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Приложение № 2 към чл. 6 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА ИП: 
„Ремонт, преустройство и промяна предназначение на част от сграда „Столова" с 

ид.10135.5501.94.3 в „Център за професионално обучение" и „офиси", находящ се в  
УПИ V-86,87, кв.1, по плана на ЮПЗ, гр.Варна - част от територията на КРЗ „Одесос". 

 
  

I. Информация за контакт с възложителя: 
1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско 
наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице:  
„КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС"АД, ЕИК 103036629 
2. Пълен пощенски адрес: гр. Варна, район Аспарухово, Островна зона 
3. Адрес за кореспонденция: гр. Варна, район Аспарухово, Островна зона 
3. Телефон, факс и e-mail: 0889554 915; dimimarinova@abv.bg ; ecology@odessos-yard.bg  
4. Лице за контакти: Димитричка Маринова 
 

II. Резюме на инвестиционното предложение:  
ИП е свързано с ремонт, вътрешно преустройство и промяна предназначение на част 

от съществуваща сграда „Сграда за обществено хранене" с идентификатор 10135.5501.94.3 в 
„Център за професионално обучение" и „офиси", находяща се в УПИ V-86,87 (ПИ с ид. 
10135.5501.94 по КККР на гр. Варна), кв.1, по плана на ЮПЗ, гр.Варна - част от територията на 
КРЗ „Одесос". 

За УПИ V-86,87, кв.1, по плана на ЮПЗ, гр.Варна - част от територията на КРЗ „Одесос", 
има влязъл в сила ПУП-ПР, одобрен със Заповед №452/17.09.2002 г. на Зам.Кмет на Община 
Варна. Реализацията на промяната не води до разширение и/или изменение на 
производствената дейност на дружеството. 

Имотът в който ще се реализира ИП е присъединен към техническата инфраструктура. 
ИП е ново.  

При реализацията на ИП няма да се реализират инфраструктурни дейности които са 
включени в Приложение № 1 или № 2 от ЗООС, тъй като имота е свързан с пътната 
инфраструктура посредством асфалтиран път. 

 
1. Характеристики на инвестиционното предложение:  
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 
ПИ с ид. 10135.5501.94 по КККР на гр. Варна е с площ 7939м2 , е урбанизирана територия 

с НТП - за ремонт и поддържане на транспортни средства. 
С ИП се предвижда извършване на ремонт, преустройство и промяна предназначение на 

част от съществуваща двуетажна сграда със застроена площ от 1192 м2 с идентификатор 
10135.5501.94.3 - „Сграда за обществено хранене" в „Център за професионално обучение" и 
„офиси". 

Преустройството и ремонта ще се извършат без да се засяга носещата конструкция на 
сградата. Сградата е осигурена противоземетръсно, съгласно Технически паспорт с 
рег.№1670 (инв.N910135.5501.94.123) на Община Варна. 

Основните процеси включват изграждане на вътрешни преградни стени за оформяне на 
учебните стаи на Центъра за професионално обучение и офисите. 

Сградата е електрозахранване и водоснабдена. При преустройството й ще се извършат 
вътрешни промени в сградните инсталации. 

mailto:dimimarinova@abv.bg
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Ще се ползва съществуващата техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, 
електропроводи и др.). 

По време на реализацията и експлоатацията на инвестиционно предложение не се 
очакват значителни въздействия върху околната среда и създаване на дискомфорт на 
околната среда и хората.  

Нова техническа инфраструктура няма да се изгражда. 
Реализацията на ИП не е свързана с взривни работи.  
Изкопни дейности няма да се извършват. 

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

инвестиционни предложения; 
В момента, се подготвят документи за одобряване на инвестиционното предложение. 

Реализацията на ИП няма да засяга други дейности, одобрени с действуващите планове. ИП 
ще се реализира във вече изградена сграда. Капацитетът, характеристиката и 
местоположението не предполага кумулиране с други планове, програми и ИП на 
територията на община Варна. 

 
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 
Предвижда се при реализацията на промените да се използват традиционни 

строителни материали (пясък, цимент, чакъл, и др.), електроенергия, петролни горива и 
вода. Предвид това, че същите са от групата на изчерпаемите природни ресурси по време на 
ремонтните дейности ще се прилага модела на устойчивото им управление. Няма да се 
допуска неконтролирано използване и загуба на ресурси. Там където е приложимо ще се 
използват заместители. Антропогенно възобновяем природен ресурс които ще се използва 
по време на строителството е водата. С оглед устойчивото използване на природните 
ресурси при проектирането са взети мерки по отношение на строителните продукти да се 
предлага приоритетно използване на рециклирани строителни продукти и на продукти, 
които съдържат екологично съвместими природни суровини и подлежат на пълно 
рециклиране и/или оползотворяване. 

В процеса на експлоатация основно ще се използва електроенергия, вода. 
 
 г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни 

води; 
По време на преустройството генерираните смесени строителни отпадъци с код 17 09 

04 ще се транспортират по договор с фирма притежаваща документ по реда на Закона за 
управление на отпадъците. Количеството им ще е около 5 м3. Управлението им ще бъде 
възложено на фирмата извършваща преустройството, като част от договора. 

По време на експлоатацията на сградата ще се формират смесени битови отпадъци и 
отпадъци от административна дейност за които в дружеството е създадена организация за 
управление. 

 
  д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 
Реализацията на инвестиционното намерение и експлоатацията на Центъра за 

професионално обучение не са сериозна предпоставка за предизвикване на замърсяване на 
околната среда и създаване на специфичен дискомфорт. По време на строителството  на 
инвестиционно предложение, се очаква извършваните дейности да причиняват 
краткотрайно, локално и възстановимо замърсяване и дискомфорт на околната среда. 
Всички дейности свързани с преустройството ще се извършват във вече изградена на сграда, 
което локализира замърсяването в рамките на обекта. 
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е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 
предложение; 

В близост до сградата няма наличие на тръбопроводи, летища и др. На около 50 м южно 
преминава жп линия. 

На обекта няма да бъдат налични опасни химични вещества в количества попадащи в 
обхвата на Приложение № 3 на ЗООС. 

По настоящем дружеството не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. 
Реализирането на ИП (планираните промени) в бившата сграда за обществено хранене не е 
свързана с промяна на вида и количествата на съхраняваните ОХВ и С за които има 
извършена класификация на предприятието. 

В близост до обекта, предмет на инвестиционното намерение няма разположени 
предприятия/съоръжения класифицирани с висок или нисък рисков потенциал. 

Факторите, които могат да станат причина за подобни инциденти са най-вече: 
Нарушаване целостта (разрушаване) на опаковките; 
Екстремни природни аномалии – ураганен вятър, наводнения , обледеняване; 
Земетресения от висока степен или други природни бедствия; 
Аварии в съседни обекти; 
Пътно-транспортно произшествие; 
Човешка грешка; 
Злоумишлени (терористични) действия. 
 
Земетресения - Районът попада в сеизмична зона VII (сеизмичен коефициент Кс=0,10). 

При земетресение е възможно възникване на обстановка, при която ще настъпи 
разрушаване на част от сградния фонд и техническите съоръжения; ще има жертви и 
затрупани хора; ще бъде нарушена или разрушена електропреносната система, 
снабдяването с вода за питейни и противопожарни нужди; възможно е възникване на 
пожари и взривове следствия разлети количества горива от ж.п. цистерни. 

Наводнения – За района не съществува непосредствена опасност от възникване на 
наводнение. Наводнение може да възникне при обилни валежи от дъжд и сняг (при 
снеготопене). 

Урагани, снегонавявания, обледенявания- Всички съоръжения в предприятието са 
проектирани и оразмерени да издържат на силни ветрове. Въпреки това, при ураганни 
ветрове (над 20 метра/секунда) е възможна появата на деформации по конструкциите и 
разрушаване на някои от съоръженията. Съответно това може да е причина за разливи, 
разпиляване на продукти и възникване на пожари. След дъжд или обилно снеготопене, при 
много ниски температури могат да възникнат заледявания, които биха предизвикали аварии 
по водопреносната мрежа. 

- Авария в съседен обект - в непосредствена близост се намира петролната база на 
„Варна Сторидж” ЕООД, на територията на която се съхраняват бензин и дизелово гориво. 
Евентуална авария на територията на базата ще доведе до възможността от т.нар. „домино 
ефект”; 

- ПТП, жп авария, авария с танкер - възникване на ПТП e възможно, както в самото 
предприятие (вътрешно-заводските пътища), така и на прилежащия общински път. 
Следствие ПТП е възможно възникването на разлив на нефтопродукти, разлипялване на 
торове, пожар и дори взрив на разпилените материали. 

В близост се намират обслужващите коловози на съседни обекти, както и на самото 
предприятие. При дерайлиране на жп цистерна или сблъскване на жп състав е възможно да 
настъпят пожари, разливи и др.   
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 ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 
факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на 
Закона за здравето. 

Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще 
съществува само в периода на строителството и ще касае само работещите на обекта. 
Очакват се следните временни и краткотрайни въздействия върху здравето на работещите: 

 наднормен шум, вибрации, работа на закрито с непостоянен микроклимат, 
замърсяване на въздуха с прахови частици от строителните смеси;  

 физическо натоварване и опасност от трудови злополуки, свързани с използването 
на машини и др.;  

 риск от падания, травми и злополуки при неспазване на безопасни условия на 
труд. 

Изброените неблагоприятни ефекти ще се отнасят до работещите в наетите от 
възложителя фирми, в т.ч. и изпълняващи специализирани строително-монтажни работи. 
Същите ще имат временен характер, като рискът се оценява като нисък до приемлив. 
Използването на лични предпазни средства (антифони, противопрахови маски, каски, 
работно облекло и обувки), изграждане на физиологични режими на труд и почивка, 
създаване и спазване на специфични правила за ръчна работа с тежести и товари, ще доведе 
до намаляване на риска. 

Потенциален риск за здравето на работещите по поддръжката на съоръженията 
практически не съществува при спазване на регламентираните изисквания за безопасни 
условия на труд.  

 
2. Местоположение на площадката, включително необходимата площ за временни 

дейности по време на строителството. 
ИП ще се реализира в част от двуетажна сграда, разположена в УПИ V-86,87, кв.1 (ПИ с 

ид. 10135.5501.94 по КККР на гр. Варна), находяща се на територията на КРЗ „Одесос“ АД, гр. 
Варна, Островна зона. Представлява урбанизирана територия, с НТП - за ремонт и 
поддържане на транспортни средства. 

Всички дейности по време на строителството ще се осъществяват единствено и само в 
границите на вече изградената на сграда. Материалите ще бъдат разположени на временна 
площадка, а след приключване на дейностите по строителството, площадката ще бъде 
почистена.  

Необходимата площ за временни дейности е приблизително 20 кв.м.  
 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително 
на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 
към ЗООС.  

Основните процеси включват изграждане на вътрешни преградни стени за оформяне 
на учебни стаи на Центъра за професионално обучение и офисите. 

Сградата е електрозахранена и водоснабдена. При преустройството й ще се извършат 
вътрешни промени в сградните инсталации.  

По настоящем дружеството не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. 
Реализирането на ИП (планираните промени) в бившата сграда за обществено хранене не е 
свързана с промяна на вида и количествата на съхраняваните ОХВ и С за които има 
извършена класификация на предприятието. 

 
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 
Районът в съседство с имота е с добре развита инфраструктура. За целите на 

настоящото инвестиционно предложение не се налага промяна (подобряване) на 
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съществуващите транспортни връзки. Теренът е изцяло присъединен и няма да се изграждат 
пътни връзки и извършват подобрения. 

 
5. Програма за дейностите, включително за строителството, експлоатацията и фазите 

на закриване, възстановяване и последващо използване 
Дейности, които ще се извършат в процеса на преустройството са свързани с доставка 

на материалите необходими за изграждане на преградните стени. На този етап инвеститорът 
подготвя извършването на преустройството, след получаване на всички разрешителни 
документи от контролните инстанции. Очаква се строителните дейности да продължат около 
3 месеца. Експлоатацията е свързана със срока на годност на използваните строителни 
материали и амортизацията на сградния фонд. Очертава се експлоатационен период от над 
50 години. При сегашните условия може да се предположи, че извеждането от експлоатация 
на сградата ще се наложи след около 100 години.  

В бъдеще няма идея да бъде прекратена експлоатацията на обекта. 
При закриване на обекта ще се извърши почистване и предаване на всички налични 

отпадъци.  
 
6. Предлагани методи за строителство 
Преустройството на сградата ще се извършат по монолитен способ. 
Монолитния способ ще се приложи при изпълнението на всички стени които ще се 

изградят за оформяне на помещенията на Центъра за професионално обучение и офисите на 
служителите на центъра. 

При строителството ще се влагат материалите, които ще са предвидени в проектната 
документация. Организацията и изпълнението на строителството, последователността на 
извършване на строително монтажните работи, включително организацията и местата за 
разполагане на строителната техника ще бъдат отразени и одобрени с Плана за безопасност 
и здраве. Същият е задължителен за издаване на разрешение за строеж и е част от 
строителните книжа. 

 
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 
В настоящият момент територията на района се използва за промишлени дейности. 

Сградата предмет на ИП не се използва по предназначение поради отпаднала 
необходимост, а съществуващата сграда на Центъра за професионално обучение (над 50 
годишна) е технически амортизирана и не подлежи на ремонт поради вида на вложените 
материали.  Поради тази причина инвеститорът е решил да създаде нов Център за 
професионално обучение на служителите си като преустрои вътрешно наличната масивна 
сграда.  

Общите цели на ИП са насочени към по-добро обвързване за опазването на околната 
среда, увеличаване на участието в процеса на вземане на решение на представители на 
различни заинтересовани групи и институции, чрез запознаване с ИП и неговата оценка.  

Главната цел на ИП е да анализира и оцени потенциалните въздействия и 
предвижданията и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия 
върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на 
рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на ИП.  

Ефективно използване на територията. Развитието на инфраструктурата и природно 
съобразно ползване на даденостите на територията. 

 
8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както 
и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко 
разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 
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В картовия материали се показва разположението и границите на инвестиционното 
предложение и предоставя информация за характеристиките на средата и територията за 
реализация.  

Най-близките съществуващи обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на §1, 
т.3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на 
ОВОС са жилищни сгради, разположени на около 530 м. югозападно от имота в кв. 
Аспарухово; лечебно заведение СБАЛОЗ Варна “Д-р Марко Марков” на над 1150 м.; детска 
градина на около 640 м.; училище СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" на над 1320 м.; хотел 
„Вентура“ на около 650 м. Около имота не са известни други инвестиционни намерения. 

 

 
 
Територията предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони 
от мрежата „Натура 2000". Най - близко разположената защитена зона е ВС0000191 
„Варненско- Белославско езеро" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 
128/10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2012 г.). 

ИП не засяга типове биотопи, определени по проект “CORINE-Biotopes”, част от 
общоевропейската програма. Разглежданата територия не засяга Рамсарски места защитени 
територии, флористично важни места, орнитологични важни места. 

 
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 
Сградата в която ще се реализира ИП е урбанизирана територия, с площ 1192  кв.м,  

НТП  „за ремонт и поддържане на транспортни средства“. 
В съседство на площадката са разположени частни, общински и държавни имоти. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие 
върху земеползването в съседните територии. За бъдещото развитие и планове за ползване 
на съседните земи не са известни конкретни данни. 

 
10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 

Площта за реализация не е разположена в чувствителни и уязвими зони или територии, 
и не е в защитена територия от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000.  

Предвидените дейности не попадат в СОЗ на водоизточници. 
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Сградата предмет на ИП не граничат с водени обекти – публична държавна 
собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения. 

 
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 
строителство). 

Други дейности свързани с инвестиционното предложение няма. Няма да се  изгражда 
уличен водопровод, тъй като имота е присъединен към водопроводната система на гр. 
Варна. По същите причини няма да се прокарва и ново ел. захранване, т.к. съществуващата 
мощност е достатъчна за нуждите на обекта. 

 
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение  
Необходимо е след приключване на процедурата по глава шеста от ЗООС да се издаде 

разрешение по реда на ЗУТ.  
 
III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските 
райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-
конкретно: 

 1. Съществуващо и одобрено земеползване; Имотът представлява урбанизирана 
територия, с начин на трайно ползване: „за ремонт и поддържане на транспортни средства“, 
разположен в гр. Варна, ЮПЗ. 

 
  2. Мочурища, крайречни области, речни устия; С инвестиционното намерение няма 

да бъдат засегнати  мочурища, крайречни области, речни устия, тъй като няма такива в 
близост до него. 

 
3. Крайбрежни зони и морска околна среда; В близост до инвестиционното 

предложение има крайбрежни зони. Имотът е разположен на около 150 м. по права линия 
от канал Море- езеро и на 1100 м от Черно море. 
 

4. Планински и горски райони; Територията предмет на инвестиционното 
предложение не попада в планински или горски район. 

 
5. Защитени със закон територии; С инвестиционното предложение не се засягат 

защитени със закон територии. Инвестиционното предложение не попада в граници на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

 
6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа; Територията, предмет на 

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии. Тя не попада и в границите защитени зони (33) от Европейската екологична 
мрежа “Натура 2000”. 

 
7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

Територията не попада в райони или ландшафти, които имат признат национален, 
общностен или международен статут на защита и обекти с историческа, културна или 
археологическа стойност. Територията, на която се предвижда да бъде реализирано 
инвестиционното предложение, представлява антропогенно повлияна територия, поради 
което площадката следва да се причисли към ландшафтите, върху които вече е оказвано 
антропогенно въздействие. 
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ИП не предвижда мероприятия, които да доведат до поява на нови, значими по 
количество замърсители в разглежданата територия. Имайки предвид настоящото състояние 
на ландшафта в разглеждания район може да се твърди, че промяната по време на 
строителството, няма да доведе до негативни изменения в състоянието на ландшафта. ИП 
попада в обхвата на ОУП на община Варна, като предвижданията са съобразени с 
изискванията на план от по-висок ранг. 

 
8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи 

на здравна защита. С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати  територии 
и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. 

 
IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като 

се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на 
реализацията на инвестиционното предложение: При реализиране на преустройството, се 
очакват минимални количества от емисии на вредни вещества, които ще се отделят главно 
от превозните средства доставящи материалите за строителството–имисии от прах. При 
експлоатацията на обекта не се очаква отделяне на вредни вещества.  

Управлението на генерираните отпадъци ще се извършва съгласно изискванията на 
Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него. 

В предвид предназначението на обекта, предмет на инвестиционното предложение не 
се очакват значителни последици за околната среда. 

 
 1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, 
биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

Въздействие върху хората и тяхното здраве - Съобразно дейностите които се 
предвиждат, при експлоатацията на сградата не се очакват рискови фактори водещи до 
увреждане здравето на хората. Реализацията на инвестиционното предложение няма да 
доведе до промени в съществуващото състояние на околната среда и здравето на хората. 

Риска от инциденти по време на експлоатация на обекта ще се контролира съгласно 
действащата нормативна уредба за осигуряване на безопасни условия на труд. 

Въздействие върху качеството на въздуха - В резултат от реализацията на 
мероприятията и дейностите, предвидени в инвестиционното предложение може да се 
търси в два аспекта - в процеса на преустройството и при експлоатацията на обекта. 

По време на монтажа и строителството 
При реализацията на ИП ще има отделяне основно на фини прахови частици - ФПЧ10 и 

ФПЧ2.5 и общ суспендиран прах и емисии от отработените газове от тежкотоварни МПС и 
автокран, а именно NOх, ЛОС, СН4, СО, NОх, N2О. Това замърсяване ще има локален обхват, 
предвид това, че преустройството е ограничено във времето.  

При неблагоприятни климатични условия (сухо време, фина структура на земната маса и 
др.) максималните приземни концентрации на прах могат да достигнат до 1,5 пъти 
стойността на нормата, но това въздействие е с ограничен териториален обхват, с 
краткотрайна продължителност и с ниска честота (изолирани явления), т.к. въздействието им 
се намалява от съседните сгради. 

Оценката на въздействието на замърсяването от транспортната техника за доставка на 
материалите, върху атмосферния въздух се базира на тези данни и на съображения за 
разпространение на приземни емисии сочи, че въздействието на замърсяването от този 
източник ще се ограничи в радиус до около 10 м. Малкия обхват на замърсяването и 
неговата неголяма продължителност са основания да се прогнозира, че строителните 
дейности няма да окажат значително въздействие върху качеството на въздуха. 
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По време на строителните работи - Въздействието на строителните дейности ще се 
ограничи чрез прилагане на мерките, указани в чл. 70 на Наредба № 1 от 2005 г за норми за 
допустими емисии. 

Малкият обхват на замърсяването и неговата неголяма продължителност са основания 
да се прогнозира, че строителните работи няма да окажат значително въздействие на 
въздуха в района. Не се очаква превишаване пределно допустимите концентрации на 
замърсители (въглероден оксид, серен диоксид, азотен диоксид, олово, бензен, общи 
въглеводороди и др.) в атмосферния въздух. 

Не се очаква превишаване пределно допустимите концентрации на замърсители 
(въглероден оксид, серен диоксид, азотен диоксид, олово, бензен, общи въглеводороди и 
др.) в атмосферния въздух. 

Експлоатацията на Центъра за професионално обучение по никакъв начин не е свързана 
със замърсяване на атмосферния въздух. 

Въздействие върху качеството на водите - Повърхностните води на сушата се отнасят 
към Черноморската водосборна област. В хидроложко отношение районът се отнася към 
подобласт с преобладаващо дъждовно подхранване и район с преобладаващо влияние на 
подпочвеното подхранване.  

В района повърхностните води се формират само от валежите. 
Районът се отличава с недостатъчни по количество валежи, по-слаби от средните за 

страната, разпределени сравнително равномерно през годината. През лятото и есента падат 
около 52 % от годишните валежи, а през зимата и пролетта - около 48%. Дните за снежна 
покривка са  около 15дни - задържане на снега, благодарение на по-високите температури 
през зимата в следствие на близостта до морето. 

По време на строителството 
При преустройството заетите лица ще са максимум 10 души за които ще бъде осигурен 

за ползване съществуващ санитарен възел, фургон за почивка с място за хранене и 
съблекалня.  

Питейна вода ще се доставя бутилирана, закупена от търговската мрежа.  
Вода за приготвяне на строителни разтвори при необходимост ще се използва от 

съществуващата водопроводна система на територията на дружеството. Основните 
строителни разтвори ще бъдат доставени в готов вид и само положени на място. 
Въздействието ще е незначително, отрицателно и пряко, временно като характер и 
краткотрайно, обратимо, без кумулативно въздействие. 

ИП не предвижда използването на технологии, които да причиняват замърсяване на 
повърхностните и питейните води от обекта. Поради което реализацията му не променя 
състоянието на повърхностните води и не оказва никакво въздействие върху тях.  

При спазване на предвидените мерки по време на експлоатацията не би трябвало да се 
очакват негативни въздействия върху компонент „води“ на околната среда. 

По време на експлоатацията 
Необходимата за санитарно-битови и пожарни нужди вода ще се доставя от 

водопроводната мрежа на гр. Варна. 
Формираните отпадъчни води, чрез вътрешна канализационна мрежа от територията на 

завода, посредством тръбопровод се отвеждат за пречистване към „ПЧМВ"АД. 
Атмосферните води ще попиват в зелените площи за да ги напояват. 
Сградата в която ще се реализира предвиденото застрояване не попада в санитарно-

битови зони ва водоизточници. 
С реализацията на инвестиционното намерение и правилната му експлоатация не се 

очаква въздействие върху качеството на водите. 
Въздействие върху шума и вибрациите - Формират се временно (през периода на 

дейностите свързани със строителството). Въздействието им е обратимо, без кумулативен 
ефект. Генерираният шум въздейства основно на територията на обекта и не е фактор в 
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замърсяването на околната среда извън нея. Източници на шум и вибрации по време на 
строителните дейности ще бъдат основно пробивните и къртачни дейности в помещението. 
Въздействието им ще е основно върху пребиваващите в сградата, кратковременно, локално 
и обратимо без кумулативен ефект.   

Шумово замърсяване в района на площадката и около него. 
С реализацията на ИП, по време на експлоатацията, отчитайки характера на дейността и 

местоположението на сградата,  не се очаква да се превишават допустимите нива на шума, 
излъчван в околната среда.  

По време на експлоатацията на сградата шум в околната среда не се очаква да се 
излъчва. 

Съгласно Таблица 2 на Приложение № 2 на Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за 
показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните 
части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума 
върху здравето на населението, граничните стойности за производствено складови 
територии и зони са: 70 dB за ден, вечер и нощ. Като се вземе в предвид и поглъщащата 
способност на зелената система на територията на дружеството, очакваните нива на шума 
ще са в нормите за територията. 

Друг източник на шум в района на имота се явява комуналния (транспортен) шум от 
транспортните средства. Отчитайки територията, местоположението й, вида дейност, при 
която се използват неголям брой тежкотоварни транспортни средства, липсата в 
непосредствена близост на специални обекти като болници, детски и учебни заведения и др. 
обосновава извода, че транспортни средства ще въздействат  шумово основно в района на 
имота.  

С реализацията на проекта не се предвиждат източници на вибрации.  
Въздействие на отпадъците - Инвестиционното предложение не предвижда 

генериране на голямо количество отпадъци. Генерираните смесени строителни отпадъци с 
код 17 09 04, ще се управляват от фирмата извършваща преустройството, като част от 
договора.  

По време на експлоатацията на сградата ще се формират смесени битови отпадъци и 
отпадъци от административна дейност за които в дружеството е създадена организация за 
управление. 

Въздействието на отпадъците може да се обобщи като краткотрайно по време на 
строителството и дълготрайно при експлоатацията. Същите не могат да доведат до 
изменение в характеристиките на средата при правилно управление. 

При спазване на всички нормативни изисквания за събиране и съхранение на 
генерираните отпадъци не се очаква неблагоприятно въздействие върху околната среда. 

Земи и почви - Реализацията на ИП не е свързана с промяна предназначението на 
земеделски земи. Застрояването вече е допринесло до промяна/нарушаване на почвения 
профил в района. Преустройството на сградата в предвидените очертания, съгласно 
представеното инвестиционно предложение не би довело до замърсяване на почвата и 
оттам до промяна в химичния състав и химичните свойства на почвата, а следователно и до 
промяна на естественото плодородие и екологичното състояние на почвата. 

Геоложка основа и земни недра - Разглежданата територия не е обхваната от древни и 
съвременни свлачища. Центъра за професионално обучение не е с голям капацитет, сградата 
е изградена, поради което може да се приеме, че не се очаква допълнително въздействие 
върху геоложката основа и земните недра. 

Растителен свят - Въздействието върху растителния свят няма да има, т.к. вътрешната 
инфраструктура на имота е изградена и подходящо озеленена. Няма да бъдат унищожени 
типове природни местообитания, включени в приложение 1 на Закона за биологичното 
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разнообразие или приоритетни за опазване местообитания на растителни видове от 
Приложение 2 на същия закон. 

Не се очаква отрицателно въздействие, тъй като се засяга антропогенно повлияна 
територия, където не се срещат местообитания на видове с природозащитен статус. 

Няма да се засегнат площи с естествена растителност.  
Животински свят - В района на площадката се наблюдава сравнително ниско видово 

разнообразие от птици. Това се обуславя от характера на биотопа – човешко присъствие и 
липсата на обширни сладководни водоеми като трофични бази. 

Имайки предвид, че имота е антропогенно повлиян, става ясно, че не може да има 
значително въздействие върху местообитания на видове или за нарушаване на 
биологичното разнообразие в резултат от реализацията на ИП. 

Защитени територии – В близост до района, където се предвижда да се реализира ИП, 
няма защитени територии. 

Историческите и културни паметници - На територията, на която се предвижда да се 
реализира инвестиционното предложение, няма регистрирано наличие на исторически, 
археологически и архитектурни паметници.  

Ланшафт - Територията, на която се предвижда да бъде реализирано инвестиционното 
предложение, представлява антропогенно повлияна територия, поради което площадката 
следва да се причислят към ландшафтите, върху които вече е оказвано антропогенно 
въздействие. 

ИП не предвижда мероприятия, които да доведат до поява на нови, значими по 
количество замърсители в разглежданата територия. Имайки предвид настоящото състояние 
на ландшафта в разглеждания район може да се твърди, че предвидените промени по време 
на строителството, няма да доведат до негативни изменения в състоянието на ландшафта.  

Здравно-хигиенни аспекти на околната среда - Според данните за застроителните 
решения може да се предположи, че при реализиране на ИП населението от най-близките 
обекти, подлежащи на здравна защита няма да бъде засегнато при нормална експлоатация. 
Потенциално засегнати ще се окажат работниците извършващи строителните дейности.  

Няма основание да се очакват неблагоприятни здравни ефекти за временно или 
постоянно пребиваващи в района на площадката лица. 

Най-близките съществуващи обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на §1, 
т.3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на 
ОВОС са жилищни сгради, разположени на около 530 м. югозападно от имота в кв. 
Аспарухово; лечебно заведение СБАЛОЗ Варна “Д-р Марко Марков” на над 1150 м.; детска 
градина на около 640 м.; училище СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" на над 1320 м.; хотел 
„Вентура“ на около 650 м. Около имота не са известни други инвестиционни намерения. 

 
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение. 
Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвиква въздействие 

върху елементите на Националната екологична мрежа.  
Въздействието върху защитената зона по  “Натура 2000” ще е следното: 
Прогноза за въздействието върху съществуващата растителност: 
При реализацията на обекта не се очаква отрицателно въздействие върху 

растителността в района. Вътрешните промени по време на строителството, няма да засегнат 
площи с естествена растителност. Унищожаване на рудералната растителност няма да се 
реализира. Няма да бъдат унищожени типове природни местообитания, включени в 
Приложение № 1 на ЗБР.  

Прогноза за въздействието върху животинския свят: 
Върху представителите на херпетофауната няма да бъде оказано значително негативно 

влияние. Размножаването им няма да се подтисне, тъй като се очаква само известен 
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прогонващ ефект, който няма да повлияе и върху числеността и плътността на популациите, 
предвид сходния характер на прилежащите територии. От видовете с природозащитен 
статус на територията за реализация не са установени екземпляри.  

На територията, където ще се реализира инвестиционното предложение няма условия 
за гнездене и укриване на птици, тъй като в близост до площадката няма влажни биотопи и 
няма подходящи условия за изхранването на прелетните и зимуващите птици. 

Не се очаква негативно въздействие върху представителите на бозайната фауна, тъй 
като числеността на популациите им е ниска и е свързана главно с антропогенната дейност, 
предвид разположението върху антропогенно повлиян терен.  

Предвид обстоятелството, че повечето от характерните за района видове са с различна 
степен на синантропизация се очаква възстановяване и увеличение на числеността на 
популациите. 

 
 3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 
Инвестиционното предложение не е свързано с употреба и съхранение на опасни 

вещества, в количество което би довело до риск от големи аварии и/или бедствия. 
 
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 
отрицателно). 

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното 
предложение. Най-общо, въздействието върху компонентите на околната среда може да се 
оцени предварително като локално, с ограничен характер, без кумулативно действие. Не се 
засягат населени места или обекти, подлежащи на здравна защита. Реализацията на 
намерението няма да предизвика съществена и негативна промяна. 

 
5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на 
населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).  

С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати населени места, обхвата на 
въздействие ще бъде в рамките на помещенията подлежащи на промяна. В малка степен ще 
бъде засегната населението в района, тъй като е неминуемо по време на строителните 
дейности да не се създаде било то и минимален дискомфорт на преминаващите и 
пребиваващи в района. 

 
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието - Инвестиционното 

предложение няма вероятност за  въздействие върху околната среда и населението. 
 
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието - Обхватът на въздействие ще е ограничен изключително на територията на 
обекта и минимален за съседните територии. Няма да има засегнато население от съседни 
населени места, а от там и продължителност и обратимост на въздействието. Възникналите, 
макар и минимални въздействия ще са с непряк характер, постоянни, с очакван минимален 
отрицателен ефект.  

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

инвестиционни предложения - В близост до инвестиционното предложение няма 
съществуващи производствени обекти, от които да се получи комбинирано въздействие. 
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9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията - Необходимо е при 
извършване на строителните дейности и експлоатацията на обекта отрицателните 
въздействия върху околната среда да се сведат до минимум.  
По отношение на мерките за опазване на околната среда инвеститорът предвижда следното: 

 Атмосферен въздух  
 да не се допуска да работят строителни машини и МПС с неизправни двигатели с 

вътрешно горене:  
 да не се допуска извънгабаритно товарене на транспортни средства с насипни 

материали;  
 местата за временно складиране на насипни материали и строителни отпадъци 

своевременно да се почистват след оползотворяването и извозването им;  
 омокряне (оросяване) на временните транспортни подходи; 
 да се използват гъвкави преместваеми улеи за сваляне на строителни отпадъци до 

ниво терен; 
 да се използват зебла по фасадите за ограничаване на емитирания прах; 

 Шум 
 траспортът по доставките на строителни материали и оборудване да става само 

по определено трасе;  
 строително-монтажните дейности и транспортирането на материалите и 

конструктивните елементи да се извършват само през дневния период;  
 да не се допуска работа на строителна и транспортна техника на празен ход;  

 Отпадъци  
Образуваните отпадъци да се събират разделно и съхраняват на временни площадки 

до:  
 извозване на строителните отпадъци на депо;  
 събиране на твърдите битови отпадъци в метален контейнер и извозването им на 

организирано депо за ТБО, съгласно утвърдена схема от общината;  
Необходимо е изпълнителят да изготви точни указания за мястото за временен 

престой на техника и местата за временно складиране на строителните материали, 
образуваните отпадъци в границите на строителната площадка.  

 Почви  
 Точно маркиране на подходите към строителните петна на терена; 
 Свеждане до минимум строителната площ;  
 Да не се допуска утъпкване и замърсяване на съседни на инвестиционното 

предложение терени; 
 Да не се допуска замърсяване на почвата с гориво-смазочни материали от 

строителна техника;  

 Води 
 нормативно съобразно третиране на отпадъчните битово-фекални води; 

 Прирада 
 използване за отопление на енергоспестяващи уреди и приоритетно използване 

на възстановими източници на енергия. 
 
10. Трансграничен характер на въздействието - От реализацията на инвестиционното 

предложение няма да възникнат проблеми в контекста на трансгранично замърсяване. 
 
11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 
предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото 
здраве. 

Мерки за намаляване на отрицателните последици 



o HpeaosHhre cpeAcrBa, Kohro u{e ce ta3nor3Bar no BpeMe Ha crpohrercrBoro Aa ce

ABhXaT C OrpaHhqeHa cKopocT 3a Aa He ca 3anlaxa 3a npeAcTaBhTe/rhTe Ha xhBoTl4HcKhfl cBflT.

3axnpqenre
o Ilo orHoueHhe Ha pacrmTenHhn cBf,T, nph peanh3aqnnra Ha hHBecrht-U4oHHoro

npeAnolKeHhe He ce oqaxBa orphllarerxo eus4eficrBre, rufi xaro He ce 3acnra o6pa6oraaenna

3eMeAercKa 3eMfl, KbAero He ce cpeular mecroo6 uraHul Ha BhAoBe c nphpo4o3aqilTeH craryc.
o flo orHoueHhe Ha xhBol4Hcxl4fl cBRT, nph peanh3aL{nnra Ha hHBecrxr4t4ol'tHoro

npeAnoxeHne He ce oqaxBa orpr4qarenuo eta4eficrBre. 3ary6ara xa xa6rrarh Ha rHe3Aeu4h

BhAoBe nrhLlh c npupoAo3aqhreH craryc HflMa Aa rnna, ruil Karo noBeqero or xapaKTepHhre 3a

pailona BrAoBe ca c pa3nhqHa creneH Ha chHaHTponv3aa\un ce oqaKBa Bb3craHoBRBaHe 14

yBenhqeHhe Ha qilcreHocrra Ha nonynaqhhre.
He ce o'{aKBa KyMynarhBno ara4eficreue.
/ Peanugar4hnra h excn.noaraqhnTa Ha hHBecrhqhoHHoro npeAnolxeHhe Hf,Ma Aa oxaxe

HeAonycrhMo HerarhBHo Bb3Aeficrehe Bbpxy 3aqhreHa 3oHa "BapHeHcKo- Eeaocnaacxo e3epo"

nopaAh caa6oro npeAcraBrHe a pafioHa Ha peanu3aqt,tf Ha 3au{hrenu 6uonorhqHil Bt4AoBe

(xnaorrncxr r pacrrreaxr) h rexHhre xa5utatn r nnecroo6uratut, KaKTo A nvncara Ha

npoh3BoAcTBeHh npoqecr nph eKcnnoaTaqhflTa, eMhTnpaun BpeAHh Bet4ecTBa B KoMnoHeHThre

Ha oKorHara cpe4a (atap,yx, BoAn unn nouar).
y' Heo6xoAr4Mo e nph h3BbpulBaHe Ha crpohre/rcrBoro h eKcnroaraqhnTa ua o6exra

orpr4LlarenHhre Bb3Aei4crana Bbpxy oKo.nHara cpeAa Aa ce cBeAar Ao MnHt4MyM.

Ilo orxouleHhe Ha MepKhre 3a ona3BaHe Ha oKo/rHara cpeAa hHBecrhroplrT Aa npeABrlAl4

cneAHorol
,/ h3nor3BaHe Ha cbqecrByBau{ara raxQpagrpyxrypa;
,/ HeAonycKaHe re'{oBe Ha xeQronpoAyKTh or rpaHcnoprHa rexHhKa Bbpxy 3eMflTa h

no'.rBhre npe3 cTpol4TenHnA nepuoA;
,/ pernaMeHTupaHo ynpaBneHhe Ha reHepupaHhre ornaAbllh;
,/ HopMarhBHo cro6pasuo rperhpaHe Ha ornaAbqHhre 6nroeo-QeKanHu Bo+a4i
y' usnongaaHe 3a oronreHhe Ha eHeprocnecrflBaulr ypeAh h npuophrerHo h3nor3BaHe Ha

Bb3CTa HOB14M14 l43TOt{ H 14\t4 Ha eHep rhfl.

V. O6qecrBeH HHTepec KbM l4HBecrrqroHHoro npe4noxeHxe.
l4Haecrhropbr e yBeAoMhn o6u-pana Bapxa 3a cBoero hHBecrhqt4oHHo npeAroxeHhe.

yBeAoMnBaHe Ha 3acerHaroro HacereHhe uMa noMecreHa o6nea Ha ilHTepHer crpaHhqara

ApylxecrBoro. B pe3ynrar Ha ocnrypeHhn o6qecraeH Aocrbn Ao yBeAoMneHuero

NHBeCThqTOHHOTO npeAnoxeHhe HsMa nOCTbnhIh cTaHoBhu{a, Bb3paxeHun, MHeHAA t4 Ap,
3ah HTepeco aaan nnqa fopraH h3a qh h.
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