА ИМОТИТЕ, ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ОС ЗА ЗЗ
ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАСКО ЕЗЕРО", ИНФ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛАНА И ТЕРИТОРИЯТА, КАРТА НА ТЕРИТОРИЯТА,
ТАКСА ОТ 480 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНА ВАРНА "
От дата:25.10.2010 г. ИЗХ.№5041-1/30.11.10 ИСКАНЕ ЗА ЕО, ИНФ ЗА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛАНА И ТЕРИТОРИЯТА И
ОЧАКВАНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОС, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО
БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО", ИНФ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ, КАРТА, ЗАДАНИЕ ЗА
ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНА, ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ГОРИ,
ТАКСА ОТ 480 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНА ВАРНА И С.КОНСТАНТИНОВО "
СЕЛО СТРАШИМИРОВО
От дата:05.02.2008 ИЗХ.№793-1/8.2.08 ИСКАНЕ ЗА ОС ЗА ВЕРОЯТНАТА
СТЕПЕН НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПЗЗ ВАРНЕНСКОБЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО", ИНФ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПЛАНА, ЗАДАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНА НА ПЛАНА, ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗА
ПОЛЗВАНЕ НА ГОРИ, КАРТА НА ЗАСЕГНАТАТА ТЕРИТОРИЯ, ТАКСА ОТ 280
ЛВ "
От дата:13.07.2009 ИЗХ.№3677-1/28.7.09 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК,
ЕЗЕРОВО, СТРАШИМИРОВО И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА ПРАВО НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ПИС ДОК ЗА ПРОЯВЕНИЯ ИНТЕРЕС, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКОБЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО", ИНФ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПЛАНА И ТЕРИТОРИЯТА, АКТУАЛНИ СКИЦИ, ТАКСА ОТ 570 ЛВ "
СЕЛО ТОПОЛИ
От дата:13.10.2010 г. ИЗХ.№4859-1/30.11.10 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ПИСМЕНИ ДОК ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ
ИНТЕРЕС, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ Б, ТАКСА ОТ 570 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНА ВАРНА И
С.ТОПОЛИ "
ИЗХ.№2767-1/25.04.12 СТАНОВИЩЕ ПО КОМПЕТЕНЦИИ 17.5.2012 г.
ВХ.№2767-2/08.05.2012 ДОПУСТИМО СПРЯМО ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПУРБ ЦЕЛИ И
МЕРКИ, ИЗХ.№05-09/1993/2/08.05.2012 От дата:19.4.2012 г. ИЗХ.№2767-3/17.05.12
ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА,,
УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА ВАРНА, ТОПОЛИ И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА
ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЗЕРО" С
ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ Б, ТАКСА ОТ 570 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНИ "
От дата:19.9.2012 г. ИЗХ.№6063-1/18.10.12 ЗА СТАНОВИЩЕ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
От дата:18.10.2012 г. ИЗХ.№6063-3/1.11.12 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ДОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА
ВАРНА, ТОПОЛИ И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС, ОС
ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2
ЧАСТ Б, ТАКСА ОТ 570 ЛВ КОПИЕ ОБЩИНИ 01.11.2012 г. ВХ.№60632/26.10.2012/МОЖЕ ДА СЕ РЕАЛИЗИРА ПРИ УСЛОВИЯ, ИЗХ.№ 05-09-
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386/2/25.10.2012 От дата:26.10.2012 г. ВХ.№6063-4/7.11.12 НЯМА ПОСТЪПИЛИ
ВЪЗРАЖЕНИЯ, МНЕНИЯ ИЛИ ПРЕПОРЪКИ ОТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ИП,
ИЗХ.№РД12012939ВН-003ВН/5.11.12 "
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА
От дата:17.6.2013 г. ВХ.№4337-1/26.06.2013/АКТУАЛНА СКИЦА От
АВТОСЕРВИЗ С ОФИСНА ЧАСТ" В ПИ №
дата:26.6.2013 г. ИЗХ.№4337-2/3.07.13 ИСКАНЕ ЗА ЕО, С ИНФ ЗА ИП,
028002, ПЛОЩ 24 ДКА С. ТОПОЛИ , ОБЩИНА
АКТУАЛНА СКИЦА, КОПИЕ НА ПУП, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО
ВАРНА"
ЕЗЕРО" С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ А, ТАКСА ОТ 400 ЛВ, КОПИЕ
ОБЩИНА ВАРНА, С.ТОПОЛИ От дата:03.7.2013 г. ВХ.№4337-3/4.09.2013
ИНФОРМИРАНЕ В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК НЕ СА ПОСТЪПИЛИ
ВЪЗРАЖЕНИЯ, МНЕНИЯ ИЛИ ПРЕПОРЪКИ/ИЗХ.№РД 13117185 ВН
001ВН/03.09.2013 "
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ОТНОСНО
От дата:19.12.2013 г. ИЗХ.№8440-1/14.01.14 ИСКАНЕ ЗА ЕО, ИНФ ЗА ИП, Х-КА
ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ИМОТИ В
НА ИП, ИНФ ЗА КАКВИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В СКЛАДОВЕТЕ,
МАСИВИ 42 И 43 ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ОДОБРЕНО ЗАДАНИЕ, ОЧАКВАНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОС, ИЗВАДКА
С. ТОПОЛИ ГР. ВАРНА ПИ 043032 И ПИ 043019 ОТ КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР, КОПИЯ НА ПЛАН-СХЕМИ ЗА ЕЛЕМЕНИТЕ
ПО ПЛАНА НА МЕСТНОСТ ТАШ ТАРЛА
НА ТЕХН ИНФРАСТРУКТУРА, ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ, ОС ЗА ЗЗ
ВАРНЕНЕСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ
А, ТАКСА ОТ 400 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНА ВАРНА, С.ТОПОЛИ "
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗРАБОТВАНЕ НА
От дата:17.7.2014 г. ИЗХ.№4339-1/18.07.14 ИСКАНЕ ЗА ОВОС, ИНФ ПО
КПИИ ЗА ОБЕКТ " ХРАМ СВ. УСПЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА, ДОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНА
БОГОРОДИЧНО В С. ТОПОЛИ"
ВАРНА, С.ТОПОЛИ И НАСЕЛЕНИЕТО, ДОК ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС, И
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФ, ОС ЗА ЗЗ ВАРНЕНСКО БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО"
С ИНФ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2 ЧАСТ Б, ТАКСА ОТ 500 ЛВ, КОПИЕ ОБЩИНИ "
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ИЗРАБОТВАНЕ НА
От дата:10.5.2016 г. ИЗХ.№8776-1/19.05.2016 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПУП-ПРЗ ЗА ПИ 72709.504.221 И ПИ
ОТНОСНО БЪДЕЩО ЗАКСТРОЯВАНЕ ИЛИ ВИД НА СГРАДАТА От
72709.504.16 И ПИ 72709.504.235 И ПИ№
дата:19.5.2016 г. ИЗХ.№2776-2/30.09.2016 НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ
72709.504.223 ПО ПЛАН АН МЕСТНОСТ
НА ИСКАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ,ИЛИ ВНАСЯНЕ НА ИСКАНЕ ЗА
КАЙНАКА ЗЕМЛИЩЕ НА С.ТОПОЛИ
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 11.11.2016 г. ВХ.№2776-3/21.10.2016
ОБЩИ.ВАРНА"
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ-КОПИЕ ОТ ЗАПОВЕД ЗА ДОПУСКАНЕ НА
ПУП И КОПИЕ ОТ ПУП 11.11.2016 г. ВХ.№2776-4/03.11.2016 ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИП От дата:03.11.2016 г. ИЗХ.№2776-5/11.11.2016 ИСКАНЕ
ЗА ЕО.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДВИЖДАНИТЕ
ДЕЙНОСТИ ,ВИД,КАПАЦИТЕТ,СЪХРАНЕНИЕ НА ВИДОВЕ
СТОКИ ,ПРОГНОЗА ЗА БРОЙ АВТОМОБИЛИ,ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО
ИНФРАСТРУКТУРАТА,ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМАТА
ИНФРАСТРУКТУРА,СТАНОВИЩА ОТ ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ
ДРУЖЕСТВА,ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕВЕДЕНА ТАКСА 400 ЛВ.
СЕЛО ЗВЕЗДИЦА, СЕЛО РАЗДЕЛНА И СЕЛО КАЗАШКО
ОТ ПОЛУЧЕНАТА ИНФОРМАЦИА ПО ЗДОЙ, В
ЗЕМЛИЩАТА НА ТРИТЕ СЕЛА НЯМА ИП И
ИН ПОПАДАЩИ В ЗЗ „ВАРНЕНСКО
БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО”

4

5

6

7

От предоставените ни данни за 1538 броя инвестиционни предложения по–долу са показани
тези от тях, имащи отношение към обхвата на оценката. Това са планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения (ППП/ИП), които в съчетание с настоящото могат да окажат
неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда и защитените зони, както и с
оглед извършване на оценка на очакваното кумулативно въздействие и пристанищните зони
допринасящи най-много за формирането на кумулативни въздействия.
Табл. 5.18. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБХВАТА НА ОЦЕНКАТА (на областно ниво)
№

1.
2.
3.

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

И

ХАРАКТЕРИСТИКА

НА

ИНВЕСТИЦИОННОТО

Интермодален терминал Варна
„Пристанище – логистичен център Варна”
„Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни
и наливни неопасни товари”

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВИД ПРЕЦЕНКА
НА
РИОСВ;
ИП/ППП
ПОПАДА/НЕ
ПОПАДА В ЗЗ

Попада в ЗЗ
Попада в ЗЗ
Попада в ЗЗ

ИМАЩИ

ИНФОРМАЦИЯТА
КАСАЕ ОБЩИНА

Варна
Белослав
Белослав
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Табл. 5.19. ОТСТОЯНИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЗОНАТА
НА ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО
№

НАИМЕНОВАНИЕ
И
ХАРАКТЕРИСТИКА
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА

ВИД
ПРЕЦЕНКА
РИОСВ; ИП/ППП

НА

РАЗСТОЯНИЕ
ОТ ИП

ГОД.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

1
2
3

„Интермодален терминал Варна“
„Пристанище – логистичен център Варна”
„Пристанище за обществен транспорт с регионално
значение за насипни и наливни неопасни товари”

ТАБЛ. 5.20. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРИСТАНИЩНИ
ВАРНА, СВЪРЗАНИ С ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИП
Среден
Територия
товарооборот
(хил. тона)
(дка)
Пристанища за обществен транспорт с национално значение
Варна Изток
2 200
~ 280
Варна Запад
5 500
~ 450
Петрол
170
~ 180
Балчик
200
~ 20
ТЕЦ - Езерово
~ 30
Леспорт
450
~ 50
Фериботен комплекс - Варна
250
~ 250
Пристанища за обществен транспорт с регионално значение
Одесос ПБМ Варна
62
~ 124
ПЧМВ
173
~ 30
Пристанища със специално предназначение
„Булярд“ АД
410
КРЗ „ОДЕСОС“ АД
320
МТГ „ДЕЛФИН-1“
80
„ТЕРЕМ“ АД
700

1 км
14 км
16 км

ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ
корабопосещения средно

Отстояние от ИП

(бр.)

(км)

400
1 000
50
60
200
450

4
26
4
40
16
11
25

40
120

4

25
60
50
30

1.2
3
14
15

Оценка на кумулативните въздействия върху рецептори:
Използвани са данните за проектирани, реализирани и/или в процедурен етап инвестиционни
предложения, програми, планове и др. които съвместно с предвиденото за реализация
инвестиционно предложение ще предизвикат прогнозираните кумулативни въздействия върху
определените рецептори и е извършена оценка на способността на ИП да си взаимодейства с тези
дейности така, че евентуално да предизвика кумулативни въздействия (напр. където могат да
съвпаднат времеви и пространствени влияния). Трябва да се има предвид, че оценката, представена
в тази глава, се отнася само за остатъчните въздействия, произтичащи от ИП - въздействията след
прилагането на смекчаващи мерки.
В доклада за ОВОС са разгледани рецепторите върху които разглежданото инвестиционно
предложение ще осъществи сравнително съществено въздействие, поради което за рецепторите за
които има незначително въздействие, не е необходимо да бъдат включвани в оценката.
Анализът на въздействията е извършен съгласно представените по-долу тълкувания.
Диференциран анализ на кумулативното въздействие по компоненти и фактори
- с отчитане на ефектите с натрупване на въздействието, имайки предвид адитивните
предпоставки за възникване и натрупване на въздействието, отразявайки ефектите на натрупване –
общият ефект от различни въздействия в/у отделен компонент.
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- с отчитане на ефектите с наслагване на въздействието, т.е. натрупване на еднакви
въздействия водещо до ново значително въздействие
Като определение „Кумулативните въздействия“ са резултат от присъщите промени,
причинени от други минали, настоящи или реално прогнозирани дейности, прибавени към тези от
проекта, например:
Присъщ шум от редица самостоятелни дейности;
Комбинирано въздействие на индивидуалните въздействия, напр. шум, прах и визуални
въздействия от един проект върху определен рецептор;
Няколко дейности, всяка от които с незначителни въздействия, но които взети заедно
причиняват кумулативно въздействие, напр. върху местната околна среда и пейзажа;

Фиг. 5.5.1. Блок-схема, показваща кумулативните въздействия
(Източник: ЕК, 1999)
- с отчитане на възможността за взаимодействието между различните източници и
причиняване на нови въздействия.
Като определение „Взаимодействията между въздействията“ следва да се разбират като
реакциите между въздействията от един проект или между тези и от други проекти в района,
например емисии във въздуха от един проект, реагиращи с емисиите от друг съществуващ проект,
Два големи проекта, изградени един до друг, които през препокриващи се периоди от време ще
предизвикат взаимодействащи си въздействия, напр. аспекти на земеползването в хода на
строителството им или експлоатационен шум.

Фиг. 5.5.2. Блок-схема, показваща взаимодействието на въздействията
(Източник: ЕК, 1999)
- с отчитане на породените във време ефекти (реализация, експлоатация, аварийни ситуации,
извеждане от експлоатация, т. е. оценка на възможни въздействия които възникват в различните
етапи на реализация и които водят до ново значително въздеиствие
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- с отчитане на непрякото кумулативно въздействие по компоненти и фактори - въздействията
при които определена дейност свързана с ИП и други ИП води до действия и въздействия които са
непряко свързани с тях.
Като определение „Непреки въздействия“ върху околната среда са тези въздействия които не
са пряк резултат от проекта, но често възникват някъде или като резултат от сложни обстоятелства.

Фиг. 5.5.3. Блок-схема, показваща непреките въздействия
Източник: ЕК, 1999
ГЕОГРАФСКО ПРОСТРАНСТВЕНИ ГРАНИЦИ НА ОЦЕНКАТА
На долната графиката с розов пунктир е посочена границата на община Варна, а със зелена
линия терени в които има селищни образувания, защитени територии и ИП от същия характер. Тези
площи обхващат 2/3 от сухоземната територия на общината с което се показва че там няма
възможност за реализиране на подобни ИП. Тоест там не е възможно изграждането на пристанища
и други с подобни съоръжения и остават свободни и ненатоварени от кумулативно въздействие.
До момента няма изготвени и приети от МОСВ единни критерии, методики или
математически модел за изготвяне на оценка на кумулативния ефект. Всяка оценка на кумулативния
ефект от инвестиционното намерение би била субективна. За определяне прага на риска и по-точно
пресмятане, при оценяване на кумулативното въздействие от реализацията на инвестиционното
предложение, са разгледани всички ИП в землището на община Варна и на територията на
Варненско и Белославско езеро, но са взети предвид само онези планове, програми, проекти и ИП,
които имат сходен характер, а оттам и сходен кумулативен ефект, като пристанище, разширение на
пристанище, ПСОВ, проекти за битово-фекална канализация, бази за съхраняване и преработка
опасни отпадъци и др. предприятия (производства, които при изграждането и функционирането си,
биха влошили показателите на околната среда, посредством замърсяване и изхвърляне на отпадъци
и отпадъчни води във Варненско-Белославският езерен комплекс).
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Фиг. 5.5.4. Разположение на ИП разгледани в оценката

Фиг. 5.5.5 Географски пространствени граници
Като вземем предвид всички съоръжения и планираните такива на различен етап до момента,
кумулативният ефект може да се разглежда в два аспекта: настоящо и бъдещо състояние. Бъдещото
състояние и оценката на кумулативния ефект от развитието на пристанищната инфраструктура в
района от процедирани досега инвестиционни намерения е възможно най-лошия сценарий, който
би следвало да се очаква. Като цяло района на Варненско-Белославски езерен комплекс е една от
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основните промишлени зони на гр. Варна и е значително натоварен откъм промишлени обекти и
инвестиционни предложения. Ако се допусне възможно най-лошият сценарий, т. е. всички
гореизброени ИП да се реализират, това би могло да доведе до влошаване качеството на езерните
води и факторите на околната среда.
Останалите инвестиционни предложения, постъпили като уведомления в община Варна и
РИОСВ-Варна през разглеждания период, касаят друг тип инвестиции – жилищно строителство,
складове, магазини, детски площадки, селскостопански обекти и пр., които нямат ясно обособена
взаимовръзка с компонентите и факторите на околната среда, както и със защитената зона (или не
попадат в нея), т.е. те не биха могли да окажат пряко влияние върху качествените показатели на
околната среда и предмета на опазване на зоната. Поради тази причина те не представляват интерес
относно настоящия ДОВОС.
АНАЛИЗ НА ОТНЕТИТЕ ПЛОЩИ
Площта на община Варна е 237 000 000 дка, а на област Варна е 3 820 000 000 дка.
След анализиране на всички ППП/ИП, като са посочени в таблицата по - горе, се установи, че
в териториалния обхват на общината попадат основно ИП от същия характер, а именно пристанища.
Инвестиционното предложение, предмет на настоящия ДОСВ, представлява разширение на
пристанище (не като територия, а като видове обработвани и съхранявани товари) върху собствен
промишлен имот с предназначение „за пристанищна дейност“, разположен върху обща площ от
около 124 дка., като разширението обхваща основно строителство на кейова стена и складови площи.
Известни са площите на съседните процедирани и разрешени за реализация пристанища.
Заети площи (процедирани) с цел изграждане на пристанищни терминали с дейности от сходен
характер и с възможности за предизвикване на съвместно кумулативно въздействие:
√ „Пристанище Логистичен център Варна“ – 246 дка;
√ „Пристанище за обществен транспорт „Езерово“- 139 дка;
√ „Пристанище за течни горива „Газтрейд“ - 171 дка;
√ „Пристанище на „Бора инвест“ - 23 дка;
√ „Интермодален терминал Варна“ - 419 дка;
√ „Пристанище за обществен транспорт „ОДЕСОС-ПБМ“ – 2 дка
Обща площ - 1001.316 дка.
Към настоящия момент на територията на община Варна няма реализирано инвестиционно
предложение с подобен характер. Съществуващото пристанище на „ОДЕСОС – ПБМ“ АД няма да
променя територията си и поради това отчитаме, че отнетите в общински мащаб площи за подобни
дейности са единствено в границите на неговата територия. В по-широк аспект (област Варна) е
реализирана само малка част от изредените по-горе инвестиционни предложения (част от само едно
ИП от същия характер), а именно складовата база на пристанище „Интермодален терминал Варна”
с площ от 419,648 дка. При отчитане на сегашното състояние на разглежданият терен и всички
одобрени и реализирани ИП от същия характер се получава, че към момента само може да се вземе
в предвид съседното пристанище което е отнело ~ 0,00015 % от територията на община Варна.
Общата площ на това пристанище и новопроектираното на „ОДЕСОС-ПБМ“ (2 дка) съставляват
също толкова малък процент от цялата общинска територия.
Обща отнета площ - 1001 дка в аспект област или 0.000025 % от площта на областта и 422 дка
в общински план или 0.00015 % от площта общината.
Площта на пристанище за обществен транспорт „ОДЕСОС-ПБМ“ от 124 дка не е включена
поради това, че то е съществуващо и със статут за пристанищна дейност и не се предвижда отнемане
на нови площи.
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Към настоящия момент на територията на община Варна няма реализирано инвестиционно
предложение с подобен характер. Съществуващото пристанище на „ОДЕСОС – ПБМ“ АД няма да
променя територията си и поради това отчитаме, че отнетите в общински мащаб площи за подобни
дейности са единствено в границите на неговата територия. В по-широк аспект (област Варна) е
реализирана само малка част от изредените по-горе инвестиционни предложения (част от само едно
ИП от същия характер), а именно складовата база на пристанище „Складова база за горива с пристан
и терминал” с площ от 171 дка. При отчитане на сегашното състояние на разглежданият терен и
всички одобрени и реализирани ИП от същия характер се получава, че към момента само може да
се вземе в предвид съседното пристанище което е отнело ~ 0,0002 % от територията на община
Варна. Изчисленията в анализа са извършени по формулата за определяне на процентното
съотношение:
F% = FсумаИП : Fоб x 100 %
където:
F% - процентното съотношение на отнетите площи;
FсумаИП – Общо отнетата площ от всички инвестиционни предложения;
Fобщ. – Площта на общината;
Fобл. – Площта на областта.
При реализация на процедираните, но неизградени до момента пристанища в района общата
пристанищна територия ще формира 684 дка в общински аспект или 0.0002% от общинската
територията и 1263 дка. или 0.00003% от областната територията.
Оценявайки оскъдната информация за площите на предвидените за реализация в района
инвестиционни предложения с друг промишлен или складов характер (производствени обекти,
складови бази) прогнозната отнета площ от територията на община Варна за тях ще е още около
1500 дка. В такъв случай общата отнета общинска площ за всички инвестиционни предложения при
тяхната сто процентова реализация ще представлява около 2500 дка.
Табл. 5.21. Анализ на отнетите площи
АНАЛИЗИРАН
ПОКАЗАТЕЛ

ВРЕМЕВИ ПЕРИОД

Отнети площи
171 дка
422 дка
1101 дка
2500 дка

ПРОЦЕНТ
КУМУЛАТИВНОСТ

община
Сегашно състояние
Реализация само на ново предвиденото ИП
Бъдещо състояние (реализиране само на сходните ИП)
Бъдещо състояние (реализиране на всички ИП)

0,00 %
0.000015 %
0.000105%

област
0.000025 %

Този анализ на отнетите площи в процентно съотношение показва сравнително нисък резултат
и позволява извода, че по отношение на териториалното разпределение отнетите с производствени,
складови или други дейности урбанизирани територии са относително нисък процент и територията
има възможности да поеме предвиденото бъдещо натоварване.
ОТПАДНАЛИ ИП, СРАВНЕНИЕ С ПРЕМИНАЛИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗУТ, ЗБР И ЗООС
В комплекта, предоставeна информация липсват определени данни, непозволяващи
извършването на абсолютно представителен и пълен анализ на кумулативния ефект:
1. Няма данни за съпоставка на ИП по ЗООС и по ЗУТ
2. Няма данни за площите на конкретните ИП,
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3. Няма данни за приносът на конкретните ИП към замърсяване на компонентите на околната
среда,
4. Няма данни за периода на реализация на цитираните обекти;
5. Няма данни за ИП, планове и проекти загубили правното си действие поради давност или
други причини.
6. Няма данни и за всички съществуващи в района производствени или други обекти с принос
към въздействието върху компонентите на ОС.
Поради недостатъкът или непълнотата на данните, предоставени от институциите на
инвеститора и колектива няма възможност да бъде извършено коректно сравнение по тези критерии.
Въз основа на наличната до момента статистическа и получената от институциите информация
са анализирани дейностите в настоящия и бъдещ период в определената територия на определени
проекти и дейности които могат да имат определен принос и касателство към предизвикване на
кумулативни ефекти по време или територия върху определените рецептори.
Значителните кумулативни въздействия са оценявани, доколкото е възможно, използвайки
матрицата на значимост на въздействието. Трябва да се отбележи, че това е възможно само когато
степента на въздействие би могла да се определи, като например, чрез лесно достъпни документи
(като други доклади по ОВОС или проектна документация). Извън приемливия обхват на настоящия
Доклад за ОВОС е да се извършва оценка на въздействието на други инвестиционни инициативи,
които биха могли да възникнат в района на ИП. Тъй като в разглеждания случай предоставената и
налична информация е частична, непълна и в някои случаи противоречива, част от оценката на
потенциалните кумулативни въздействия е извършена по професионална преценка, използвайки
определенията за значимостта на въздействието.
ВРЕМЕВИ ПЕРИОД – СТРОИТЕЛСТВО
По време на строителството кумулативни въздействия могат да възникнат при условие, че
строителните дейности на пристанището ще се извършват съвместно с други обекти, находящи се в
района на реализация. Тъй като няма данни за реализираните вече инвестиционни предложения или
за предвидените периоди на строителство на отделни обекти заявени за изграждане е възприето, че
всички цитирани инвестиционни предложения ще се строят едновременно с пристанището (найтежкия възможен сценарии). Като най-мащабно се очертава строителството, свързано с изграждане
на Пристанище ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ - Варна и Пристанище Газтрейд. Като срок на
продължителност лимитиращи са данните за изграждане на трите пристанища и се очертава
продължителност от около 12-16 месеца.
Кумулативни въздействия върху атмосферния въздух
Качество на атмосферния въздух
По отношение на емисиите и имисиите на замърсители на въздуха и оценяване на
кумулативното въздействие е поискана информация от РИОСВ - Варна. С протоколи от
стационарната автоматична станция „Батак“ – КАВ, ситуирана в гр. Варна, са дадени показателите
за имисиите на основните замърсители. Тези данни са взети предвид при оценка на ново
предвидените транспортните дейности, свързани с проекта по националната и общинска пътна
мрежа - доставка на готови строителни елементи (модули), машини и съоръжения, извозване на
излишни насипни строителни материали и земни маси, превоз на работна сила и други свързани с
обслужване на строителния процес. Въздействията на обекта върху атмосферния въздух са свързани
както с периода на изграждането му, така и при експлоатацията. Възможни са и въздействия при
аварийни ситуации. През строителния период ще се въздейства чрез емитиране на прах и отработени
газове от двигатели с вътрешно горене (ДВГ) на автотранспорта и строителните машини. През
експлоатационния период са възможни емисии на вредни вещества от ДВГ на автомобилите и
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пристанищната техника, а също и от евентуален прахоунос от складираните и транспортирани
насипни товари.
Фоновото състояние (качеството на въздуха) в момента е основание за заключение, че
въздействията на качеството на въздуха върху социалните и екологичните рецептори прогнозно ще
бъдат незначителни през всички етапи на ИП, като единствено изключение е възможно периодично
повторяемо временно неблагоприятно въздействие с ниска степен върху екологичните рецептори
по време на реализацията и експлоатацията на обекта. Това показва, че способността на ИП да
допринесе за кумулативно въздействие на качеството на въздуха върху рецепторите, като се имат в
предвид другите съществуващи дейности и възможни инвестиционни инициативи, е ограничена.
В близко съседство с терена за реализация няма производствени предприятия, потенциално
опасни за предизвикване на кумулативни въздействия върху атмосферния въздух с отделяне на
значителни количества вредни емисии, различни от тези отделяни от транспорта, поради което няма
възможност за възникване на кумулативни въздействия от съвместната им дейност.
По-долу са разгледани въздействията върху качеството на въздуха, свързани с емисиите от
строителния трафик (азотен диоксид - NO2 и фини прахови частици - ФПЧ10), емисиите на
отработени газове от строителните машини и на генерираните прахови емисии;
Замърсяването на атмосферния въздух при реализацията на проекта ще се дължи главно на
изпусканите в атмосферата с изгорелите газове от строителната механизация замърсители - СО,
NОХ, SO2, въглеводороди, сажди, оловни аерозоли и др. При земните работи по изпълнение на
вертикалната планировка и охранителните и отводнителни канали ще се отделя и неорганичен и
органичен прах.
• Емисии от автомобилния трафик: свързаните с ИП емисии от трафика се очаква да имат
пренебрежимо малки промени на концентрациите на замърсители по основните транспортни
маршрути, използвани от механизацията за ИП с незначителни въздействия, описани, анализирани
и оценени в Раздел 4.1.3 „Оценка на въздействието върху атмосферния въздух съобразно
действащите в страната нормативна база, критерии и стандарти“. Като маршрути за транспортиране,
използвани от авто- потока, транспортиращ строителни материали и строителната механизация ще
бъдат използвани основно тези от северната страна (крайезерния път). Тук емисиите зависят от броя
на транспортните средства по този маршрут и включват тези автомобили участващи при изграждане
на пристанище ИМТ и пристанището „ОДЕСОС – ПБМ“, както и малкото количество автомобили
обслужващи по-малките строителни обекти. Реализацията на пристанището ще допринесе
незначително за промяна (увеличаване) на концентрациите на замърсители по отношение на
намиращите се в близост чувствителни рецептори. В заключение прогнозно може да се каже, че е
малка вероятността за възникване на кумулативни въздействия в качеството на въздуха, генерирани
от автомобилния трафик. Републиканската пътната инфраструктура в района предоставя значителен
капацитет, поради което не се очакват кумулативни въздействия, породени от предвидения трафик.
• Емисии от строително оборудване:
В проекта на този етап няма данни за количеството на строителните машини, които ще се
използват (булдозери, багери, самосвали, бетоновози, камиони и др.), за да може да се прогнозират
репрезентативно емисиите на отделените от тях вредни вещества. Основно ще се използват изкопни
машини (до 5 бр.), самосвали (около 10 бр.), челни товарачи (2 бр.), бетонпомпи (2 бр.), бетоновози
(6 бр.), товарни автомобили (5 бр.), автокранови уредби (2 бр.), мотоповдигачи (3 бр.).
Запрашеността при извършване на изкопните и насипните работи, в зависимост от
състоянието на почвата, влажността на въздуха, интензивността на работа, използваната строителна
механизация и др. фактори по литературни данни може да е от 0.1 до 1.2 mg/m3 - т.е. понякога може
да достигне до нива, превишаващи ПДК за населени места. Замърсяването ще има локален обхват в строителната зона на обекта.
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Принципно тези емисии са ограничени по време и количества, тъй като строителномонтажните работи (СМР) ще се извършват само през деня и ще са с продължителност до няколко
месеца.
Имайки предвид характера на терена и примерните строително монтажни дейности, както и
характерните видове и количества емисии на автотракторната и строителна техника,
прогнозноочакваните количества изгорели газове ще са около 0.1 млн. m3 със съдържание
приблизително на 0.12 хил. kg азотни оксиди, 3 хил. kg въглероден оксид, 4.4 kg сажди, 120 kg ЛОС
(съгласно методика на СЗО).
Орентировъчно, концентрациите на вредни вещества в изхвърляните газове са CO - 27.05 g/m3;
NC - 1,01 g/m3; NOx - 1,14 g/m3; сажди - 0,101 g/m3
В периода на строителство ще се реализират и определен обем заваръчни и бояджийски
дейности емисии от заваръчни дейности. Ориентировъчно за тези дейности ще се използват около
250 кг. електроди. Отделените емисии при това са следните:
Табл. 5.22. Емисии, отделените при завърочни дейности
Вещество
Зав. аерозоли
Манганови окиси
Силициеви съединения
Количество (кг)

3.500

0.125

0.3

При това положение въздействието върху атмосферния въздух по време на СМР можем да
квалифицираме като незначително, кратковременно, възстановимо, с малък териториален обхват и
без кумулативен ефект.
Кумулативни въздействия на качеството на въздуха може да се появят вследствие на
използването на строителното оборудване за ИП едновременно с това, което се използва при
строителните работи на съседни обекти. Емисиите от строителното оборудване, свързано с ИП,
прогнозно ще доведат до незначителна промяна на концентрациите на замърсители при определени
социално чувствителни рецептори разгледани в т. 4.1.2 и 4.1.3 от Доклада, а въздействията върху
компонентите на околната среда ще бъдат с ниска значимост. От анализа на въздействието
заключението е, че рецептор, изложен на относително най-значим риск от възможно кумулативно
въздействие при строителството ще е рецепторът – гр. Варна, чиито най-близко разположен
жилищен район е на около 400 m северно от съоръженията на сушата и в обхвата на 30 m от пътя за
достъп до територията по суша.
Анализът на процесите, замърсяващи атмосферния въздух показва, че чувствителните
рецептори ще бъдат подложени на кумулативно въздействие с прогнозирано увеличение на
средногодишните концентрации на наблюдаваните замърсители, равностойни на стойности под 1.52,0 % от съответните пределно допустими концентрации. Тези увеличения на концентрацията са
определени като пренебрежима по степен промяна (съгласно критериите за степен на
въздействието). В допълнение, с оглед на преобладаващите съществуващи условия на качеството
на въздуха в околностите на ИП, такова увеличение на концентрацията не би довело до превишаване
на съответните пределно допустими стойности. Поради това е прогнозирано, че кумулативните
въздействия върху социалните рецептори ще са незначителни и цялостната значимост на
въздействията от строителното оборудване по време на строителството и дейностите по подготовка
за въвеждане в експлоатация ще остане незначителна, докато въздействията върху екологичните
рецептори ще са с ниска значимост на въздействието;
• Генерирани прахови емисии: За свързаното с ИП генериране на прахови емисии се
прогнозира незначително неблагоприятно въздействие върху определени социални и екологични
рецептори (виж. раздел 4.1.3.). Като се има предвид разстоянието между строителните зони и найблизките жилищни постройки, както и сравнително краткото време на запрашаване от строителните
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площадки на ИП и на същевременно извършвани строителни дейности в други обекти, което ще
достига посредством въздушните течения към определените чувствителни рецептори, не се очакват
значителни въздействия. Запрашаването при извършване на строителните дейности ще бъде
предотвратявано и снижавано с прилагане на подходящи мерки за управление (мерките за
намаляване на праха от ИП са описани подробно в доклада). Като се има предвид разстоянието от
източниците на прах до социалните и екологичните рецептори и относителната чувствителност на
рецепторите, заключението е, че неблагоприятните кумулативни въздействия на праха ще бъдат
незначителни, временни и обратими.
Дори и да има съвместно изпълнание на стротелните дейности то увеличението на изгорелите
газове от автопотока и генерираните заварочни аерозоли от използваните електроди ще е
изключително минимално и многократно под допустимите ПДК, като няма да се породи
кумулативен ефект.
Очакваното въздействие върху атмосферния въздух от реализацията на инвестиционното
предложение ще е средно по значение или незначително при предприемане на мерки за
предотвратяване на емисиите на вредни вещества, краткотрайно.
Кумулативни въздействия върху подземни води
Дълбоките подземни води в разглеждания ареал са добре защитени и подхранващите им зони
са извън района на разглежданата територия. В нея няма водоизточници (дълбоки сондажи, каптажи
или др.), а самата тя не попада в санитарно-охранителни зони, на водоизточници за питейно
водоснабдяване. Развитието на пристанището не предвижда дейности, които могат да доведат до
пряко или непряко отвеждане на опасни и вредни вещества както в подземните водни тела, така и в
зоните за опазване и защита на водите. ИП не предвижда водовземане от подземни води (захранване
от собствени водоизточници от подземни води), водоснабдяването на обекта ще се осигури от
водния оператор „ВиК Варна“ ООД. Оценката и анализът, представени в Раздел 4.2. „Повърхностни
и подземни води, показва неблагоприятно остатъчно въздействие с ниска значимост върху
потенциалните рецептори, както по време на строителството и подготовката за въвеждане в
експлоатация, така и по време на експлоатацията. Въздействията могат да възникнат в резултат на
съхранението и използването на възможни замърсители;
Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже допълнително въздействие
върху съществуващото количествено и химично състояние на подземните води. Поради това не се
очаква кумулативно въздействие.
Кумулативни въздействия върху повърхностни води
Състояние на повърхностно водно тяло BG2PR100L003 (Белославско езеро) от басейна на река
Провадийска е oпределено в много лошо екологично състояние и непостигащо добро химично
състояние (ПУРБ 2016-2021 г.)
Състояние на повърхностно водно тяло BG2PR100L001 (Варненско езеро) от басейна на река
Провадийска е oпределено в много лошо екологично състояние (ПУРБ 2016-2021 г.)
Състояние на повърхностно водно тяло BG2BS000C005 (Варненски залив) е oпределено в
лошо екологично състояние и непостигащо добро химично състояние
Имайки предвид тези неблагоприятни констатации на основание на провежданият мониторинг
в съответния Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.) контролният орган
(БДУВ Варна) е заложил съответните конкретни цели и мерки за подобряване на състоянието на
повърхностните водни тела. В доклада за ОВОС експертите и Инвеститорът са предвидили
адекватни мерки за постигане на заложените в ПУРБ цели.
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По компонент повърхностни води при строителството се очаква минимален кумулативен
ефект върху повърхностните води на Варненско езеро, в акваториалната част на ИП. Източник на
замърсяване на езерото ще са съвместни драгажни работи, които се извършват в акваторията.
Драгажните работи са свързани с миграция на замърсители, увеличаване на мътността,
геоморфоложки изменения в мястото на драгиране и в мястото на депониране, влошаване на
кислородния режим, засягане на местообитания на морската флора и фауна и др. Общо взето,
дънните утайки не представляват опасен отпадък, но в определени места (до източниците на
замърсяване) в тях е констатирано повишено съдържание на тежки метали и нефтопродукти. Не е
констатирано радиационно замърсяване. Съдържанието на нефтопродукти в дънните утайки се
вмества средно в границите 0,2-0,35 mg/kg. Изследванията (Dzhurova B., 2004) показват, че
седиментите във Варненско езеро не са замърсени с полихлорни бифенили и хлорорганични
пестициди. Не се очаква съществена миграция на замърсители- тежки метали, хлорорганични
пестициди и бифенили от седиментите и дънните наслаги във водната колона.
Анализът на възможните въздействия извършен в доклада за ОВОС показва, че рисковете за
замърсяване и въздействие върху повърхностните водни ресурси преди смекчаващите мерки са
средни по време на строителство на обекта. Определените и препоръчани в доклада превантивни
мероприятия и мерки за намаляване и снижаване степента на въздействията допълнително
минимизират нивата на въздействие.
Като цяло се счита, че при извършване на строителните дейности е налице възможност за
ниско по значимост допълнително кумулативно въздействие върху повърхностните водни ресурси.
При реализацията на обекта въздействията ще са временни по характер, поради сравнително
кратковременната продължителност на строителните дейности, докато районите, които евентуално
ще бъдат засегнати в сравнение с площите на разглежданите водни обекти.
Черно море - Присъствието на мътностния облак генериран при депонирането на драгажни
маси се очаква да е силно ограничено във времето, до часове след депонирането. При спазване на
добрите практики при дълбоководно депониране не се очаква увреждане интегритета на морското
дъно. Вследствие от депонирането не се очакват съществени промени в химичното състояние на
крайбрежните морски води, кумулативни и комбинирани въздействия, съвместно с други подобни
инвестиционни предложения. Възможно е по-сериозен кумулативен ефект при едновременно
депониране на драгажни маси от различни инвестиционни предложения (изчерпване на
предвиденото депо, повишено замърсяване -мътност от разпространението на по финни частици).
Варненско езеро - През периода на строителство най-значимо ще бъде въздействието върху
повърхностните води в зоната на драгиране. Най-малко е замърсяването с неразтворени вещества в
мястото на драгиране при работа със смукачка, което се дължи на начина й на разработване на
грунта.
Не се очакват кумулативни и комбинирани въздействия, съвместно с други подобни
инвестиционни предложения (няма данни за съвпадения във времевия период), но при съвпадения
на периодите на драгиране в различните ИП е възможно кумулативно въздействие с временно
действие, което е възстановимо.
Кумулативни въздействия върху Биоразнообразието и защитените зони
Кумулативни въздействия върху Биоразнообразието и защитените зони
Важно е да се отбележи че с изграждането на разглежданото ИП няма да бъде увеличен
кумулативния ефект в зоната поради това че то е съществуващо, а само ще бъде променена част от
територията му. Но тъй като ще се промени територията на зоната от един вид в друга ще се разгледа
като отделен елемент с площ от 2 дка, а няма да се взема целия имот на съществуващото пристанище
„Одесос ПБМ”.
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Инвестиционното предложение, предмет на настоящия ДОСВ представлява разширение на
съществуващо пристанище „Одесос ПБМ”, което ще представлява изграждане на нова кейова стена,
чиято допълнителна пристанищна част ще бъде разположена върху обща площ от около 2 дка. От
получената информация е известна общата площ на всички пристанища, като ще се вземат в предвид
тези които ще са нови като ИП, такива са „Пристанище – логистичен център Варна” - 271.23 дка,
„Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари”
- 22,911 дка и Интермодален терминал Варна - 483,667 дка (попадащи в зоната). Предвид факта, че
площта на защитена зона „Варненско-Белославско езеро”, BG0000191 възлиза на 46869.98 дка,
лесно можем да изчислим процентното съотношение между общата площ на трите ИП (779,808 дка)
и площта на зоната - 1.66 %. Знаейки площта на настоящото ИП, попадаща в защитената зона – 2
дка, то само процента на кумулативно отнетата част от територията на зоната от ИП ще е обаче
0,004 %. Ако се вземат всички ИП с сходен характер, тоест всички пристанища независимо от това
дали са съществуващи урбанизирани зони, такива в процес на изграждане или все още нейзградени,
то се получават общо 1001.316 дка, така процента отнета общата площ от зоната се получава 2,16 %.
Получената стойност е от общата площ на защитената зона. Отнета ще бъде обща площ от трите
ИП, възлизаща на 6,95 % от изцяло урбанизирани терени, клас земно покритие - други земи
(включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти), съставляващи 22 % от
общата площ на ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, BG0000191. С изграждането на кейовата стена
няма да се отнеме от акваториалната част на Варненско езеро, а ще се отнеме 0,004 % от сухоземната
площ на „Варненско-Белославско езеро”, BG0000191.
От стойностите на процентното засягане на зоната става ясно, че натоварването на ЗЗ
BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” от кумулативен ефект на всички ИП с сходен характер,
ще бъде 1,66 % отнемане от площта на зоната. В следствие на реализацията на ИП, ще се отнеме
0,004 % от сухоземната част на ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, което е нищожно и
по никакъв нащин няма да отнеме местообитания на видовете птици предмет на опазване в зоната
и няма се отрази на околните екосистеми.
Имота в който ще се реализира ИП е урбанизиран и се намира в пристанищата зона на града и
едеистващо пристанище, в градска промишлена зона, клас земно покритие - други земи
(индустриални обекти), съставляващи 22 % от общата площ на зоната и акваториална част „Водни
площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)” - съставляващи 46 % от нея. С отнемането
на разглежданата площ няма да се засегнат водолюбивите птици свързани с обитанието на водни
площи, които други предмет на опазване в зоната. От проведеното проучване се констатира че
водната площ и сухоземната част от ИП не се ползва интензивно от птиците, но при необходимост
биха могли да предоставят възможност за пребиваване и хранене на мигриращи, постоянно
обитаващи в района и зимуващи водолюбиви видове. От направените до момента проучвания и
преглед на наличната информация няма данни за големи струпвания от зимуващи и мигриращи
птици в акваториалната част на ИП. Също така не е установена и концентраций на постоянно
обитаващи видове птици в разглежданата територия. Това се обяснява с факта, че района е подложен
на засилено антропогненно въздействие. По време на орнитологичните наблюдения не са
установени нощуващи в района ята щъркели или грабливи птици. Вероятността района да бъде
предпочетен за нощувка от вида бял щъркел, е твърде малка, поради факта, че мястото не предлага
добри условия, особено откъм шумово натоварване и безпокойство, в следствие че е разположен в
урбанизиран и промишлен район. Белият щъркел и другите едри водолюбиви и хищни птици, биха
могли да изберат места за нощувка извън Варненската пристанищна зона, в по-западната част на
езерният комплекс, където освен акватория има в близост достатъчно ниви, пасища, мери и
ненаселени площи. В случая, отдалечаването от една толкова урбанизирана територия като гр.
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Варна, увеличава пропорционално възможностите за гъвкавост на околната среда и поемане на
видовете птици, нуждаещи се от нощувка и почивка.
Морска флора и фауна
В доклада за ОВОС е посочено, че по време на експлоатация на ИП всички остатъчни
въздействия върху морската среда ще бъдат ниски и/или незначителни. По време на строителството
остатъчните въздействия върху морската екология се прогнозира да бъдат или незначителни или
неблагоприятни с ниска значимост.
Разширението на Пристанището ще включва използването на морски плавателни съдове за
доставка на материали и плаваща механизация, докато въздействията върху екологичните
рецептори, дължащи се на шума най-вероятно ще бъдат свързани със строителните дейности, а не с
преминаването на морските плавателни съдове. Поради това се счита, че реализацията на ИП няма
потенциал да генерира значителни кумулативни въздействия върху морската екология.
Кумулативни въздействия върху почви
Поради това, че при строителството на пристанището не се предвижда отнемане на нова
почвена покривка, освен тази от територията на обекта и засягане на нови площи със земеделско
значение (предвидените за използване земи са с променен статут – за пристанищни и складови
дейности) то няма възможност за възникване на кумулативно въздействие.
Разширението на пристанището е практически без значително въздействие върху естествената
почвена покривка в съседните терени.
Кумулативен и комбиниран ефект върху земите и почвите не се очаква.
Територията за реализация е антропогенно повлияна и с променени характеристики (статут).
Не се предвижда усвояване на нови земеделски земи и нарушаване на почвеното плодородие.
На тази основа може да се направи заключение, че не се прогнозират и очакват кумулативни
въздействия върху почвените ресурси в района във връзка с едновременното строителство, предвид
факта, че всички въздействия на ИП са прогнозирано оценени като незначителни.
Кумулативни въздействия върху геоложка среда и земни недра
Предвидените за реализация други значими обекти с предполагаемо въздействие върху
геоложката среда и земните недра са двете нови пристанища в територията на Варненско езеро.
Останалите инвестиционни предложения за строителство се отнасят до маломерни строителни
площадки, извън зоната на въздействие на пристанището поради което нямат пряко или косвено
кумулативно въздейстие съвместно с него.
При реализация на проекта се очаква земната основа да бъде подложена на следните
въздействия:
Статични натоварвания от новите съоръжения
Без кумулативен ефект
Статични натоварвания от строителна механизация, товаро-разтоварна дейност, авто и ж.п.
транспорт
Без кумулативен ефект
Замяна на слаби почви (тини, торф и др.) с пясъчни възглавници, обратни засипки и други
Без кумулативен ефект
Очакваните въздействия върху земните недра се ограничават само в границите на
инвестиционното предложение. Най-значимото от тях са драгажните работи и изграждането на
кейовата стена. Също така механичното нарушаване на земните недра от изкупите при
изграждането на кейовата стена, устойчивостта на откосите на който проектно са осигурени както
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за основно съчетание на натоварванията, така и за основно съчетание на натоварванията с отчитане
на земетръсно въздействие. Това обстоятелство изключва проява на гравитационни процеси, които
би могло да засегнат близко намиращи се съоръжения и комуникации на община Варна. Освен това
прогнозираното слягане на земната основа е в границите на допустимите деформации, които не се
очаква да доведат до взаимодействие със съществуващите и проектните сгради и съоръжения на
площадката на ИП.
По време на строителството степента на нарушаване на геоложката среда е различна от ниска
в участъците, където строителството се извършва директно (с минимални изкопи) върху терена до
по-висока в участъците, където се предвижда изпълнението на фундаментите на по-масивните
сгради и съоръжения, съпътствано от вероятни промени в напрегнатото и деформационното
състояние на разнообразните почвени и скални основи. При извършване на строителството ще се
съблюдават специални изисквания и ограничения за извършване на земните работи свързани с
осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията и геоложката
основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания.
Във връзка с кумулативното въздействие върху земните недра, свързано с драгажните
дейности, прогнозно е определено, че то ще възникне при съвместните (независимо от периода)
дейности в различните пристанища. Значимостта на това въздействие определена спрямо
засегнатата територия е относително малка спрямо територията на цялото Варненско езеро. Поради
това и с оглед на предвиждания геодезичен мониторинг не се очаква значим кумулативен ефект
върху земните недра от реализацията на ИП.
Кумулативни въздействия породени от генерираните отпадъци
Анализът в раздел 2.5. от доклада включва оценка на въздействията от управлението на
отпадъците от ИП с оглед на различните отпадъчни потоци, които се очаква да се генерират по
време на строителството, подготовката за въвеждане в експлоатация и експлоатацията. Посочва се,
че както по отношение на инертните отпадъци, така и по отношение на неопасните отпадъци,
въздействията биха били пренебрежимо малки по време на строителството, подготовката за
въвеждане в експлоатация и експлоатацията, след изготвянето и прилагането на цялостен
интегриран План за управление на отпадъците
От извършения анализ и характеристика на околната среда по фактор отпадъци, може да се
обобщи, че по време на строителството инвестиционното предложение няма да окаже
неблагоприятно влияние върху екологичния статус на района. При правилно подбрана в
технологично отношение система за управление на специфичните отпадъчни потоци и в частност
драгажните маси, въздействието ще бъде краткотрайно без значими изменения в характеристиките
на средата. Липсата на значими количества на формираните отпадъци през различните етапи на
реализация на обекта, предоставя възможност за използване на съществуващите и предвидените за
реализиране общински и регионални системи за управление на отпадъците, без да бъдат
лимитирани или съществено натоварени. Поради тези причини кумулативният ефект от
реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е оценен като минимален.
Прогнозна оценка за очакваните изменения в състоянието на воден обект Черно море през
строителния период, дължащи се на генерираните драгажни маси.
Вероятността за дълбоководно депониране на драгажните маси в акваторията на Черно море
в процеса на разработване на проекта е отпаднала т.к. драгажните маси са относително минимелно
количество и използването им за обратна засипка на територията и за коригиране на езерното дъно
покрива необходимостта за приемането им без депониране в дълбоководието. Вследствие на това
не се очакват никакви промени в химичното състояние на крайбрежните морски води.
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В процеса на разработка на проектите за пристанището от извършваните периодично дънни
промери от ОДЕСОС-ПБМ», промерите за изграждане на Интермодалния терминал и тези на
концесионната площ на «ЕСКАНА» е установено, че капацитетът за регулиране нивото на езерното
дъно в акваторията на стария канал, пристанищната акватория на «ОДЕСОС-ПБМ» и
концесионната територия ня «ЕСКАНА» позволяват реализацията на алтернатива № 2 съвместно
с алтернатива № 3, като две алтернативи предоставя възможности за приемане на прогнозно
минималните количества драгажни маси поради което инвеститорът има намерение да се възползва
от тях и да не използва алтернатива № 1 за депониране на драгажни маси в дълбоководието на Черно
море.
Проектантите прогнозно са изчислили (приемайки, че с отнетите драгажни маси ще се
коригира дъното в зоната на предвидения подходен канал с широчина В=60 m и дължина L= до
големия обръщателен кръг, заедно с акваторията пред новото кейово място с максимум 0,5 m
дебелина на слоя под кота -13.0 m), че тази територия има капацитет да поеме над 50 000 m3
драгажни маси, при прогнозно предвидени количества на драгажни маси 35-40 000 m3. Това
означава, че при извършване на драгажните дейности при строителството на кейовата стена ще
може да се регулира нивото на езерното дъно с предвидената драгажна маса в указаните граници
при дълбочина на дъното по-голяма от 13.0 m, като по този начин отпада
необходимостта/алтернативата за депониране на масите в акваторията на Черно море.
През строителния период относително значимо ще бъде въздействието върху повърхностните
води в зоната на драгиране и в зоната на депониране на изкопаните земни маси. Въздействието ще
бъде локално и ограничено във времето за извършване на предвидените дейности. Представителен
анализ на въздействието може да се направи единствено на основа на данни от предвидения за
извършване по време на дейностите по драгиране и депониране собствен мониторинг.
Необходимостта от драгиране е свързана със създаването на пристанищна акватория с достатъчна
дълбочина за предвидените разчетни кораби.
В зоната, в която се предвижда реализиране на инвестиционното предложение, субстратът е
представен от глини, езерни тини, дълбоководни езерни наслаги (на дълбочина над 5 m) от
безструктурна биогенна тиня, сиво-зелена и бежова глинеста и прахова тиня, песъчлива тиня, сивозелена мека глина с изобилие на мидени черупки и др. В крайбрежната територия има и техногенни
насипи от строителни отпадъци и излишни земни маси. Акваторията на Варненско езеро е без
запазени референтни условия. Еутрофицирана е в дългосрочен период, промишленото замърсяване
и преобогатяването на водите на езерото с амониев, нитратет, нитритен и общ азот, както и с фосфор
(фосфати) благоприятства бурното развитие на фитопланктона и „цъфтежа на водорасли“,
съпътствани от неблагоприятен кислороден режим и възникване на аноксични условия. Установява
се периодично настъпващата масова смъртност на съобществата от безгръбначната дънна фауна.
Въпреки снижаването на индустриалния отток в езерата и редуциране на замърсителите акваторията
е загубила значението си на важно размножително място за представители на ихтиофауната и
безгръбначната дънна фауна.
В района на реализация на инвестиционното предложение няма данни за масово развитие на
макрофити и високо биопродуктивни дънни съобщества, макрозообентосното съобщество е
изключително бедно, представено почти изцяло от Hediste diversicolor, който е адаптивен
опортионист с висока екологична пластичност. Биопродуктивността на съобществото на
макрофитите е много ниска (255,5±33,7 g.m-2 през 2008 г.) в сравнение с крайбрежните морски води
и Варненския залив, което е следствие от тежкото антропогенно натоварване и високата степен на
еутрофикация на водите. Практически цялата биомаса на макрофитите в целият Варненско –
Белославки езерен комплекс се дължи на толерантни видове, с ниска екологична чувсвителност и
висока пластичност. Съотношението ESGI:ESGII е 0:100. В зоната на инвестиционното
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предложение не се установяват приоритетни природни местообитания или такива, поддържащи
значимо видово разнообразие и биопродуктивност.
Прогнозна оценка на генерираните отпадъци при драгиране върху биологичните рецептори
При изграждането, първоначалното драгиране, закотвянето на пилотите и изграждането на
стената се очакват отрицателни въздействия върху рецепторите: „качество на водите“ на Варненско
езеро и „седименти“ (Варненско езеро).
Драгирането в акваторията ще бъде съпроводено от нарушаване на дъното на езерото.
Съставът и балансът на седиментите и дънните утайки ще бъде променен в зоната на строителство,
което ще бъде съпроводено с отнемане на дънни местообитания. Процесът на изграждане на
кейовата стена ще е съпроводен от „трансфер“ на суспензия на замърсителите от дънните утайки
във водната колона и увеличаване на присъствието на общо разтворените твърди вещества. Това от
своя страна ще повиши мътността и ще влоши кислородния режим в придънните води, тъй като
кислородът ще се изразходва за окисляване на органиката от езерните тини (намаляване
концентрациите на разтворен кислород). Мътностния облак не би могъл да засегне и централната
част на Варненско езеро.
Поради липса на официални български норми за дънните седименти, използваните норми се
основават на съществуващите Холандски стандарти. Холандските норми се прилагат както за почви,
така и за водни седименти и се базират на токсикологични анализи; тези стойности се използват
широко в цяла Европа. По данни от ДОВОС „Пристанище Логистичен център Варна“ в седиментите
на Белославско езеро, в близост до частта на акваторията, в която се предвижда реализиране на
инвестиционното предложение, на дълбочини до 10 м. и до 15 м. не са установени концентрации на
тежки метали (арсен, кадмий, кобалст, хром мед, живак, никел, олово, цинк) над нормите. По тази
причина, както и поради факта, че ресуспендираният материал при драгиране не надвишава 5% от
обема на драгажните маси (IADC/CEDA 1997/1998 - Environmental aspects of dredging), няма
основание да се счита, че има съществен риск от преминаване на замърсители – тежки метали от
седиментите във водната колона на в концентрации, които да доведат до надхвърляне на
националните нормите за тежки метали във водите. Прогозата за въздействие е: локално, временно
- за периода на изграждане, обратимо, и незначително. Представителен анализ на въздействието
може да се направи единствено на основа на данни от предвидения за извършване по време на
дейностите по драгиране и депониране собствен мониторинг.
Мътностният облак от суспендиран седиментен материал с различна едрина на частиците ще
присъства по време на изграждане на кейовата стена и извършванет на драгирането. Физичното
утаяване ще протече бързо в рамките на до 24 часа (в зависимост от едрината и характера на
дисперсните частици) след приключване на дейността. При драгиране със смукателна драга
остатъчния материал е в незначително количество и при естествено утаяване степента на споеност
на новоотложените утайки е ниска. Не е известно наличие на условия, които могат да породят
формиране на дънни образувания, които да бъдат считани за бариерни по отношение на бентосните
организми. Въпреки това ще настъпят перманентни промени в рецептора „седименти“ на Варненско
езеро в зоната на удълбочаване. Промените касаят хидроморфологичните характеристики и могат
се очаква до доведат до временно засилени процеси на утаяване и затиняване и промяна в
микрохабитатните условия. Промените в структурата на езерното легло и дънните хабитати са
перманентни. При изграждането на кейовия фронт се очаква унищожаване на дънната безгръбначна
фауна, която по данни от 2012 г. е представена само от един вид полихети - Hediste diversicolor. В
района няма установени макрофити. Очаква се дънното съобщество да се възстанови в рамките на
две до три години, като екологичната ниша се очаква да се заеме от безгръбначни с висока
екологична толерантност. Не се очаква дейностите по изграждане на кейовата структура и
удълбочаването да окажат значително негативно въздействие върху биологичната продуктивност
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на езерната екосистема и върху потенциала й да осигурява екосистемни услуги. Не се очакват
съществени негативни въздействия върху ихтиофайната. Дейностите по драгиране и изграждане на
кейовата стена няма да доведат до увреждане или отнемане на местообитания на птиците- обект на
опазване в зоната.
Съвместните дейности по строителство, свързани с успоредно драгиране и депониране на
драгажните маси на сходните инвестиционни предложения няма да допринесат за възникване на
кумулативен ефект тъй като обемът на тези дейности е ограничен на първо място от наличните
драгажни съоръжения, от трафика на плавателни средства, по време на извършване, а също така и
по капацитет на съоръженията.
Кумулативни въздействия върху ландшафта
Влиянието на ново предвиденото застрояване върху характеристиките на ландшафта
Въздействието ще е по-скоро положително. В настоящия момент терена предвиден за
реализация представлява неугледна площадка, а с предвидените застроителни планове тази
площадка ще се облагороди, ще се извършат озеленителни мероприятия, ще се почисти и ще се
въведе определен порядък на действие.
Възможното кумулативно въздействие се свежда до това, че при общата реализация на
разглежданите инвестиционни предложения се завишава (макар и несъществено) процентът на
урбанизираните територии спрямо не урбанизираните такива. От значение на тази констатация са
площите използвани за строителство на пристанище ИМТ, нереализирано до сега. При оценяване
на отнетите площи за разглежданата община се получава, че за всички ИП с характер „Пристанища”
в община Варна са 684 дка (за област Варна е около 1263 дка.), което е около 0,0002 % отнетите
територии. Необходимо е да се подчертае, че разглежданото ИП не отнема нови територии, т. к то
е в урбанизирани територии.
Промишлената зона и пристанищата се характеризират със сравнително рядко, ниско етажно
и средно етажно строителство. Преобладава промишленото строителство с едри доминиращи
корпуси на сгради, надземни тръбопроводи, и друга линейна инфраструктура. Изменени са
пространствените структури, естествените типове и подтипове ландшафт в крайбрежните зони.
Очакваното нарушение в структура и функционирането на ландшафтите се очаква да бъде
свързано с преобразуването на терена в промишлен. Промяна ще има в периода на строителство и
експлоатация, но като се има в предвид в локалната структура и намиращите се в съседство
промишлени зони от подобен характер, няма да създаде влиятелно негативно отношение. С
изграждането и функционирането на ИП се очаква кумулативно въздействие, което ще се
характеризира установения вече промишлен район.
В тази връзка възникват кумулативни натрупвания в промяната на ландшафта (изгледните
пространства), свързано с реализацията на инвестиционното предложение, които обаче не са
значителни, имайки предвид предвиденото за изграждане
Както е посочено в доклада, оценката показва, че въздействията върху характерния
ландшафтен район ще бъдат неблагоприятни със средна степен (временно) по време на
строителството, намаляващи до неблагоприятни с ниска значимост по време на експлоатация.
Неблагоприятните въздействията върху характерния езерен район ще бъдат с ниска значимост
(временни) по време на строителството и постоянни, но незначителни в етапа на експлоатация.
Неблагоприятните въздействия върху определените визуални рецепторни групи варират от
незначителни до ниски по време на строителството, както и по време на експлоатацията.
Кумулативни въздействия породени от вредни физични фактори
Йонизиращи лъчения
252

Привличането на определен брой плавателни средства ще допринесе за минимално
увеличение на емитираните единствено при транспорт на товари с повишено съдържание на
радионуклеиди, поради което има ограничена възможност за възникване на кумулативни
въздействия от съвместната дейност с другите ИП с подобен характер в близката околност. В
предварителните намерения на инвеститора не се предвижда транспорт на такива материали.
Нейонизиращи лъчения
При експлоатация на инвестиционното предложение ще се завиши несъществено нивото на
тези лъчения за сметка на радиолокационните съоръжения находящи се на плавателните средства,
посещаващи пристанището. Въздействието ще е минимално, с ограничен нищожен кумулативен
ефект.
Топлинни лъчения
От реализацията и експлоатацията на пристанището ще се завиши несъществено количеството
топлинни излъчвания от работата на корабните силови установки на плавателните средства,
обработвани на пристанището. Въздействието ще е относително незначително (на фона на
съществуващите емитери), без кумулативен ефект.
Акустична среда
Прогнозната оценка на акустичната обстановка в района на пристанището е направена на база
статистически данни, натурни измервания и допълнителни изчисления. Въздействието от
генерираните шумови нива при защитените обекти (най-близките жилища на гр. Варна) ще достига
нива от порядъка на 36-54 dB(A), т. е. Заключенията са, че нивото на шума ще се определя основно
от собствения шумов фон;
Реализацията на инвестиционната инициатива ще допринесе за временно завишаване на
нивата на шум в района на територията на пристанището в резултат на използването на
строителната механизация.
Резултатите от извършените изчисления свидетелстват, че еквивалентното ниво на шум,
генериран от пристанищния комплекс ще е минимално на разстоянието на което са разположени
най-близките жилищни територии (мястото на въздействие) и определящи за акустичният
дискомфорт ще са основно автомобилните транспортни потоци по пътя Варна - Девня от северната
страна на езерото и Варна - Бургас от източната страна, преминаващи на метри от жилищните сгради,
както и движението на влакови композиции по ж.п. линията Варна-София от северната страна.
Основните дейности при експлоатацията е предвидено да се извършват на значително
разстояние от жилищната среда на гр. Варна, като по този начин нивата при защитените обекти ще
се редуцират до степен под допустимите норми.
Очакваната шумова характеристика на транспортния поток по ул. „Девня“ е около 70 dBA (на
7.5 m. от оста на движение). По време на строителството на ИП обслужващият товарен транспорт
ще повиши нивото на шума, излъчван от транспортните потоци по пътната мрежа в района.
Очакваното повишение (кумулативен ефект) за улицата през деня е до 3 dBA.
Вибрации
При дейностите по реализация на пристанището ще се генерират определени нива на вибрации
единствено при набиването на пилотни конструктивни елементи. Тези дейности са принципно
краткосрочни и на фона на дейностите в другите съседни обекти са с временно и от минимално
значение за повишаване на вибрационните показатели.
При експлоатацията на пристанището основна за предизвикване на вибрации ще е дейността
на пристанищната механизация и работата на КСУ (корабните силови установки). Пристанищната
механизация предизвикваща вибрации е минимална на брой (кран, транспортни средства и
мотокари), а КСУ ще действат само при пристигане и отпътуване на плавателните средства.
Въздействието на предизвиканите вибрации ще е временно ограничено на територията на обекта,
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минимално, без кумулативен и комбиниран ефект върху компонентите на околната среда и здравето
на хората.
Генно модифицирани организми
При сега действащата европейска и национална нормативна база в областта на околната среда
и здравето на хората се прилагат сериозни рестрикции по отношението обработката и използването
на генно модифицирани организми и храни. Възложителят ще оперира с култури, които са
нормативно разрешени от Законодателството на Р България. На този етап инвеститорът не
предвижда обработка на такива товари. Възможно е в бъдеще, при промяна в нормативната база и
след преминаване на съответната процедура, на пристанището да се приемет за обработка и
складиране подобни товари.
Опасни вещества
Реализацията на инвестиционното предложение не е предпоставка за отрицателно въздействие
върху компонентите на околната среда и човешкото здраве в района.
Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение на предполага възникване
на значителни неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда и върху
човешкото здраве във връзка с неговата уязвимост от големи аварии и бедствия (обектът не е
класифициран като предприятие с нисък и/или висок рисков потенциал, в близко съседство няма
обекти с възможности за предизвикване на големи аварии с химически вещества и смеси,
територията за реализация не е в район с висок риск от възникване на природни бедствия).
По наши данни най-близко разположени обекти класифицирани като такива с висок рисков
потенциал са ситуирани на територията промишлените зони на град Варна, отстоящи на над 6
километра западно (ЗПЗ) и островната промишлена зона – „Петрол“ АД, отстоящо на над 3
километра югоизточно.
Реализацията и експлоатацията на ИП няма да доведе до комбинирани и кумулативни
въздействия.
Кумулативни въздействия върху културното наследство
За да бъде сведено до минимум кумулативното въздействие от реализацията на пристанище
„ОДЕСОС - ПБМ” следва да бъде изработен план за действие в случай, че бъдат открити останки
от недвижима археологическа ценност в зоната на инвестиции. За целта ОВОС следва да бъде
съгласуван с Министерството на културата (МК), респективно с НИНКН и ЦПА. Всички изкопни
дейности в акваторията и на прилежащата суша да бъдат съпроведени с археологическо наблюдение
от оторизирани археолози. Изкопните дейности трябва да бъдат изпълнени по начин, който да
позволява на археолозите да се следят изкпония процес и изкопавания материал и в същото време
максимално да щадят евентуални археологичеки обекти. За да бъдат предотвратени евентуалните
поражения и изяснено наличието или отсъствието на археологически обект, най-подходящо би било
предварително прокопаване на три или четири напречни контролни траншеи през 80/60 м на
мястото на бъдещата кейова стена. Оптималният вариант би бил изкопаваната маса да бъде
складирана на брега, при което наблюдението ще бъде най-продуктивно. Препоръчително е копаене
с багер с удължена стрела (от брега или от платформа във водата) или с кран с кофена дълбачка,
като изкопаваната маса да бъде изсипвана или на брега, или в сух шалан, където масата да бъде
проверявана. При попадане на археологически материали, работата следва да бъде преустановена и
да бъде свикана експертна комисия към Министерството на културата, която ще даде предписание
за последващи действия, съгласувани със ЗКН.
Изкопните работи на сушата могат да бъдат извършвани с багер под наблюдението на археолог.
Ако бъде достигнат археологически обект, се преминава към същия сценарий – преустановяване на
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изкопните дейности, свикване на експертна комисия към Министерство на културата и спазване на
определените от нея предписания.
Кумулативни въздействия върху човешкото здраве
Оценката на риска за здравето е извършена за конкретната група в риск, която ще е
териториално и професионално свързана с ИП: потенциално засегнатото население от най-близко
разположеното населено място - гр. Варна и реално експонираните работещи при строителномонтажните операции и работния персонал на пристанището.
Оценката на риска е резултативна величина, отразяваща вероятността за въздействие на
вредните фактори, опасностите и критичните ситуации, очакваната честота на експозицията като
време и дозов ефект и тежестта на здравните и финансови последици при реализиране на рисковете.
При оценката задължително се изследват индиректните и директни етиологични причинноследствени връзки. Тя представлява системен процес на формиране на отношение към определени
рискови характеристики - интензитет, размер, значение, здравни и трудово-правни последици,
пораждаща го обстановка, ефективност на предприетите превантивни мерки, оценка на човешкия
фактор като водещ и др.
Критериите с ключово значение при оценката на здравния риск са:
териториален обхват – в настоящия случай, ограничен в границите на обекта по отношение на
въздействието на физичните фактори на околната и работната среда, праха и токсичните агенти за
атмосферния въздух, прилежащата акватория и почвите;
степен на въздействие – при спазени изисквания на Закона за здравословни и безопасни
условия на труд и на нормативната уредба за безопасна експлоатация на пристанищните
съоръжения се очаква ниска степен на въздействие върху персонала;
продължителност на въздействие – ежедневно, денонощно и целогодишно при непрекъсната
експлоатация на обекта;
минимална възможност за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие
върху околната среда и здравето на хората.
От идентифицираните и характеризирани фактори, генериращи риск, няма изявени във висока
и недопустима степен, изискващи незабавно отстраняване или елиминиране.
От физичните фактори шумът формира умерен риск по време на строителството и монтажа на
съоръженията. При спазване на инструкциите за безопасност и адекватно трудово-медицинско
наблюдение на работния персонал здравният риск е минимизиран до приемлив.
Здравният риск за работещите по строителството на обекта е управляем при спазване мерките
за ограничаване на отрицателните последици. В Закона за здравословни и безопасни условия на
труд и подзаконовите нормативни актове са регламентирани изискванията, спазването на които
позволява съхраняване на човешкото здраве и качеството на жизнената среда. Контролът върху
риска улеснява управлението му и включва циклично повтарящи се подетапи (видове и нива на
необходимия контрол за достигане на допустимата експозиция; уточняване на контролираните
рискови групи, планиране и осъществяване на профилактично медицинско обслужване; оценяване
нивата на актуалния риск, ефективността на осъществявания контрол и изготвяне на прогнози;
тренинги и ролеви игри по рискови сценарии).
Направената оценка води до извода, че при изграждането на пристанището, при реализиране
на заложените превантивни организационни, строително-технически, технически и медикопревантивни мерки
Няма да окаже недопустимо неблагоприятно кумулативно въздействие върху населението от
най-близките населени места;
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Няма да окаже кумулативно въздействие върху най-близките обекти, подлежащи на здравна
защита;
Няма да окаже кумулативно въздействие върху временно пребиваващото население около
площадката на инвестиционното предложение;
Оценката на кумулативното въздействие на здравния риск за населението в наблюдаваната
зона около площадката на ИП по време на строителството, и експлоатацията се основава на
събраната информация за идентифициране на опасностите, както и определянето на химичните,
физичните и физиологичните фактори на средата. Използвани са препоръките на международни
организации и методологията за оценка на здравния риск. Взети са предвид Европейските
индикатори за оценка на въздействието на околната среда върху здравето на хората. Всяко
възможно отрицателно въздействие върху околната среда и общественото здраве е в рамките на
допустимото, съгласно нормативите
По отношение на въздействието посредством атмосферния въздух по време на реализацията
на ИП и монтажа на новото оборудване се очаква въздействие от изгорели газове от двигателите с
вътрешно горене (ДВГ) на транспортните средства и механизацията. Основните замърсители,
отделяни във въздуха са СО, NOx, SO2, сажди и прах. Очакваното въздействие върху качеството на
атмосферният въздух в процеса на реализация се очертава да бъде минимално, отрицателно предвид
на пренебрежими количества на емисиите на замърсители с ниска степен на въздействие и
ограничено на площадката на обекта. Продължителност на въздействието ще бъде краткотрайно в
периода на извършване на монтажните работи; не се очаква кумулативно въздействие.
Заключение: За населението на гр. Варна не съществува здравен риск от реализацията на
инвестиционния проект и възникване на кумулативни въздействия.
Кумулативни въздействия върху Социално-икономическа среда
Анализът показва, че остатъчните социално-икономически въздействия варират от
неблагоприятни с ниска значимост до благоприятни.
Ще се реализира временно положително въздействие по време на етапа на строителство и
експлоатацията, свързано с генерирането на заетост. Въздействието ще бъде усетено главно в
рамките на община Варна, тъй като е вероятно да бъде източник на работна сила за строителните
обекти и експлоатацията на пристанището. Освен това, местни, регионални и възможно национални
фирми ще се възползват от разходите за местно настаняване, стоки, услуги и съоръжения по време
на строителството.
По време на строителството и експлоатацията се прогнозират неблагоприятни остатъчни
икономически въздействия с ниска значимост, свързани с възможността за намалени приходи за
рибарските общности, поради строителната дейност и увеличения воден трафик. Тези въздействия
ще бъдат краткосрочни, временни и обратими.
Остатъчните социално-икономически въздействия и въздействия върху здравето и
благополучието на населението и работещите на обекта прогнозно определени като благоприятни
до незначителни и слабо неблагоприятни, показва, че способността на ИП да допринесе за
неблагоприятно кумулативно въздействие е много ограничена.
ВРЕМЕВИ ПЕРИОД – ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ
Към настоящия момент на територията на община Варна няма реализирано ИП от същия
характер, но има такова предвидено за реализация - пристанище „Интер модален терминал Варна”
с площ от около 420 дка. При отчитане на сегашното състояние на разглежданият терен и всички
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одобрени и реализирани ИП от същия характер се получава че към момента само може да се вземе
в предвид съседното пристанище което ще отнеме 0,000025 % от община Варна.
По този повод е необходимо да се уточни, че основните предполагаеми въздействия,
включително и кумулативни могат да настъпят в бъдещето и затова те са оценени в следващия
времеви период.
2. БЪДЕЩО СЪСТОЯНИЕ
Към кумулативните въздейстнвия оценени в предния времеви период са обхванали всички
съществуващи и процидирани инвестиционни предложения планове и програми. Към тези
инвестиционни инициативи в долната таблица са добавени такива за които разполагаме с
информация, че не са изпълнени и ще се реализират в бъдеще време.
ТАБЛ. 5.23. СЪЩЕСТВУВАЩИ И НОВОПРЕДВИДЕНИ ПРИСТАНИЩНИ ОБЕКТИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА, СВЪРЗАНИ С ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (ЕКСПЛОАТАЦИЯ)
корабопосещения
Среден
Територия
Отстояние от ИП
средно
товарооборот
(хил. тона)
Пристанища за обществен транспорт с национално значение
Варна Изток
2 200
Варна Запад
5 500
Петрол
170
Балчик
200
ТЕЦ - Езерово
Леспорт
330
Фериботен комплекс - Варна
250
2 800
Интер Модален Терминал - Варна
Логистичен център Варна - Белослав
2 100
Пристанища за обществен транспорт с регионално значение
Одесос ПБМ – Варна - разширение
1 100
ПЧМВ - Варна
173
Пристанище „БОРА ИНВЕСТ“- Белослав 1 270
Пристанище „Газтрейд“- Белослав
Пристанища със специално предназначение
„Булярд“ АД
КРЗ „ОДЕСОС“ АД
МТГ „ДЕЛФИН-1“
„ТЕРЕМ“ АД
-

(дка)

(бр.)

(км)

~ 280
~ 450
~ 180
~ 20
~ 30
~ 50
~ 250
419.648
243.435

400
1 000
50
60
200
450
550
500

25
5
24
45
9
15
0.5
20
3.6

155.790
15
22.911
116

40
120
200
Н.Д.

22
24
0.8

410
320
80
700

25
60
50
30

22
23
11
13

Кумулативни въздействия върху атмосферния въздух
По време на експлоатацията на Пристанището няма да има неподвижни горивни източници.
Ще съществуват неподвижни източници към силозното складово стопанство авто и ж.п
разтоварища) и корабното място. Тези източници ще генерират единствено прахови емисии и за тях
е извършено моделиране на процесите на разсейване показващо нива на приземните максималните
средногодишни концентрации на прах.
В зависимост от избраната в бъдеще пристанищна дейност в качеството на атмосферния
въздух могат да настъпят изменения в посока на влошаване. Поради тази причина се предлага
въвеждането на ограничителни мероприятия към бъдещите инвестиционни проекти и мерки за
снижаване на отрицателното въздействие.
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Атмосферният въздух в района е с относително не много добро качество, (по-добро от
предходните периоди, дължащо се на сниженото използване на вредни горива в промишлеността в
района и на забавения интензитет на дейността на производствените единици) поради което
понастоящем притежава потенциал, даващ възможност приемане на допълнителните минимални
емисии на вредни вещества от предвиденото за реализация ИП, имайки предвид благоприятните
метеорологични условия, способстващи ефективно разсейване.
За въздействието върху атмосферния въздух от бъдещата дейност ще прогнозираме
замърсяването, възникнало от работата на пристанищната механизация, товаро/разтоварните
дейности, временното складиране на стоките и транспортните потоци от автомобили посещаващи
всички пристанищни обекти. За възникване кумулативно въздействие при експлоатацията ще има
връзка единствено с дейностите осъществявани на пристанището на интермодален терминал Варна.
Условно приемаме (на база капацитетните възможности на новите пристанищни съоръжения),
че обектът ще бъде посещаван от 20-30 товарни автомобила на час. Прогнозните количества
изгорели автомобилни газове и емисиите на вредни вещества в тях са пресметнати при заложената
по-горе плътност на автопотока и са показани в следната таблица:
Табл. 5.24. Прогнозни и емисиите на вредни вещества в автомобилни газове
Вещество
СО
Въглеводороди
NOх
Сажди

Количество
t/год.
18.44
0.718
0.82
0.072

kg/дн
51.56
2.04
2.32
0.204

Емисия в изг. Газовe
mg/m3
25809
1010
1140
101

От реализацията на новото инвестиционно предложение не се очаква сериозно повишаване на
транспортния поток през жилищните територии на гр. Варна. Основният поток транспортни
средства ще се приема от край езерния път. Очакваното прогнозно завишаване на транспортното
натоварване ще е в рамките на 4-6 % от настоящия транспортен поток. Оценено е въздействието от
ново-привлечените транспортни потоци.
Видно от сравнението на общите годишни количества е, че увеличението на емисиите на
вредни вещества от ново привлечените транспортни потоци е изключително минимално замърсяването с СО ще се завиши с около 4.5 %, с NOх ще се завиши с 0.04 %, а със сажди ще се
завиши с 0.09 %.
• прахоунос при товаро разтоварните дейности,
Разполагайки с основни данни за предвидената за използване при товаро-разтоварни дейности
с насипни товари техника (затворен, капсулован шнеков и лентов транспортьор) и използвайки
методика “Плуме” за изчисление на разсейването на емитирани количества замърсители (прах) са
получени резултати за имисии на прах за сметка на дейността които са практически нулеви –
Приложение № 12.
• прахоунос при временното складиране на насипни товари и стоките
На пристанището не се предвижда съхраняване на насипни материали в открито състояние и
поради това няма да има прахоунос.
От направените модели на разпространение на ФПЧ10 се вижда, че изчислените стойности на
максимално еднократните (при най-неблагоприятни климатични условия) концентрации на ФПЧ10
в приземния слой на атмосферата са многократно под средно денонощната норма и под
средноденонощния ДОП, определени за този замърсител, съгласно Наредба № 12 от 15.07.2010г.
Максималните концентрации се получават извън населени места.
От направения модел на разпространение на ФПЧ10 се вижда, че изчислената стойност на
максималната средногодишна концентрация в приземния слой на атмосферата е многократно под
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средногодишната норма и средногодишния ДОП (20 μg/m3), определени за този замърсител
съгласно Наредба № 12 от 15.07.2010г.
В най-близките и "най-тежко засегнатите общности" най-голямо въздействие е установено
във връзка с ФПЧ10, като моделираният принос е прогнозиран да достигне 1.2 % (0,5 μг/m3) от
пределно допустимата стойност. По време на Етапа на експлоатация на ИП всички въздействия на
качеството на въздуха ще бъдат незначителни (пренебрежимо малки степени на промяна). Това
предопределя избягването на значително кумулативно въздействие породено от качеството на
въздуха върху определените рецептори.
Предвид гореизложеното, не се предвиждат значителни въздействия на качеството на въздуха
по време на етапа на експлоатацията на пристанището.
От анализираните групи дейности при реализацията и експлоатацията на пристанището към
кумулативното въздействие на атмосферния въздух отношение имат малка част от инвестиционните
предложения от групата за жилищно строителство, някои инвестиционни предложения от групата
за търговски обекти, складове и обществени инвестиционни предложения (по време на реализацията
им, но не и при експлоатацията), и минимално количество инвестиционни предложения от трета
група, (както по време на реализацията им, така и при експлоатацията им за сметка на привлечените
транспортни потоци), както и под 5-8 % от инвестиционните предложения от четвърта група, (както
по време на реализацията им, така и при експлоатацията им за сметка на емисии от изгаряне на
различни видове горива за отопление).
Независимо от големия на глед брой на инвестиционните предложения само много малка част
от тях имат по-значимо отношение към кумулацията на емисии във въздуха. Основно това са
предвидените пристанищни съоръжения в околността, депата за отпадъци, привлечените
транспортни потоци от търговските обекти и складове и изгарянето на твърди горива за отопление
в студените месеци.
В резултат основно на съвместното въздействие на автотракторната техника и привлечените
автомобилни потоци от товарни автомобили въздухът ще бъде замърсен с продукти на горенето,
като въздействието ще е относително незначително, с ограничен териториален обхват,
кратковременно, възстановимо, с потенциално нисък кумулативен ефект.
В близко съседство с терена за реализация няма производствени предприятия, потенциално
опасни за предизвикване на кумулативни въздействия върху атмосферния въздух с отделяне на
значителни количества вредни емисии, различни от тези отделяни от транспорта, поради което няма
възможност за възникване на кумулативни въздействия от съвместната им дейност.
В зависимост от избраната в бъдеще пристанищна дейност в качеството на атмосферния
въздух могат да настъпят изменения в посока на влошаване. Поради тази причина се предлага
въвеждането на ограничителни мероприятия към бъдещите инвестиционни проекти и мерки за
снижаване на отрицателното въздействие.
Атмосферният въздух в района е с относително добро качество, (по-добро от предходните
периоди, дължащо се на сниженото използване на вредни горива в промишлеността в района и на
забавения интензитет на дейността на производствените единици) поради което понастоящем
притежава потенциал, даващ възможност приемане на допълнителните минимални емисии на
вредни вещества от предвиденото за реализация ИП, имайки предвид благоприятните
метеорологични условия, способстващи ефективно разсейване.
Кумулативни въздействия върху Повърхностни води
Оценката и анализът, представени в Раздел 4.2. „Повърхностни и подземни води, показва
неблагоприятно остатъчно въздействие с ниска значимост върху потенциалните рецептори, както
по време на строителството и подготовката за въвеждане в експлоатация, така и по време на
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експлоатацията. Въздействията могат да възникнат в резултат на съхранението и използването на
възможни замърсители;
Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже допълнително въздействие
върху съществуващото количествено и химично състояние на подземните води. Поради това не се
очаква кумулативно въздействие.
Не се очакват кумулативни въздействия по отношение на водовземането от подземни води за
водоснабдяване на определените рецептори, имайки предвид, че пристанището няма да
осъществява водовземане от подземни води за целите на строителството и експлоатацията на
съоръженията.
Състояние на повърхностно водно тяло BG2PR100L003 (Белославско езеро) от басейна на река
Провадийска е oпределено като в много лошо екологично състояние и не постигащо добро химично
състояние (ПУРБ 2016-2021 г.)
Състояние на повърхностно водно тяло BG2PR100L001 (Варненско езеро) от басейна на река
Провадийска е oпределено в много лошо екологично състояние (ПУРБ 2016-2021 г.)
Състояние на повърхностно водно тяло BG2BS000C005 (Варненски залив) е oпределено в
лошо екологично състояние и непостигащо добро химично състояние.
Имайки предвид тези неблагоприятни констатации на основание на провежданият мониторинг
в съответния Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.) контролният орган
(БДУВ Варна) е заложил съответните конкретни цели и мерки за подобряване на състоянието на
повърхностните водни тела. В доклада за ОВОС експертите и Инвеститорът са предвидили
адекватни мерки за постигане на заложените в ПУРБ цели.
По компонент повърхностни и отпадъчни води се очаква кумулативен ефект върху
повърхностните води на Варненско езеро, в акваториалната част на ИП. Източник на замърсяване
на езерото са драгажните работи, които се извършват перманентно за поддръжка на дълбочините на
плавателните пътища и пристанищните акватории. Инцидентно се извършват драгажни работи за
строителство или реконструкция на морски ХТС, създаване на котловани за плаващи докове и др.
под. Драгажните работи са свързани с миграция на замърсители, увеличаване на мътността,
геоморфоложки изменения в мястото на драгиране и в мястото на депониране, влошаване на
кислородния режим, засягане на местообитания на морската флора и фауна и др. Общо взето,
дънните утайки не представляват опасен отпадък, но в определени места (до източниците на
замърсяване) в тях е констатирано повишено съдържание на тежки метали и нефтопродукти. Не е
констатирано радиационно замърсяване. Съдържанието на нефтопродукти в дънните утайки се
вмества средно в границите 0,2-0,35 mg/kg. Изследванията (Dzhurova B., 2004) показват, че
седиментите във Варненско езеро не са замърсени с полихлорни бифенили и хлорорганични
пестициди. Не се очаква съществена миграция на замърсители- тежки метали, хлорорганични
пестициди и бифенили от седиментите и дънните наслаги във водната колона.
Основен замърсител с органични вещества e ПСОВ „Варна”. Потокът от битови отпадни води,
богати на органично вещество, фосфорни и азотни съединения е главната причина за високата
еутрофикация на Варненско езеро. Тя се обуславя и от притока на води от Белославско езеро, които
са богати на минерален фосфор и азот.
В разглеждания район главните източници, които замърсяват водите на езерото са: „ТеремКРЗ Флодски арсенал”, „Каолин” АД, „БМ Порт” АД, "Електа" ЕООД и „Областен динспансер за
Пневно-физиатрични заболявания със стационар Варна”
Оценката, представена в Раздел 4.3.2. повърхностни и подземни води, показва ниско
неблагоприятно остатъчно въздействие върху основните характеристики на повърхностните води,
а именно Варненско езеро, и Черно море, както по време на строителството, така и по време на
експлоатацията.
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Анализът на възможните въздействия извършен в доклада за ОВОС показва, че рисковете за
замърсяване и въздействие върху подземните води в района са почти нулеви, докато рисковете за
замърсяване на повърхностните водни ресурси преди смекчаващите мерки са средни по време на
строителство и ниски по степен при експлоатацията на обекта. Определените и препоръчани в
доклада превантивни мероприятия и мерки за намаляване и снижаване степента на въздействията
допълнително минимизират нивата на въздействие.
При реализацията на обекта е възможно да се породят кумулативни въздействия с временен
характер и възстановими, поради сравнително кратковременната продължителност на строителните
дейности, докато районите, които евентуално ще бъдат засегнати, са малки в сравнение с площите
на разглежданите водни обекти.
Варненско езеро - Значителни кумулативни въздействия върху повърхностните води по време
на експлоатацията не се очакват предвид на това, че операторът на пристанището ще изпълнява
предвидените в доклада мероприятия и мерки за предотвратяване, снижаване и ограничаване на
въздействията.
Кумулативни въздействия върху Биоразнообразието
Реализирането на инвестиционното предложение няма да има негативен кумулативен ефект
върху биологичното разнообразие, тъй като не се очакват значими кумулативни въздействия върху
растителния и животинския свят.
Основните въздействия върху биоразнообразието се реализират по време на строителните
дейности. В процеса на експлоатация почти не се очаква въздействие върху този компонент освен
временното безпокойство върху животинските видове от по-високите шумови нива при извършване
на пристанищните дейности. Това въздействие може да предизвика евентуално временно
кумулативно влияние съвместно с дейността на близкоразположените други пристанищни
територии. Шумът е една от съставките на комплекса от неблагоприятни фактори за населението.
Вредното му действие е не по-малко от останалите фактори, замърсяващи околната среда. Вредно
действие на шума започва още от 60 dBA, а сериозни разстройства се получават над 90 dBA. Той
има определени въздействия и върху животинския свят.
Кумулативни въздействия върху Почви
Поради характерът на извършваните пристанищни дейности кумулативен и комбиниран ефект
върху земите и почвите не се очаква.
Кумулативни въздействия върху Геоложка среда и земни недра
Поради характерът на извършваните пристанищни дейности кумулативен и комбиниран ефект
върху земите и почвите не се очаква.
Кумулативни въздействия върху при Управление на отпадъците
От извършения анализ и характеристика на околната среда по фактор отпадъци, може да се
обобщи, че нормалната експлоатация на пристанището няма да окаже неблагоприятно въздействие
и от тук и кумулативно такова върху екологичния статус на района. При правилно подбрана в
технологично отношение система за управление на специфичните отпадъчни потоци и в частност
драгажните маси, въздействието ще бъде краткотрайно без значими изменения в характеристиките
на средата. Липсата на значими количества на формираните отпадъци, предоставя възможност за
използване на съществуващите и предвидените за реализиране общински и регионални системи за
управление на отпадъците, без да бъдат лимитирани или съществено натоварени. Поради тези
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причини кумулативният ефект от експлоатацията на инвестиционното предложение е оценен като
минимален.
Анализът в раздел 2.5. от доклада включва оценка на въздействията от управлението на
отпадъците от ИП с оглед на различните отпадъчни потоци, които се очаква да се генерират по
време на експлоатацията. Посочва се, че както по отношение на инертните отпадъци, така и по
отношение на неопасните отпадъци, въздействията биха били пренебрежимо малки.
Кумулативни въздействия върху ландшафта
Влияние на новопредвиденото инвестиционно предложение при дейностите по експлоатация
върху характеристиките на ландшафта няма да има. Поради това не е разглеждан и оценяван
кумулативен ефект.
Кумулативни въздействия върху културното наследство
При експлоатацията няма да се пораждат въздействия върху известни или новооткрити
културни и археологически паметници. Те бе следвало да са напълно проучени през предходния
етап – на строителството. Препоръчва се при възникване на нужда от допълнително драгиране и
удълбочаване на вече удълбоченото дъно или шкарпа, или изкопни дейности на сушата, те да бъдат
предварително съгласувани с Министерството на културата, респективно ЦПА и НИНКН, и
извъшвани според предписанията на съответните инстанции.
Кумулативни въздействия върху Природни ресурси
Количествата на природните ресурси, използвани при експлоатацията на ИП са изключително
минимални и поради това не са от значение за въздействието върху устойчивото наличие на тези
ресурси. Не се очаква кумулативно въздействие по отношение на природните ресурси.
Кумулативни въздействия върху човешкото здраве
Оценката на риска за здравето е извършена за конкретната група в риск, която ще е
териториално и професионално свързана с ИП: потенциално засегнатото население от най-близко
разположеното населено място - гр. Варна и реално експонираните работещи в етапа на
експлоатация на пристанището.
териториален обхват – в настоящия случай, ограничен в границите на обекта по отношение на
въздействието на физичните фактори на околната и работната среда, праха и токсичните агенти за
атмосферния въздух, прилежащата акватория и почвите;
степен на въздействие – при спазени изисквания на Закона за здравословни и безопасни
условия на труд и на нормативната уредба за безопасна експлоатация на пристанищните
съоръжения се очаква ниска степен на въздействие върху персонала;
продължителност на въздействие – ежедневно, денонощно и целогодишно при непрекъсната
експлоатация на обекта;
възможност за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие върху
околната среда и здравето на хората.
От идентифицираните и характеризирани фактори, генериращи риск, няма изявени във висока
и недопустима степен, изискващи незабавно отстраняване или елиминиране.
От физичните фактори шумът формира умерен риск по време на експлоатацията на
пристанището. Сериозен е рискът от въздействие на праха и токсичните вещества. При нормална
експлоатация, спазване на инструкциите за безопасност и адекватно трудово-медицинско
наблюдение на работния персонал здравният риск е минимизиран до приемлив.
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Всички останали фактори, разгледани в този раздел на доклада, са в допустими и приемливи
граници.
Здравният риск за работещите в обекта е управляем при спазване мерките за ограничаване на
отрицателните последици както при строителството, така и при експлоатацията.
Част от постоянните замърсители на атмосферния въздух, емитирани от пристанищните
дейности оказват едновременен ефект върху човешкия организъм, т.е. имат комбинирано действие.
Така например, въглеродният оксид повишава токсичността на парогазо-аерозолните смеси поради
дразнене на дихателния център и хипоксия. При комбинирането му с азотни окиси има повишен
риск. Комбинираната експозиция от въглероден оксид, азотни и серни оксиди води до усилване
(потенциране) на токсичния ефект.
Наред с комбинираното действие на токсични вещества има и данни за комплексно действие–
например съчетаване на шум и експозиция с тежки метали (олово). Тук се касае за адитивно
действие, т.е. сумиране на ефекта. В този случай има по-висок риск от здравни отклонения за
постоянно пътуващите шофьори, независимо от ниските концентрации на химически замърсители
и шум.
За повечето от разгледаните атмосферни замърсители има данни за отдалечен (върху
поколението) и канцерогенен ефект – олово, кадмий, полиароматни въглеводороди, азотен диоксид.
Направената оценка води до извода, че нормалната експлоатация на пристанището, при
реализиране на заложените превантивни организационни, строително-технически, технически и
медико-превантивни мерки
Няма да окаже кумулативно въздействие върху населението от най-близките населени места;
Няма да окаже кумулативно въздействие върху най-близките обекти, подлежащи на здравна
защита;
Няма да окаже кумулативно въздействие върху временно пребиваващото население около
площадката на инвестиционното предложение;
Съществуват съвременни технологични и технически решения, които позволяват
инвестиционното предложение да се реализира така, че в процеса на нормалната му експлоатация
да се осигури защитата на потенциално засегнатото население и обектите, подлежащи на здравна
защита.
Заключение: За населението на гр. Варна и за работещите на пристанището не съществува
кумулативен здравен риск от реализацията на инвестиционния проект. Напротив, ще бъдат
създадени нови работни места, които ще подобрят социално-икономическото състояние на хората
в региона.
• Управление на кумулативните въздействия - проект и изпълнение:
След като при прогнозната оценка е определено наличието на евентуална възможност за
кумулативно въздействие от реализацията и експлоатацията на ИП са препоръчани мерки и
мероприятия за предотвратяване, снижаване, или смекчаване на степента на въздействие. Мерките
са изготвени и представени в доклада за ОВОС в съответния раздел, както и в Плана за изпълнение
на мерките като отделно приложение към Доклада.
5.6. Въздействието на инвестиционното предложение върху климата (например естеството и
степента на емисиите на парникови газове) и уязвимостта на инвестиционното предложение
спрямо изменението на климата
Мащабът на инвестиционното предложение е незначителен, както като площно
разположение, така и като капацитетни възможности за приеманите кораби, товари и съответно за
тяхното складиране. Предвидените дейности по обработка на товари не включват приемане,
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складиране и транспорт на вещества опасни за околната среда и човешкото здраве. Не се предвижда
използване на такива вещества и при обработката и складирането на товарите. Реализацията и
експлоатацията на инвестиционното предложение не е в зависимост и не е уязвима от нормалното
изменение на климата. При форсмажорни обстоятелства територията и дейностите на пристанището
могат да бъдат компрометирани (извънредни поройни валежи, наводнения, земетресения, аварийни
ситуации).
5.7. Използвани технологии и вещества
При дейностите по реализация ще се използват конвенционални технологии и съоръжения
за извършване на строителните работи. Няма да се извършват взривни работи и да се използват
опасни химически вещества и смеси.
При нормалната експлотация на пристанището ще се използват общопознати безопасни
технологични съоръжения и технологии. Няма да се извършват работи изискващи употреба на
опасни химически вещества и смеси. Не се предвиждат производствени процеси, опасни за
компонентите на околната среда и здравето на хората.
6.
Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и изготвяне на
оценката на значителните последици за околната среда, включително подробности за
затрудненията, които възложителят на инвестиционното предложение е срещнал при
събирането на необходимата информация, и за основните елементи на несигурност
6.1. Методики
ДОВОС обхваща, както процеса на техническо предвиждане, така и консултиране с
компетентните и отговорни органи по опазване на околната среда, други ведомства, заинтересовани
страни и обществеността.
6.1.1. Приложени методически принципи:
 Принцип на териториалност, съгласно който степента на усвояване на територията определя
характера на съществуването и развитието й;
 Принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част от единна
система, независимо от водещата или подчинената му роля;
 Принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда са предмет на
внимание във всички фази на планиране, проектиране, строителство и експлоатация;
 Принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на околната среда се
осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на урбанистично развитие с капацитета на
природните ресурси и условията за живот на местното и бъдещо население;
 Принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има предимствена роля
пред останалите;
 Принцип на предпазването, при който, ако за дадено въздействие няма достатъчно
информация, то се приема най-лошия възможен сценарий.
6.1.2. Приложени методически подходи:
 Аналитичните подходи;
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 Системно-структурния подход при оценка състоянието на околната среда;
 Прогнозата за компонентите и факторите на околната среда да се базира на сценариите
за развитие.
6.1.3. Приложени методи на работа
• Събиране на необходимата информация и данни за съществуващото състояние-литературни
справки, проучване на документи, изследвания, измервания, нормативни документи, посещения на
терена от експертите;
• Систематизиране и анализ на събраната информация и на основните проблеми на района чрез
прилагане на количествени и качествени методи за анализ и оценка на състоянието на средата и на
възможните последствия от реализацията на инвестиционното предложение;
• Съответствие на целите на инвестиционното предложение с Общински план за развитие на
община Варна и други програми и планове в района;
• Описание на целите за опазване на околната среда;
• Обсъждане на алтернативи и препоръки при избор на алтернатива;
• Оценка на очакваното въздействие на предвидените мероприятия върху компонентите на
околната среда;
• Предлагане на мерки за предотвратяване и ограничаване на вредните въздействия на
околната среда и вероятност от поява на кумулативни въздействия;
• Предлагане на мерки за мониторинг на въздействията по време на реализирането
инвестиционното предложение;
• Изводи, препоръки и заключение.
 Методика за инвентаризация на емисии ЕМЕР/ЕЕА техническо ръководство 2013,
 Методика на Междуправителствената експертна група по промени в климата
(IPCC) за инвентаризация на парникови газове, глава 3-Изгаряне при ДВГ (NFR код 1.A.5.b.iii)
въглероден диоксид при изгаряне;
 Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и
очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой на атмосферата –
програмен продукт PLUME;
 Методика на МОСВ за определяне на най-добрите налични техники (НДНТ), 2012г.;
• Указания във връзка с последни изменения на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Наредбата
за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО)
и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони
(Наредбата за ОС),обн. ДВ, бр. 94/30.11.2011 г.
 Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества
във въздуха, Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География, БАН, декември 2010 г.,
утвърдена със Заповед №РД-165/20.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите;
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 “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда
от промишлено предприятие и определяне на шума в мястото на въздействие”, 1999, МОСВ.
 „Оценка и управление на кумулативното въздействие - Ръководство за частния
сектор в развиващите се пазари", 2013, МФК.
При изготвянето на доклада колективът е използвал всички налични, известни референтни
методи за анализ на компонентите на околната среда. Не са срещнати значителни трудности при
събирането и обработването на съществената информация. За някои от елементите липсва
достатъчно пълна и репрезентативна информация и поради това има елементи на несигурност и не
е възможно количественото и качественото им оценяване, но за пълнотата на доклада наличните
данни по наше мнение са достатъчни.
7.
Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при
възможност – премахване на установените значителни неблагоприятни последици за
околната среда и човешкото здраве и на предложените мерки за наблюдение
Значимост на въздействията (преки, непреки, вторични, комулативни, краткотрайни, средно – и
дълготрайни, постоянни и временни, обратими, положителни и отрицателни) върху оценените компоненти
и фактори
Таблица №.7.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.
10.
11.
12.

Атмосферен въздух
Повърхностни води
Подземни води
Земи и почви
Геоложка основа и земни недра
Ландшафт
Биологично разнообразие
Културно наследство1
Отпадъци
Вредни физични фактори

13.

Здравето на населението

14.

Здравето на работещите

1

отрицателно

положително

временно

постоянно

дълготрайно

среднотрайно

краткотрайно

кумулативно

непряко

Компоненти
пряко

№

вторично

Въздействие

2

– при наличието на археологически ценности
– при реализиране на открит вариант за съхранение на насипните товари

2

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят
значителните вредни въздействия върху околната среда.



Мерки, касаещи инвестиционното проектиране
1. Емисиите на всички замърсители в атмосферния въздух да бъдат обхванати и изпускани
организирано. При необходимост да се предвидят и реализират впоследствие пречиствателни
съоръжения за улавяне на вредните вещества.
2. Размерите на организираните източници да се определят съгласно нормативните изисквания
(методика за изчисляане на височината на изпускащите устройства ………. на МОСВ и МЗ).
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3. Устройството на територията да се извърши в съответствие с нормативните изисквания на
параметрите за застрояване и озеленяване.
4. Проектът за изкопните работи и вертикалната планировка да се съобрази с изискванията на
Наредба № 26, като при наличие на хумусен слой хумусът да се събере на временно депо и
се върне за рекултивация в зелените площи на обекта. Депото може да бъде разположено в
най-източните части на територията на обекта, до обслужващия път, върху терена, незает от
дълготрайна дървестна растителност и предвиден като последен етап за изпълнение.
Ограничителните условия за депото са: височина на пластовете за депониране до 6 m,
наклони на скатовете на депото 3:1.
5. Проектните решения по част ВиК да се съобразят с изискванията на нормативните
документи за водите (Закон за водите, Наредба №3/2000, Наредба №6/2001, Наредба
№8/2002 и Наредба№10/2001), коментирани в доклада.
6. Всички сгради и съоръжения следва да се проектират съгласно изискванията на Норми за
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, а при необходимост по
инженерна преценка да се прецизира нормативния сеизмичен коефициент Кс = 0,27 с
помощта на геофизични изследвания.
7. Канализационните и водоснабдителни отклонения от мрежата да се проектират и изпълнят
без допускане на течове.
8. При разработване на работните проекти за инфраструктурни обекти да се вземат предвид
границите на разположените в близост до обектите защитени зони и паметници на културата
и да се предвидят мерки за опазване на локалните екосистеми и местообитания.
9. Да се определят границите на площадката на ИП с водния обект съгласно изискванията и по
реда на чл.155, ал.1, т.1 от ЗВ;
10. Извършване на обстоен технико-икономически анализ за окончателен избор на технологична
система за управление на драгажните маси, на база приоритизираните технологични
варианти.
11. При проектирането на обекта да се предвидят съответни площи за разположение на
площадките за предварително съхранение на генерираните при различните дейности
отпадъци (строителство, ремонти, нормална експлоатация и др.);
12. Да се предприемат действия за издаване на разрешително за заустване на атмосферни води
във воден обект Варненско езеро съгласно изискванията на чл. 46, ал.1 от Закона за Водите.
13. Да се изготви и утвърди План за управление на драгажните дейности, съответстващ на
добрите практики.
14. Да се изготви План за собствен мониторинг на води и седименти като данните от него се
предават на компетентния орган.
15. Да се проектира и изгради предвидената система от съоръжения за пречистване на
дъждовните площадкови води.
16. Във фазата на Инвестиционното планиране при определяне на маневрената акватория да се
предвидят безконфликтни трасета за маневри, подходи, приставане и отплаване на
плавателните средства с цел избягването на конфликтни ситуации както между търговски,
граждански и военни плавателни средства, така и с добивните съоръжения в концесионната
зона на „ЕСКАНА“ АД.

• Мерки, касаещи строителството на обекта
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1. В периода от 10 април до 20 юни да се ограничат строителните работи, свързани с изсичане
на дървета и реконструкция на зелената система. В размножителния период и през периода
на пролетния и есенния прелет на птиците да се ограничат строителните работи, да не се
извършват дейности с тежка строително-монтажна механизация, тъй като последните ще
компроментират формирането на брачни двойки, гнезденето, измътването на яйцата и
отглеждането на малките.
2. Строителството да се извършва на база на разработен от изпълнителя и одобрен от
компетентните органи РПОИС, включващ задължително и засилени мерки за опазване на
околната среда през строителния период (противопрахово оросяване, работа с регулирани
ДВГ, покрито транспортиране на прахоотделящи материали, зареждане с ГСМ на
обезопасени площадки и т.н.).
3. В двумесечен срок преди образуване на отпадъци да се предприемат действия за
класификация на отпадъците от строителство и експлоатация.
4. Да се актуализира наличният план за приемане на отпадъци от корабоплаване и представи в
РИОСВ Варна за съгласуване.
5. При извършване на дейности по третиране на отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО да се
получи съответният документ от контролния орган (РИОСВ Варна).
6. Строителните отпадъци и драгажните маси да се третират съобразно изготвен и утвърден
План за управление на строителни отпадъци и само при невъзможност за рециклиране или
оползотваряване да се депонират на регламентирани депа;
7. Строителните отпадъци да се подложат на изпитвене за доказване на пригодността им за
повторно прилагане или за евентуално депониране.
8. Дейностите по отношение третирането на отпадъците да се съобразят и изпълняват в
съответствие с йерархията заложена в нормативните документи – ЗУО. Дейностите да се
извършват на основа на разрешителни/регистрационни документи, издадени от
компетентния орган.
9. Всички изкопни дейности в акваторията и на прилежащата суша да бъдат предварително
съгласувани с МК, респективно с ЦПА и НИНКН, и съпроведени с археологическо
наблюдение от оторизирани археолози. Изкопните дейности трябва да бъдат изпълнени по
начин, който да позволява на археолозите да се следят изкпония процес и изкопавания
материал и в същото време да щадят евентуални археологически обекти. При попадане на
археологически материали работата следва да бъде преустановена и да бъде свикана
експертна комисия към Министерството на културата, която ще даде предписние за
последващи действия, съгласувани със ЗКН.
10. Да се проектира и при необходимост изгради шумо и прахо защитен зелен пояс в
северозападния край на терена. Да се предвидят и да се поддържат зелени площи с
хоризонтално и вертикално озеленяване.
11. При строителството на кейовата стена да се използва модерна технология, модерни машини
и акваторията на обекта да бъде изолирана с бонови заграждения;
12. Пристанищната територия, пристанищните открити складови площи и вътрешно
пристанищните пътища да бъдат с гладка настилка, позволяваща периодично измиване и
предотвратяваща формиране и емитиране на прах;
13. Около площадките за съхранение на товари да се изгради дъждовна канализация с цел
недопускане на свободно изтичащи вторично замърсени води.
14. Да се изгради съоръжение за утаяване и улавяне на минерални и органични примеси от
повърхностните води преди включването им във водния обект „Варненско езеро”.

268

15. Драгажните дейности да не се извършват по времето когато в придъните води е ниско
съдържанието на разтворен кислород.
16. Да се изпълнява Плана за управление на драгажните дейности, при което да се прилагат
подходящи технически методи за драгиране и да се намалят суспендираните вещества във
водната колона.
17. Да се изпълнява Планът за собствен мониторинг, като се извършват периодични измервания
in situ на мътност, разтворен кислород, рН, температура, соленост и другите показатели,
залегнали в плана.
18. При силни ветрове и други неблагоприятни метеорологични условия, както и при опасно
ниско кислородно съдържание във водите да се прекратяват временно работите по драгиране.
19. Да се осигури необходимото отстояние между закритите складове за съхранение на насипни
товари и силозите за зърно, съгласно нормативната база.
20. Да се организира система за безопасно съхранение на строителните отпадъци на територията
на обекта, включително осигуряване на съдове за специфичните отпадъци. При наличие на
опасни отпадъци да се извърши изпитание на отпадъците съгласно нормативните изисквания
(Наредба № 6 ...за депа и съоръжения...);
21. При техническа възможност, генерираните отпадъци да се предават своевременно за
транспортиране, рециклиране, оползотворяване или последващо третиране;
22. При разтоварване/депониране на драгажните маси във воден обект да се съобрази
използваното предохранително оборудване с дълбочината на дъното, съгласно
коментираните в доклада добри практики;
23. Да не се допуска създаването на значителни турбулентни завихряния в зоната на дънните
клапи при съответния вариант/алтернатива за депониране на драгажни маси;
24. Да се използва допълнителна противонаносна завеса в зоната на подводно депониране, с цел
ограничаване на нежелани последици от разтоварването на драгажния материал;
• Мерки, касаещи въвеждането в експлоатация на обекта
1. Организираните източници на емисии в атмосферния въздух да се оборудват с пробоотборни
точки за извършване на мониторинг на емисиите, които да се представят за утвърждаване в
РИОСВ Варна.
2. По време на пусковите проби на съоръженията да се извършат собствени измервания на
емисиите на вредни вещества от организираните източници, докладът от които да се
представи в РИОСВ Варна.
3. Да се извършат измервания на шумовите нива и параметри на обекта с цел установяване на
параметрите на акустичното въздействие, докладът от които да се представи в РИОСВ Варна.
4. При наднормени показатели за шума да се реализират шумозащитни съоръжения (предпазни
паравани, шумозащитни лесисти пояси) и отново да се се извършат измервания на шумовите
нива и параметри, докладът от които да се представи в РИОСВ Варна.
5. Измерванията да се извършат в експлоатационни условия по време на 72-часовите изпитвания.
6. При наличие на климатични и други системи използващи хладилни агенти над определеното
в нормативните документи количество да се осигури спазване на изискванията на Регламенти
(ЕС) 517/2014 г. и (ЕС) 1005/2009 г.


Мерки, касаещи експлоатацията на обекта
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1. Да се организира сметосъбирането в съответствие с нормативните изисквания и да се
внедри система за разделно събиране на отпадъците. Да се актуализира и съгласува със
съответните органи Планът за приемане на отпадъци от корабоплавателната дейност и
предвидят съответните дейности, съгласно изискванията на конвенция “МАРПОЛ” като се
осигурят контакти с оторизирани дружества за приемане на корабни отпадъци. Да не се
допуска изхвърляне на третирани отпадъчни води от плавателните съдове в акваторията на
Варненско езеро и в 2- милната зона.
2. По време на нормалната експлоатация на пристанището и на съоръженията да се извършват
нормативно предписаните собствени периодични измервания на емисиите на вредни
вещества от организираните източници, докладите от които да се представят в РИОСВ
Варна.
3. По време на нормалната експлоатация на пристанището да се извършват нормативно
предписаните собствени периодични измервания на шумовите нива и параметри на обекта с
цел установяване на параметрите на акустичното въздействие, докладите от които да се
представят в РИОСВ Варна.
4. В обектите, в които се генерират определени видове опасни отпадъци да се предвидят и
оборудват помещения и съдове за временното им съхранение.
5. За предаването на отпадъци по време на строителството и експлоатацията да се сключат
договори с оторизирани за дейността фирми (особено за опасните отпадъци);
6. Пристанищната техника да отговаря на екологичните изисквания и да се използват
технологични варианти с ниска запрашаемост и емисии;
7. Системата за пречистване на площадковите води да се поддържа в изправно техническо
състояние.
8. Да се извършва мониторинг при дъждовно време на заустваните повърхностните води по с
чистота и показатели определени в Разрешително за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти.
9. При аварийна ситуация (разлив на нефтопродукти или растителни масла) въздействието ще
бъде над допустимото. В този случай е необходимо да се предвидят необходимите мерки за
неговото редуциране:
бонови заграждения;
плаващи нефтосъбирачи и скимъри;
сорбенти;
автоматизирана система за спиране на претоварването и т.н.
10. Да бъде актуализиран Планът за действие при бедствия, аварии и катастрафи (наводнения,
пожари и др.)
11. Да се предвидят действия по почистване на площадката от товаро-разтоварните дейности;
12. Да бъдат актуализирани и прилагани инструкция и мерки за недопускане замърсяване на
акваторията и площадката при товаро-разтоварни дейности;
13. Изпълнение на План за собствен мониторинг за качеството на водите в акваторията на
пристанището.
14. Да се осъществяват периодични проверки на площадкова канализационна система и
Локалните пречиствателни съоръжения (каломаслоуловител и стъпкова решетка) и резултатите от
проверките да се отразяват в специален журнал;
15. При генериране на нови видове отпадъци за процедурата по тяхното третиране да се
извърши тяхната класификация но определения ред в срока посочен в нормативните документи.
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• Мерки за наблюдение по време на експлоатацията
С цел избягване, предотвратяване, намаляване или премахнати значителните неблагоприятни
последици за околната среда и човешкото здравеоператорът предвижда изпълнение на определени
дейности по контрол и наблюдение.
Към мерките за наблюдение, което следва да извършва оператора на Пристанището следва
да се предвидят следните дейности:
емисии на площадката;
миришещи вещества на
площадката;

пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител и стъпкова решетка;
ения за състоянието на водопроводна мрежа;

ериодичен мониторинг на шумовите емисии;
Конкретните стойности и честота на извършване на наблюдението и контрола следва да се
посочат при изготвянето на План за наблюдение на компонентите на околната среда.
План за изпълнение на посочените по-горе мерки е представен в Приложение № 21.
8.
Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на инвестиционното
предложение за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на
инвестиционното предложение на риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение
за него
За целите на настоящият доклад комплексната оценка на риска за околната среда е
направена по BS 8800:1996. Методиката включва:
1. Преценка на тежестта на вредите; извършва се по 3-степенна скала (малка, тежка и много
тежка);
2. Преценка на вероятността от настъпване на вреда и/или щета; извършва се по 3-степенна
скала (много малка вероятност, вероятно и голяма вероятност) в два варианта (за бързо настъпващи
опасни събития/ситуации и за продължително действащи вредности);
3. Оценка на риска. Използва се матрица (Табл. 8.1.), при която по хоризонтала са нанесени
нивата на елемента тежест на вредата, а по вертикала – елемента вероятност за настъпване на
вредата. Комбинацията от тези 2 елемента определя нивото на риска в 5-степенна скала.
Табл. 8.1. Матрица за оценка на риска по BS 8800:1996
Тежест →
Вероятност ↓
Много малка
Вероятна
Голяма вероятност

Малка

Тежка

Много тежка

Пренебрежим риск
Допустим риск
Умерен риск

Допустим риск
Умерен риск
Голям риск

Умерен риск
Голям риск
Недопустим риск
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Скалата за оценка на риска е както следва:
– Нивото "Пренебрежим риск" не изисква предприемането на допълнителни
профилактични мерки.
– Нивото "Допустим риск" съответства на минималните изисквания и норми за
безопасност.
– Останалите нива ("Умерен", "Голям" и "Недопустим риск") изискват предприемане
на различни мерки за снижаването или отстраняването му, вкл. незабавно прекратяване на
дейността при недопустим риск.
Така, нивото на риска при авария е както следва:
– За пожар: тежест – тежка до малка, вероятност – много малка, оценка на риска –
пренебрежим; зона на въздействие – локално (около мястото на аварията, но е възможно засягане
извън пределите на площадката).
– За разлив на горива: тежест – малка, вероятност – много малка, оценка на риска –
пренебрежим риск; зона на въздействие – локално (около мястото на аварията).
Нивото на риска при нормална експлоатация е както следва:
– Комплексна оценка: тежест – малка, вероятност – вероятна, оценка на риска – допустим
риск; зона на въздействие – локална не достига до най-близкия водоприемник и/или населени
места.
Разглежданото инвестиционно предложение не е класифицирано като рисково по отношение
възникването на големи аварии. То не е уязвимо и заплашено от генериране на недопустими
въздействия при възникването на големи промишлени аварии в съседно разположени
производствени и други предприятия (ефект на доминото). Поради това, вследствие на възникнали
авариии няма вероятност да се генерира недопустимо въздействие върху компонентите на околната
среда и здравето на хората, както от възникване на аварии извън територията така и дължащо се на
аварии в пристанището. Операторът ще изготви за етапа на експлоатация и съгласува с контролните
органи необходимият, изискуем нормативно авариен план с описание на мероприятията, мерките и
ресурсите за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последиците от възникането на
възможни бедствия и аварии. Изготвянето на този план се изисква основно свързано с документите
за експлоатационна годност на пристанището под юрисдикцията на ИА „Морска администрация“.
9.
Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане
на решение по ОВОС или на оправомощени от тях длъжностни лица и други специализирани
ведомства и заинтересувани държави – в трансграничен контекст, получени в резултат от
проведените консултации
В процеса на прединвестиционни проучвания Инвеститорът по време на процедурата по
ОВОС е определил заинтересованите организации и провежда консултации относно реализацията
на инвестиционното предложение. Уведомени за намеренията на Инвеститора и е поискана
информация в съответствие с характера на инвестиционното приложение от следните институции:
 МОСВ - София;
 Министерство на транспорта, съобщeнията и информационните технологии;
 Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
 Община Варна;
 РЗИ - Варна;
 РИОСВ - Варна;
 БДЧР - Варна;
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 Регионален исторически музей – гр.Варна;
 БДЗП;
 ИА „Морска администрация“;
 ДП „Пристанищна инфраструктура“;
 ОДБХ - Варна;
 ОД на МВР (ПБЗН) - Варна;
 ОД на МВР - Варна;
 РО НСК - Варна;
 „ЕСКАНА“ АД Варна;
 Център по подводна археология.
След представяне на инвестиционното предложение като уведомление и задание за обхват и
съдържание и проведени консултации с изредените ведомства на Инвеститора са дадени
съгласувателни документи, становища, препоръки и разрешителни за съответните дейности,
свързани с реализация на предложението – Приложение № 22 - “Кореспонденция с институции
и организации”.
Провеждането на консултации и отразяване на резултатите от тях се извършва съгласно
изискванията на Глава трета от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за
въздействието нърху околната среда на инвестиционни предложения за строителство,
дейности и технологии. Подготвени и изпратени са писма запитвения до съответните
заинтересовани страни. Извършени са и посещения в инстанции. Организираните от Инвеститора и
експертите по ОВОС консултации са обработени представени в следващата таблица:
Уведомени компетентни и контролни органи, експлоатационни дружества, заинтересовани
лица, общественост и проведени консултации.
Табл. 9.1. Кореспонденция Етап Уведомление
Консултирани органи и Описание на изразените становища, препоръки, бележки и др.
лица

Приети
/неприети

РИОСВ Варна
№ 26-00-1962/12.05.2017 г

Препоръките
са приети

“БДЧР” гр. Варна
Изх. № 05-09-78/05.05.2017

„МОСВ“ София
Изх. № 05-08-1363/04.07.2017

МТТИТС
№ РД-08-75/06.03.2017
МРРБ
№ РД-02-14-168/28.02.2017

Уведомява кметовете на общините, и дирекция превантиван дейност км МОСВ за
постъпило уведомление за ИП.
Уведомява инвеститора за определената и приложима процедура по ЗООС и ЗБР
за ИП. Препоръчано е да се разработи задание за обхват и съдържание на ДОВОС
и съответната оценка за съвместимост. Препоръчано е изясняване на действията
по глава шеста свързани с разработването на генерален план (ЕО).
Информацията по компонент „води“ да се изготви и съобрази с Плана за
управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на
водите и Плана за управление на риска от наводнения.
Предоставени са данни за СОЗ на водоизточници и водни тела в които попадат
предвидените за реализация терени. Посочено е, че за депонирането на драгажните
маси в морско депо инвеститорът трябва официално да уведоми контролния орган.
За ползването на воден обект Варненско езеро инвеститорът трябва да получи
съответното разрешение по реда на Закона за водите.
Допуска се извършване само на една от процедурите по глава шеста на ЗООС, а
именно процедурата по ОВОС. Писменно потвърждание за горното на основание
чл. 8, ал 5 ще бъде предоставено след представяне на информация че
предвижданията на генералния план съвпадат с предмета и обхвата на ИП.
Двете отговорни министерства разрешават изработване на проект на генерален
план на пристанището със съответния обхват, цели и препоръки относно
процедурата по одобряването му.

Мотиви

Препоръките
са приети

Препоръките
са приети

Препоръките
са приети

Табл. 9.3. Кореспонденция Етап Задание
Консултирани органи и лица Описание на изразените становища, препоръки, бележки и др.

Приети

Мотиви
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/неприети
Община Варна няма възражения по заданието.
Възложителят да се съобрази с препоръките на контролните органи, като:
Съобрази методите и начините на работа при строителство и експлоатация
с наличните добри практики;
Опише подробно видовете третирани отпадъци и спазва приоритетната
йерархия при управлението им;
Да разгледа и оцени въздействията върху ЗЗ
Насрочена е среща за провеждане на консултации
РИОСВ Варна
№ 26-00-1962/16.06.2017 г
Проведена е среща за консултации на която са дадени препоръки от страна на
№ 26-00-1962/30.10.2017 г
специалистите от РИОСВ.
Приема се принципно Заданието (може да послужи за изготвяне на ДОВОС след
предписаните корекции) и се предписва актуализиране на доклада по чл. 103 от
ЗООС. Препоръчва се допълване и преработване на Заданието съобръзно
норматините изисквания.
Насрочена е среща за провеждане на консултации
Проведена е среща за консултации на която са дадени препоръки от страна на
специалистите от РИОСВ представени в Приложения към заданието протокол
от провеждане на срещата.
Не се възразява срещу реализацията на инвестиционното предложение при
РЗИ – Варна
Изх. № Д03-12665-1/22.06.17 г.
спазване на изискванията за нивата на шума.
Изх. № Д03-21828-1/25.10.17 г.
КО счита, че от здравно хигиенна точка няма основания да се очаква възникване
на недопустим риск за човешкото здраве.
Няма отговор
БДЗП София
Регионалин исторически музей Запознава инвеститора за известните в района на ИП културно исторически
паметници. Препоръчва се спазване на нормативната основа (Закон за
Варна
Изх. № РД-13-749/09.10.2017
културното наследство) и процедурите по опазване на такива паметници.
Изх. № РД-13-596/12.10.2017
Да се преработи разделът за културно историческите паметници във връзка с
Център за подводна археология
Изх. № 134/27.11.2017 г.
предоставената информация за неличие на културни ценности.
Информацията по компонент „води“ да се изготви и съобрази с Плана за
“БДЧР” гр. Варна
Изх. № 05-09-78/15.06.2017
управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление
на водите и Плана за управление на риска от наводнения.. В ДОВОС да се
разгледат всички потоци отпадни води, да се предложат мерки за
предотвратяване и снижаване на отрицателните въздействия.
Да се специфицират начините на драгиране и третиране на драгажните маси. За
изпълнението на дейностите по драгиране и депониране да се изготви
съответния План за извършването им, както и План за мониторинг
ДП
„Пристанищна
инфра- Няма забележки по представеното задание.
При подготовка на документите и извършване на дейностите да се съблюдават
структура“ клон Варна
Изх. №18-00-90-1/13.06.2017
изискванията на нормативната уредба (ЗМПВВППРБ). Да се подаде заявление
Изх. №18-00-90-4/19.10.2017
до ИА Морска администрация.
В ДОВОС да се предвидят мерки за недопускане замърсяването на акваторията
на пристанището.
ОД на МВР Варна, Областно Изразени са препоръки за спазване на нормативните изисквания на ЗЗБ и
управление ПБЗН
Наредба № Iз – 1971 за СТПНОБП относно осигуряване на разстоянията между
Изх. № 833000-1202/20.06.2017
сградите и количествата на вода за пожарогасене.
Дава указания за процедурните и нормативни изисквания при разработването на
ИАМА
В-1223/20.06.2017
генералния план на пристанището. В експлоатационни условия да се използват
Изх. № В-1223/05.10.2017
високоефективна пристанищна техника (претоварни машини). Да се предвидят
мерки за ограничаване на шумовите нива.
Да се съобразят изгражданите сладови мощности и пристанищни дейности с
ОДБХ Варна
Изх. № БХ-1714/05.12.2017
Регламент 852/2004 относно складовете за храни и Регламент 183/2005 относно
складовете за фуражни суровини, като се гарантира високо ниво на защита на
потребителите по отношение безопасността на храните
Община Варна
Изх. №
РД17010900ВН_001ВН/29.06.2017
РД17018812ВН_001ВН/05.10.2017

Препоръките
са приети

Препоръките
са приети

Препоръките
са приети

Препоръките
са приети

Препоръките
са приети
Препоръките
са приети

Препоръките
са приети

Препоръките
са приети
Препоръките
са приети

Препоръките
са приети

Табл. 9.4. Кореспонденция Етап ОВОС
Консултирани органи и лица Описание на изразените становища, препоръки, бележки и др.
Община Варна
№ РД17022181ВН/13.11.2017

Приети
/неприети

Мотиви

Предоставя информация за преценяване на кумулативните въздействия.
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РИОСВ Варна

„ЕСКАНА“ Варна
Изх. № 433/14.11.2017
РДНСК Варна
изх.№ 25-25-00-983/2017 г.
“БДЧР” гр. Варна
Изх. № ДИ-76/14.12.2017
ОДБХ Варна
Изх. № БХ-1776/17.11.2017
РЗИ – Варна
Изх. № Д03-7788-1/26.04.18 г.
Център за подводна археология
Изх. № 31/03.05.2018 г.
РДПБЗН Варна
Изх. № 833751/23.04.2018 г.
ИАМА
Изх. № 678/02.05.2018
ДП „НКЖИ“ Варна
Изх. № ЖИ-16378/02.05.2018
“БДЧР” гр. Варна
Изх. № 05-09-41/2/09.05.2018

Уведомява инвеститора за продължаване на срока за предоставяне на
информацията по ЗДОИ за ИП
Предоставя Решение за предоставяне на достъп до поисканата информация
и информация за преценяване на кумулативните въздействия.
Предоставени са данни за обекта на концесия на дружеството, както и
информация за мерките за недопускане на увреждане на територията
необходими при експлоатацията та обекта.
Изразява становище за това, че не притежава необходимата информация.

Препоръките
са приети

Предоставени са данни необходими за оценка на кумулативния ефект
Институцията ну разполага с необходимата информация за оценка на
кумулативния ефект.
Счита, че обхватът и съдържанието на ДОВОС са обширни и достатъчни по
обем
Изисква допълнение на доклада за ОВОС, съгласно описаните забележки

Препоръките
са приети

Няма забележки към представения доклад
Няма забележки към представения доклад
Няма забележки към представения доклад
Изисква допълнение на доклада за ОВОС, съгласно описаните забележки

Препоръките
са приети

Местното население е уведомено чрез писмени обяви и информационни табели в
общината, кметството и на сайта на оператора.
В приложените отговори до този момент не са изразени отрицателни мнения и становища
относно реализацията на инвестиционното предложение. Не са констатирани негативни обществени
настроения към идеята за разширение на ПРИСТАНИЩЕТО в определения район.
До този момент действията на инвеститора са съобразени с процедурите във фаза
прединвестиционни проучвания, не са изразени отрицателни становища от специализираните
органи и населението, и липсват мотивирани възражения по законосъобразност срещу
осъществяването на инвестиционното предложение.
10.

Заключение на експертите, в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5 от ЗООС

На основа на извършените (по компоненти и видове въздействия) анализи от експертите в
колектива са формирани следните изводи за прогнозно въздействие на Пристанището през
различните периоди.
А. Изводи за въздействието при извършване на строително-монтажните дейности:
1. По отношение на атмосферния въздух по време на реализацията на ИП и монтажа на
новото оборудване се очаква въздействие от изгорели газове от двигателите с вътрешно горене
(ДВГ) на транспортните средства и механизацията. Основните замърсители, отделяни във въздуха
са СО, NOx, SO2, сажди и прах. Очакваното въздействие върху качеството на атмосферният въздух
в процеса на реализация се очертава да бъде минимално, отрицателно предвид на пренебрежими
количества на емисиите на замърсители с ниска степен на въздействие и ограничено на площадката
на обекта. Продължителност на въздействието ще бъде краткотрайно в периода на извършване на
монтажните работи; не се очаква кумулативно въздействие;
2. По отношение на повърхностните и подземните води, геоложката среда и земните
недра, материалните активи, минералното разнообразие, културното наследство и човешкото
здраве (на населението на гр. Варна) не се очаква значително въздействие по време на реализацията;
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3. По отношение на културното наследство е висока вероятността да бъдат открити и
засегнати при изкопните и строителни дейности археологически обекти. Затова ще бъде изготвен
план на действие и осигурено наблюдението на изкопните работи от археолози. При евентуално
засягане на културния паметник, той ще бъде проучен съгласно действащото законодателство, а
теренът – освободен за по-нататъшни строителни дейности.
4. Очаква се допустимо, възстановимо въздействие върху почвите, земите и ландшафтите
в района на обследване и реализация (отнемат се площи с ниско качество, неплодородни и
неизползвани до момента за земеделие, които могат да бъдат възстановени при отказ от дейност в
последствие);
5. Не се очаква значително, невъзстановимо отрицателно въздействие върху растителния и
животинския свят и защитени територии по време на реализацията, поради това, че се
извършването на строителните и монтажни
дейности ще се съобрази с прелетните и
възпроизводствени периоди на животинските видове, в територия значително антропогенно
повлияна. Инвестиционното предложение няма голяма вероятност да окаже значително
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на
видове, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони;
6. По време на реализацията на ИП ще се генерира основно шум и по–ниско ниво вибрации
от движението на транспортна техника и дейностите със строителната механизация. Очакваните
стойности са нормални за работна среда и прогнозно не превишават пределно допустимите норми.
Това въздействие ще е ограничено по територия и във времето и ще е възстановимо;
7. Очаква се минимално отрицателно възстановимо въздействие върху човешкото здраве
(на персонала), което ще е временно, възстановимо, с ниска степен.
Б. Изводи за въздействието по време на експлоатацията
1. От извършеното изследване за въздействието върху качеството на атмосферния въздух
от дейността на Пристанището е установено, че при нормална експлоатация обектът няма да оказва
дълготрайно негативно въздействие върху атмосферния въздух по отношение на разгледаните
замърсители, при отчитане и на кумулативното въздействие. В годишен и краткосрочен аспект
качеството на атмосферния въздух няма да бъде повлияно отрицателно, като въздействието е само
в непосредственна близост до територията. Анализът и моделирането на разсейването на
замърсителите са извършени приемайки най-неблагоприятни метеорологични условия, когато
приземните концентрации са максимални. Очакваните максимално еднократни концентрации са в
пъти под приложимите норми. Въздействието на източниците на организирани и неорганизирани
емисии върху атмосферния въздух е приемливо в локален и регионален мащаб, без трансгранично
въздействие;
2. От прогнозната оценка на въздействието на ИП върху режима на повърхностните водни
обекти в района е видно, че местоположението на площадката и предвидените за реализация
дейности не предполагат негативни въздействия върху количествените и качествени показатели на
повърхностни водни обекти. Не се предвижда да се засегнат крайбрежни заливаеми терени, легла в
естествено състояние, бентове и диги. Дейността не предвижда заустване на отпадъчни
производствени води в повърхностни водни обекти.
Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на инвестиционното
предложение.
Не се очаква въздействие върху повърхностните води в процеса на нормална експлотацията
на обекта;
3. Очакваното въздействие върху подземните води в процеса на експлотацията се очаква да
бъде минимално и ограничено по обхват. Степента на въздействието е определена като ниска;
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4. Прогнозно не се очаква въздействие върху почвата, земните недра, ландшафта и
културното наследство, човешкото здраве, растителния и животински свят при нормална,
безаварийна експлоатация;
5. Прогнозното еквивалентно ниво на шум на територията на Пристанището по време на
експлоатацията няма да превишава пределно-допустимите норми за производствени предприятия.
Въздействието на рисковите фактори шум и вибрации ще се локализират изключително и само в
зоните на конкретният обект. Вредно въздействие от електромагнитни полета и лъчения върху
околната среда и човешкото здраве не се очаква;
6. Ще се реализира въздействие от генерираните при дейността отпадъци за които обаче се
предвижда да се събират, транпортират и третират при спазване на всички нормативни изисквания;
7. По отношение здравно-хигиенни аспекти и човешкото здраве разглежданите дейности от
инвестиционното предложение, не са основание за застрашаване състоянието на компонентите на
околната среда и вследствие на това здравето на населението в близките населени места и
работещите на обекта. За населението на в близките населени места и работещите на обекта не
възниква здравен риск от експлоатацията на инвестиционния проект. Здравният риск за
работещите в обекта е управляем при спазване мерките за ограничаване на отрицателните
последици в резултат от експлоатацията на обекта и нормативните документи за хигиенни и
безопасни условия на труд.
В. Изводи за въздействието при аварийни ситуации
При възникване на аварийни ситуации реализираните въздействия ще са с отрицателен ефект
върху част от компонентите на околната среда (атмосферен въздух, повърхностни и подземни
води, почви), но затова пък ограничен по време на действие. Разбира се характерът на
въздействията както и компонентите върху които ще се реализират те се основава на вида на
аварийната ситуация (наводнение, пожар, авариен разлив, злоумишлени субективни действия и др.).
В тази връзка инвеститорът ще разработи и утвърди при съответните контролни органи План за
действие при аварийни ситуации.
От извършеният анализ в доклада за ОВОС окончателно се налага извода, че очакваното
въздействие на инвестиционното предложение за разширение на съществуващото „Пристанище за
обществен транспорт с регионално значение ОДЕСОС - ПБМ” в землището на гр. Варна, област
Варна върху околната среда и здравето на хората ще бъде ограничено допустимо, съобразно
действащите в страната норми за качество на околната среда и с оглед прилагането на принципите
за намаляване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие.
Въз основа на горните изводи от експертите са предложени препоръки, мероприятия и мерки
за предотвратяване, ограничаване и намаляване на въздействието и решаване на евентуалните
екологични проблеми при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение,
гарантиращи опазване здравето на хората, околната среда и устойчивото развитие на района. С
реализирането на инвестиционното предложение се постига значителен социален ефект за района и
се осигуряват временни и постоянни работни места. Предвидените мерки имат за цел вписването на
техногенния ландшафт към съществуващия естествен ландшафт.
В анализите и оценките за влияние на обекта върху компонентите на околната среда, както
и в направените предложения на мерки за свеждане до възможния минимум на отрицателните
последици, са отразени всички изказани мнения и направени препоръки на компетентните органи,
ведомства и институции при проведените консултации с тях.
Съгласно направените анализи и оценки за въздействие на инвестиционното предложение
върху отделните компоненти и фактори на околната среда, може да се твърди, че при
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осъществяването му не се очакват съществени въздействия върху околната среда и здравето на
хората.
В заключение, отчитайки необходимостта от рационално използване на територията,
специфичния непроизводствен характер на инвестиционното предложение и неговото общо
незначително и допустимо въздействие върху компонентите на околната среда и населението през
строителния период и при нормална експлоатация, при изпълнение на предложените в раздел 7
мерки, както и съответствието на инвестиционната инициатива с нормативните изисквания и
потенциалните възможности на средата да поеме прогнозните въздействия, предлагаме на
УВАЖАЕМИЯ ЕКСПЕРТЕН ЕКОЛОГИЧЕН СЪВЕТ при РИОСВ – Варна да одобри
осъществяването на инвестиционното предложение на основание чл. 99, ал. 2 от ЗООС и чл.
19, ал 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, при условията, посочени в раздел 7 на настоящия доклад.
Нетехническо резюме
В Приложенията е представено Нетехническо резюме на доклада За ОВОС на
инвестиционното предложение – Приложение № 23.
11.

12.
Описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни),
срещнати при събирането на информация за изработване на доклада за ОВОС
Някои инстанции пренебрегнаха писмата на инвеститора и колективът, разработил
настоящия доклад по отношение на събирането на необходимата за ОВОС информация.
Освен с известна неотзивчивост на инстанциите, трудностите при събирането на
информация са свързани и с разпокъсаността на наличната информация по различни организации и
ведомства, което удължава времето за набавянето й. Забелязва се известна липса на координираност
между различните учреждения. В повечето случаи информацията е в суров вид, недостатъчна,
нерепрезентативна за целите на научнообоснования анализ. По места липсва обща база
представителни данни за повечето компоненти и фактори на околната среда. В много случаи
събираната от поделенията на централните ведомства информация се предава в тях за съхранение и
анализ без да има обратна връзка, което усложнява и оскъпява кореспондирането. Освен това
преобладаващата част от информацията не е в електронен вид, което затруднява обработката й.
Важно е да се отбележи също така, че времето за предоставяне на информация е твърде удължено
поради различни формални процедури. Това се отразява неблагоприятно на инвестиционния
процес, който е твърде динамичен и по темпове изпреварва значително административните
процедури.
13.
Референтен списък, в който се изброяват подробно източниците, използвани за
описанията и оценките, включени в доклада
13.1. Методики
В настоящия доклад са използвани следните методики за прогноза и оценка на
въздействията върху околната среда:
1. Методи за бърза инвентаризация при замърсяване на околната среда. СЗО, Женева, 1993.
2. Одум., Ю., Екология, М., Мир, 1985, т.2
3. Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, СУ и БАН, София, 1987.
4. Геоложка опасност в България - карта в М 1:500 000, ГИ при БАН под редакцията на Ил. Бручев,
1994.
5. Наредба №1 за геозащитната дейност, ДВ бр.12, 1994.
6. Наредба №1 за проектиране на плоско фундиране, БСА бр. 10, 1996.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.
36.

Правилник за приемане на земната основа и фундаментите, БСА бр.6, 1985.
Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения, БСА бр.6, 1988.
Балушев, Б. и др., Земна механика. С., 1971.
Наръчник по хидротехника.т.1, С., 1979.
Прогнозирование екологических процессов. Сб., Новосибирск, 1986.
Канев, Д., Геоморфология на България. С., 1989 г.
Теоретические основы и опыт экологического мониторинга. М., Наука, 1983.
Тотев, Ив., Екология и опазване на природната среда. С., 2000.
Оценка на здравния риск - Цоневски, Д. и др. Хигиена. С., 1991 г.
Практическо ръководство по ОВОС /проф. У. МакАлистър, С., 2001г./.
Класификатор на почвите в България.
Класификация на ландшафтите по БДС.
Класификация на ландшафтите по К.Мишев и М. Данева.
Методика на Лесотехнически университет за ландшафтно-естетическа оценка на териториите.
Справочник по проектированию инженерной подготовки застраиваемых территорий. Киев,
1983.
Антонов, Хр., Д. Кънев. Подземните води в НРБ, Техника, София, 1980.
Бежков, Вл. 1993. Амфибия и рептилия. Национална стратегия за опазване на биологичното
разнообразие. Основни доклади, том 2. Програма за подържане на биологичното разнообразие.
С. 567-584.
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Кожухаров, С. (ред.). 1992. Определител на висшите растения в България. С., Наука и Изкуство,
787с.
Мичев, Т., П. Янков. 1993. Орнитофауна. Национална стратегия за опазване на биологичното
разнообразие. Основни доклади, том 2. Програма за подържане на биологичното разнообразие,
С. 585-614.
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Попов, Вл., К. Мишев. Геоморфология на Българското Черноморско крайбрежие и шелф. С.,
БАН, 1974 г.
Симеонов, С. 1978. Птици.- В: Черно море-сборник, Изд.”Г. Бакалов”, Варна, 218с.
Спиридонов, Ж., Н. Спасов. 1993. Едри бозайници. Национална стратегия за опазване на
биологичното разнообразие. Основни доклади, том 2. Програма за подържане на биологичното
разнообразие, С. 645-663.
Министерство на строежите и архитектурата (МСА), Министерство на народното здраве (МНЗ),
Методика за измерване и оценка на шума в населените места, 1975 г.
Вътрешно ведомствена методика ИАОСЛАД No70 1/Ш, Определяне на общата звукова мощност
излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шум в
мястото на въздействие, С, 2002.
Методика за създаване на шумови карти на населени места (одобрена от МСА и МНЗ през
1975г.)
Наръчник по оценка и управление качеството на атмосферния въздух на местно ниво за SO2,
PM10, Pb и NO2. Twining Project BG99EN02, Съвместен проект между българското
Министерство на околната среда и водите и немското Министерство за околна среда, опазване
на природата и енергийна безопасност, октомври 2002 г.
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37. Инструкция за изчисление разпространението в атмосферата на вредни вещества съдържащи се
в отпадъчните газове на предприятията
38. Методика за бърза инвентаризация при замърсяване на околната среда СЗО Женева 1993 г.
39. Разработка рекомендаций по прогнозированию качества воды, применительно к
проектированию берегозащиты Черноморского побережья Болгарии. ВНИИ ВОДГЕО, М.,
1990/.
13.2. Законодателна рамка
1. Закон за опазване на околната среда, ДВ бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 58/2017г.
2. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,
ДВ бр. 25/2003г., изм. и доп. ДВ бр. 55/2017г.
3. Наредба за Националната схема за управление по околна среда и одитиране, ДВ бр. 26/2003г.,
изм. и доп. ДВ бр. 68/2012г.
4. Закон за биологичното разнообразие, ДВ бр. 77/2002г., изм. и доп. ДВ бр. 58/2017г.
5. Закон за устройство на територията, ДВ бр. 1/2001г., изм. и доп. ДВ бр. 63/2017г.
6. Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, ДВ бр. 3/2004г., изм. и доп. ДВ бр. 21/2013г.
7. Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ДВ бр. 51/2001г., изм. и
доп. ДВ бр. 44/2017г.
8. Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на
околната среда над допустимите норми, ДВ бр. 69/2003г., изм. и доп. ДВ бр. 70/2011г.
9. Закон за енергийната ефективност, ДВ бр. 98/2008г., изм. и доп. ДВ бр.98/2014г.
10. Наредба № 8І21з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите, ДВ. бр.89/2014г., изм. и доп. ДВ бр. 105/2014г.
11. Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар, ДВ бр. 96/2009г., изм. и доп. ДВ бр. 1/2017г.
12. Закон за устройството на Черноморското крайбрежие, ДВ бр. 48/2007г., изм. и доп. ДВ бр.
36/2016г.
13. Наредба № 2 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, ДВ бр. 3/2004г., изм. и доп. ДВ бр. 21/2013г.
14. Закон за чистотата на атмосферния въздух, ДВ бр. 45/1996г., изм. и доп. ДВ бр. 58/2017г.
15. Наредба № 7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, ДВ бр. 45/1999г.
16. Наредба № 11 за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в
атмосферния въздух, ДВ бр. 42/2007г., изм. и доп. ДВ бр. 25/2017г.
17. Наредба № 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен,
въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, ДВ бр. 58/2010г., изм. и доп. ДВ бр. 48/2017г.
18. Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно
вещества, които нарушават озоновия слой, ДВ бр. 2/2011г.
19. Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти
при работа, ДВ бр. 8/2004г., изм. и доп. ДВ бр. 46/2015г.
20. Наредба № 14 за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в
атмосферния въздух на населените места, ДВ бр. 88/1997г., изм. и доп. ДВ бр. 42/2007г.
21. Закон за водите, ДВ бр. 67/1999г., изм. и доп. ДВ бр. 58/2017г.
22. Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди, ДВ бр. 88/2000г.
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23. Наредба № 7 за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води,
ДВ бр. 96/1986г., изм. и доп. ДВ бр. 22/2013г.
24. Наредба № 8 за качеството на крайбрежните морски води, ДВ бр. 10/2001г.
25. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република
България, ДВ бр. 12/2000г., изм. и доп. ДВ бр. 58/2017г.
26. Закон за опазване на земеделските земи, ДВ бр. 35/1996г., изм. и доп. ДВ бр. 58/2017г.
27. Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, ДВ бр. 84/1996г., изм. и
доп. ДВ бр. 34/2016г.
28. Закон за почвите, ДВ бр. 89/2007г., изм. и доп. ДВ бр. 58/2017г.
29. Наредба № 3 за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите, ДВ бр.
71/2008г.
30. Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи,
отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, ДВ бр. 89/1996г., изм. и доп. ДВ бр. 30/2002г.
31. Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение, ДВ
бр. 90/1996г., изм. и доп. ДВ бр. 55/2017г.
32. Норми за проектиране на пилотно фундиране, БСА, кн. 6, 1993г.
33. Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, ДВ бр.
13/2012г.
34. Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения, ДВ бр. 45/1988г., изм. и доп. ДВ бр.
7/1993г.
35. Закон за управление на отпадъците, ДВ бр. 53/2012г., изм. и доп. ДВ бр. 13/2017г.
36. Наредба № 2 за класификация на отпадъците, ДВ бр. 66/2014г., изм. и доп. ДВ бр. 32/2017г.
37. Закон за биологичното разнообразие. ДВ. бр.77/2002 г.
38. Закон за защитените територии, ДВ бр. 133/1998г., изм. и доп. ДВ бр. 58/2017г.
39. Закон за защита на растенията, ДВ бр. 61/2014г., изм. и доп. ДВ бр. 58/2017г.
40. Закон за лечебните растения, ДВ бр. 29/2000г., изм. и доп. ДВ бр. 58/2017г.
41. Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, ДВ бр. 26/1993г.
42. Конвенция за влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за
водолюбиви птици, 02.02.1971г., Рамсар, Иран; ДВ бр. 56/1992г.
43. Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания,
19.09.1979г., Берн, Швейцария; ДВ бр. 23/1995г.
44. Закон за здравето, ДВ бр. 70/2004г., изм. и доп. ДВ бр. 58/2017г.
45. Наредба № 4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното
проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума,
излъчван по време на строителството, ДВ бр. 6/2007г., изм. и доп. ДВ бр. 77/2016г.
46. Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на
работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, ДВ бр. 70/2005г.
47. Наредба № 6 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, ДВ бр. 58/2006г.
48. Наредба № 3 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на
работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации, ДВ бр. 40/2005г.
49. Наредба № 9 за пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии
и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти, ДВ бр. 35/1991г., изм. и доп. ДВ
бр. 8/2002г.
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50. Закон за културното наследство, ДВ бр. 19/2009г., изм. с Решение № 7 от 29.09.2009 г. на
Конституционния съд на РБ - бр. 80 от 9.10.2009 г.; изм. и доп., бр. 92 от 20.11.2009 г., изм., бр. 93
от 24.11.2009 г., изм. бр. 101 от 28.12.2010 г., изм. и доп., бр. 54 от 15.07.2011 г., изм., бр. 15 от
21.02.2012 г., изм. бр. 38 от 18.05.2012 г., изм. бр. 45 от 15.06.2012 г., изм. бр. 77 от 9.10.2012 г., изм.
и доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., изм. бр. 66 от 26.07.2013 г., изм. бр. 98 от
28.11.2014 г., изм. и доп., бр. 16 от 26.02.2016 г., изм. бр. 52 от 8.07.2016 г.
51. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи, ДВ бр. 37/2004г., изм. и доп. ДВ бр. 90/2016г.
52. Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на
работните места и при използване на работното оборудване, ДВ бр. 88/1999г., изм. и доп. ДВ бр.
95/2016г.
53. Закон за здравословни и безопасни условия на труд, ДВ бр. 124/1997г., изм. и доп. ДВ бр.
79/2015г.
54. Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
55. Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на
работните места и при използване на работното оборудване
56. Закон за техническите изисквания към продуктите
57. Кодекс за социалното осигуряване
58. Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти
при работа.
59. Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и
смеси.
60. Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите
при използване на лични предпазни средства на работното място 61. Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (отпаднал);
62. Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите.
63. Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на
работещите при рискове, свързани с експозиция на шум,
64. Закон за защита от шума в околната среда, ДВ бр. 74/2005г., изм. и доп. ДВ бр. 12/2017г.
65. БДС 12.1.012-80. Охрана на труда. Вибрации. Общи изисквания за безопасност на труда.
66. БДС ISO 1999:2004. Акустика. Определяне въздействието на шума при работа и оценяване
увреждането на слуха, причинено от шум.
67. БДС ISO 2631 - 1:2004 за вибрации предавани на цялото тяло.
68. Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения, БСА, 11,1985 г.
69. БДС 17.1.1.02. Опазване на природата.Хидросфера. Показатели за качеството на водите.
Термини и определения.
70. БДС 17.1.3.08. Опазване на природата. Хидросфера. Общи изисквания към опазване на
повърхностните и подземните води от замърсяване при превозване на нефт и нефтопродукти с
автомобилен транспорт.
71. БДС 17.1.3.05. Опазване на природата. Хидросфера. Общи изисквания към опазването на
повърхностните води от замърсяване.
72. БДС 17.1.3.01. Опазване на природата. Хидросфера. Общи изисквания към опазване на
повърхностните и подземните води от замърсяване с нефт и нефтопродукти.
73. БДС 17.1.3.02. Опазване на природата. Хидросфера. Изисквания към опазване на
повърхностните и подземните води от замърсяване с пестициди.
74. БДС 17.1.3.03. Опазване на природата. Хидросфера. Общи изисквания за опазването на
подземните води от замърсяване.
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75. БДС 17.1.3.03. Опазване на природата. Хидросфера. Правила за опазване на водите от
замърсяване с нефт и нефтопродукти при транспортирането им по тръбопроводи.
76. БДС 17.1.3.01. Опазване на природата. Хидросфера. Изисквания за опазване на подземни и
повърхностни води от замърсяване с минерални торове.
77. БДС 17.1.3.07. Опазване на природата. Хидросфера. Правила за избор и оценка на качествата на
водоизточниците за централно питейно водоснабдяване.
78. Наредба № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на
строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 33 от 2005 г.)
79. Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения (Заповед № РД14-02-825 от 7.08.1985 г. на министъра на строителството и селищното устройство и министъра на
енергетиката, в сила от 1.01.1986 г.)
80. СНиП 2.06.04-82*: Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые,
ледовые и от судов). Министерство регионального развития Российской Федерации. Москва 2012 г.
13.3. Използвана литература и източници на информация в доклада за ОВОС
1. Предварителен инвестиционен проект на ИП;
2. Документи за собственост на имотите;
3. Становища на компетентни органи;
4. Скици на имотите;
5. Бюлетин за състоянието на околната среда на Р. България;
6. Климатичен справочник на НРБ, том ІІІ/1983 г., том ІV/1984 г.
7. Пеев, Б. Метеорология. С., 1994.
8. Попов, В., К. Мишев. Геоморфология на Българското Черноморско Крайбрежие. С., 1974.
9. Божков, Л. Бележки за Варненксото езеро. – ИБГД, 1936, 4, 140-167.
10. Бондев, И. Растително-географски райони на България. География на България, БАН, С.,1982,
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