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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА

СРЕДА
на

/По приложение 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС/

инвестиционно предложение за "Изработване на ПУП-ПЗ с цел промяна
предназначение на изоставено трайно насаждение и отреждането му за жилищно

строителство и изграждане на водовземно съоръжение за поливане "

в поземлен имот с идентификатор № 53120.14.9 местност "Фитята", с.Оброчище, община
Балчик, област Добрич.

изх.№ 7697/18 от 19.01.2018 г.

І. Информация за контакт с възложителя.
Зорница Валентинова Диканарова

Пълен пощенски адрес: гр.Варна, ул."Батак" № 7, оф.5
Лице за контакти: Миглена Чорбаджиева
Тел.:0887/626010
имейл: geodesk@abv.bg

ІI . Резюме на инвестиционното предложение:
1.Характеристики на инвестиционното предложение.
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват,
оформление на инвестиционното предложение в цялост;

Инвеститорът има е възложил изработване на проект за подробен устройствен план
ПУП-ПЗ за ПИ № 53120.14.9 с цел отреждане и застрояване за "Жм", местност "Фитята",
землище с.Оброчище, община Балчик и изграждане на водовземно съоръжение за други
цели. Инвестиционните намерения на Зорница Диканарова са за изграждане на
еднофамилна сграда за летен отдих с тревни площи, цветя и екзотични растения.

Водните количества, необходими за поливане ще се осигуряват чрез изграждане на
съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец.

Бъдещото съоръжение – тръбен кладенец ТК „Зорница Диканарова-Албена“ се
предвижда да бъде изградено в имот с идентификационен номер 53120.14.9 по
кадастралната карта на с.Оброчище, местност „Фитята“, община Балчик, област Добрич -
ЕКАТТЕ-53120. То се намира на около 200м северозападно от пътя Албена-Балчик, над
куротен комплекс „Албена“

Разработен е окончателен проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване, съгласно характера на инвестиционното намерение, решение №61 на
Общински съвет – Балчик от Протокол №6 от 26.01.2017г. и допускането на законовата и
нормативна уредба. Установеното предназначение на имота от “За жилищни сгради”, като
се предвиди застрояване в поземления имот при показатели за устройствена жилищна
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зона с преобладаващо застрояване с малка височина до 10м (Жм). Градоустройствените
показатели за имота, обект на проекта са:

Плътност на застрояване - 60 %;
К(инт.) –1.2;
Минимална озеленена площ - 40 %.
Подробният устройстен план уточнява ограничение в корнизните височини на

сградите в поземления имот до 10м.
Застрояването ще се определи с ограничителни линии на застрояване,

установени на 5 метра от северната имотна граница с ПИ 14.998, на 3 метра от  източната,
западната и южната имотни граници, съответно към ПИ 1.198, 14.42, 1.196 и 1.197.
Строителната площадка е с площ 1809 кв.м.

Инвестиционното предложение подлежи на преценка за  необходимостта от ОВОС  за
ИП по т.2, буква „г” и т.10, буква "б" от списъка на категориите и дейностите, дадени в
Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 на ЗООС, на основание Ваше писмо с изх.№
7697/18 от 19.01.2018 г.

б) Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения;

Няма връзка. Инвестиционното предложение е ново.

Не противоречи на действащите планове за района. Не се очаква отрицателен
кумулативен ефект с други съществуващи в района подобни производства.

в) Използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е свързана с
използването на известни количества природни ресурси.

През строителния период ще се използват ограничени количества от следните
природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: инертни материали
(пясък и трошен камък за направа на бетон); цимент за бетон и замазки; вода за направа
на бетон и замазки; вода за питейно-битови нужди на работещите в обекта; армировъчна
стомана; стомана и др. материали за метални конструкции; дървен материал. Материалите
за строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми.

При строително-монтажните дейности ще се използват и готови заводски изпълнени
елементи , които ще сглобяват на  място.

Използваните количества вода и електрическа енергия ще бъдат в минимални
количества, необходими за строително-монтажните дейности и битова необходимост.

По време на експлоатацията ще се използва вода.
Водоснабдяването на ПИ № 53120.14.9 - с.Оброчище се предвижда да се осъществява

по две направления:
- Първо - за питейно-битови цели – чрез доставяне на вода в специално предвидена

за целта цистерна и водата за пиене (трапезна или минерална вода) - в стандартни
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бутилки и специални пластмасови бидони, пригодени за тази цел - водата  ще се доставя
от В и К – гр.Добрич, за което Зорница Диканарова следва да сключи договор за доставка.

- Второ - за напояване на тревни площи, измиване на тротоарни пътеки, алеи и др. -
от водовземно съоръжение - сондаж.

Третирането на отпадъчните води ще се отвеждат във водоплътна черпателна яма.
Електроснабдяването и захранването на обекта според бъдеща съгласувана схема.
Възложителят разполага с предварително становище от Енерго про Мрежи АД с
изх.№Дч13ПСТ-38/07.11.2013г

г) Генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни
води;

ОТПАДЪЦИ

Строителни отпадъци ще се генерират през строителния период. На обекта няма да
се формират производствени отпадъци. Що се отнася до опасните отпадъци, характерът
на обекта не обуславя тяхното наличие, качественото им разнообразие и генериране.

По време на изграждането на обекта прогнозните отпадъци, формирани на
площадката, се очаква да бъдат следните:

 Код 17 05 06 - "изкопани земни маси" - част от тях могат да се използват за обратна
засипка и вертикална планировка на площадката (останалите следва да се депонират
на регламентирано депо). На настоящия етап техните количества не могат да бъдат
прогнозирани

 Код 17 05 04 - "почва и камъни" , различни от упоменатите в код 17 05 03*

 Код 20 03 01 - "смесени битови отпадъци" – от работещите на обекта

 Код 17 04 05 - желязо и стомана - от армировъчните работи, събират се и се предават на
специализирани фирми

 Код 17 02 01 дървен материал- от кофражи

Начините на събиране, съхранение и транспортиране на отпадъците, генерирани
(получени) при изграждането на обекта няма да окажат негативно влияние върху
останалите компоненти на околната среда.

Събиране, извозване, депониране на отпадъците, генерирани по време на
строителството.

Металните отпадъци, генерирани по време на строително-монтажните работи
(основно  винкели, шини, профили, строително желязо, арматура и др.) ще се събират и
временно съхраняват на определена за целта площадка до предаване на физически или
юридически лица, притежаващи разрешение за дейността по ЗУО.

Смесените битови отпадъци, образувани при изпълнение на строително-
монтажните дейности от жизнената дейност на работещите ще се събират в метални
контейнери и да се предават за депониране на организирано депо за ТБО на територията
на общината.

При експлоатацията на обекта ще се генерират битови отпадъци.
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След реализиране на инвестиционното намерение на територията, битовите
отпадъци ще се събират и извозват съгласно Наредбата за управление на отпадъците.

Начините на събиране, съхранение и транспортиране на отпадъците, генерирани
(получени) при изграждането на обекта няма да окажат негативно влияние върху
останалите компоненти на околната среда.

Всички отпадъци ще се събират разделно до предаването им на лица регистрирани по
ЗУО. В настоящия момент не е възможно да се определи точно тяхното количество.

Очаквани въздействия
Количествата строителни отпадъци, които ще се генерират при строителството на

сградата ще бъдат съхранявани временно на определена за това площадка. Отпадъците ще
бъдат извозвани на определените места съобразно техния вид.

Начините на събиране, съхранение и транспортиране на отпадъците, генерирани
(получени) при изграждането на обекта няма да окажат негативно влияние върху
останалите компоненти на околната среда.

По същество отпадъчни води ще се генерират само когато обекта има пребиваващи, тъй
като неговото предназначение ще бъде сезонно за лично ползване. Ще се събират във
водоплътна изгребна яма и периодично се извозват до ПСОВ от лица с разрешително за
тази дейност.

д) Замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;
Не се очаква.
Комфортът на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия,

съчетание на природни образувания и географски дадености (релеф, растителност, водни
пространства, оптимална температура, влажност на въздуха и др.). Това е субективното
чувство, което обкръжаващата природна среда създава у човека състояние на
благополучие и спокойствие, и обезпечава неговото здраве и жизнената му дейност.

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение се очаква временно
нарушаване на комфорта в района. Този дискомфорт ще се прояви по време на
строително-монтажните работи, като завишаване на шумовите нива, запрашеност от
техниката и транспортните машини с материалите за обекта, но няма да се окаже
значително въздействие върху околната среда.

Реализацията на проектното предложение е свързана с отделянето на емисии на
вредни вещества в атмосферата в резултат от работата на строителните машини и друга
техника. Тези замърсявания са в минимални количества и с малък териториален и времеви
обхват (по време на строителството и монтажа на сградата и водовземното съоръжение),
т.е. няма да се предизвика увеличение на фоновото замърсяване.

Оценката на екологичния риск представлява информация, която позволява да се
очертае характеристиката и поведението на риска, както и последствията върху
екологичните системи. Управлението на риска представлява процес на сравняване на
алтернативни подходи и мерки и определяне на най-подходящата намеса, базирана на
определени критерии и цели.

Основната цел от екологична гледна точка е да се оцени възможността как чрез
прилагане на ПУП-ПЗ и изграждане на сградата и водовземното съоръжение да се
ограничи замърсяването на околната среда от различните отпадъци, като не се допусне
допълнително замърсяване чрез емисии на крайните продукти.

При строителството на упоменатите обекти не се отделят вредности, както в
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работната, така и в околната среда. Според предварителното проучване трябва да се
подчертае, че крайните резултати не представляват опасност за околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното
предложение;

Инвестиционното намерение не е свързано с дейности, които биха могли да
предизвикат големи аварии или бедствия.

ж) Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятното въздействие върху
факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т.12 от допълнителните разпоредби
на Закона за здравето

Според проектните данни и направените измервания на отстоянията, може да се
предположи, че при реализиране на проекта населението от най-близките обекти,
подлежащи на здравна защита няма да бъде засегнато при нормална експлоатация.
Потенциално засегнати ще се окажат работниците при строителството, както и
пребиваващите в тях при аварийни ситуации. С цел опазване на техния живот и
намаляване на рисковете за тяхното здраве ще се изготви План за безопасност и здраве
преди стартирането на строителните дейности.

Няма основание да се очакват неблагоприятни здравни ефекти за временно или
постоянно пребиваващи в района на площадката лица. С отдалечаване от площадката на
обекта, вероятността за такива последици намалява допълнително, като на преден план се
очертават чисто психологическите ефекти от визуалната промяна на средата от
реализацията на проекта.

През строителния период ще се въздейства чрез емитиране на прах и отработени
газове от ДВГ на строителните машини.

Вредни физични фактори – шум, вибрации, електромагнитни полета, светлинни
ефекти. По време на строителство на обекта се предполага, че могат да възникнат подобни
фактори, но те ще бъдат се кратковременни.
По време на експлоатацията.
"Факторите на жизнената среда" са:
 води, предназначени за питейно-битови нужди – водата  ще се доставя от В и К –

гр.Добрич, за което Зорница Диканарова следва да сключи договор за доставка
 минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични,

лечебни или за хигиенни нужди – няма да се използват минерални води;
 за напояване на тревни площи, измиване на тротоарни пътеки, алеи и др. - от

водовземно съоръжение - сондаж
 шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии – не се

очакват.
 естеството на обекта не е предпоставка за наличие на шум и вибрации в жилищни,

обществени сгради и урбанизирани територии;
 йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради – не

се очакват. Обектът не предполага такива;
 нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и

урбанизираните територии – не се очакват. Въпреки това се предвиждат предпазни
мерки - заземяване на металните и токопроводимите части на съоръженията;
използване на токопроводими подови настилки в помещенията и на използване на
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средства за колективна и индивидуална защита - подови настилки, облекла и
обувки НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ;

 химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение -
значителната площ на имота - няма пректическа вероятност да окаже каквото и да е
влияние върху обекти извън територията на имота, собственост на Възложителя -
няма да доведе до увеличаване стойността на химични фактори и биологични
агенти в обектите с обществено предназначение;

 курортни ресурси – в обхвата на ИП няма курортни ресурси;
 въздух - През експлоатационния период не се очакват въздействия от емисии на

вредни вещества.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството.

Инвестиционните намерения на Зорница Диканарова са за изграждане на
еднофамилна сграда за летен отдих с тревни площи, цветя и екзотични растения.
Бъдещото съоръжение – тръбен кладенец ТК „Зорница Диканарова-Албена“ се предвижда
да бъде изградено, за да покрива поливните нужди на растенията необходими за
озеленяване.

Всички дейности по изграждането на сградата и съоръжението ще се осъществяват
в рамките на имот с идентификационен номер 53120.14.9 по кадастралната карта на
с.Оброчище, местност „Фитята“, община Балчик, област Добрич. Имотът се намира на
около 200м северозападно от пътя Албена-Балчик, над куротен комплекс „Албена".

ПИ не попада в границите на защитени територии по смисъла на закона за
защитените територии. Не е в близост и не засяга обекти, подлежащи на здравна защита, и
територии за опазване на обектите на културното наследство.

Не се очаквна трансгранично въздействие.
Имотът не е разположен в защитена територия по смисъла на закона на Закона за

защитените територии и защитена зона, съгласно Закона за биологичното разнообразие.
Не попада и в обект за опазване на културното наследство.

Всички дейности ще се осъществяват единствено и само в границите на отредената
площадка. Не се налага ползването на допълнителни площи.

Приложена е скица, показващи местоположението на площадката.

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

Възложителят Зорница Валентинова Диканарова е собственик на ПИ 53120.14.9,
находящ се в местност „Фитята“, с площ 2489 кв.м, с. Оброчище, според  документ за
собственост - нот.акт № 111, том I, дело 77, рег. № 364, вписан в СВ с вх. №
285/26.01.2007г., акт №67, том I, дело 178/07.

Възложителят има намерение да изгради жилищна сграда с етажност до 10м,
предназначени за сезонно обитаване с обслужваща техническа инфраструктура и
благоустрояване.

Нормативна уредба
При разработката са спазени следните по –важни документи:



7

 Закон за устройството на територията;
 Закон за пътищата;
 Наредба №7 от 01.03.2013г.  за правила и нормативи за устройство на отделните

видове територии и устройствени зони;
 Наредба № 4 от 31.07.2003г за обхвата и съдържанието на инвестиционните

проекти;
 Наредба № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове;
 Наредба № 7 от  24.08.2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят

площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.

План за застрояване
Разработен е окончателен проект за Подробен устройствен план - План за

застрояване, съгласно характера на инвестиционното намерение, решение №61 на
Общински съвет – Балчик от Протокол №6 от 26.01.2017г. и допускането на законовата и
нормативна уредба. Установеното предназначение на имота от “За жилищни сгради”, като
се предвиди застрояване в поземления имот при показатели за устройствена жилищна
зона с преобладаващо застрояване с малка височина до 10м (Жм). Градоустройствените
показатели за имота, обект на проекта са:

Плътност на застрояване - 60 %;
К(инт.) –1.2;
Минимална озеленена площ - 40 %.
Подробният устройстен план уточнява ограничение в корнизните височини на

сградите в поземления имот до 10м. Застрояването ще се определи с ограничителни линии
на застрояване, установени на 5 метра от северната имотна граница с ПИ 14.998, на 3
метра от  източната, западната и южната имотни граници, съответно към ПИ 1.198, 14.42,
1.196 и 1.197. Строителната площадка е с площ 1809 кв.м.

Застроената площ  се предвижда да е около 30% от общата площ на имота, която е
2 489м2 или 746м2.  Площите за поливане са около 1 743м2 и са 70% от общата площ.
Съгласно изискванията на Приложение  № 3 към чл. 18, ал. 1 на Наредба № 4 от 17 юни
2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни, водопроводни и
канализационни инсталации, издадена от МРРБ, обн. ДВ. бр.53 от 28 юни 2005г.,
необходимите водни количества за поливане са 3л/м2 на ден, като поливането е главно
през пролетно-летния период. През останалото време се поддържа минимална норма,
която се приема да е от 50% до 80% от приетата норма за поливане.

Водните количества, необходими за поливане на тревните площи в имота и за
други цели, са представени по месеци в долната Таблица.

месец І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ
количества,м3 79 79 79 100 100 157 157 157 100 100 79 79
Q, л/сек 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03
Qмакс. , л/сек 0,03 0,05 0,03
Qср.год. , л/сек 0,04

При така направените разчети, средно дневните водни количества, необходими за
поливане на тревни площи, измиване на тротоарни пътеки, алеи и др. в имота се определят
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на Qср.дн.год.=3,46м3/ден или около 0,04л/сек, а максималният разход на вода е
Qмакс.=5,18м3/ден или около 0,06л/сек.

Необходимото годишно водно количество за поливане в имота, е около 1 266м3 или
приблизително 1 300м3.

Тръбният кладенец ще бъде с дълбочина  до 110м(±30м). Предвид геоложките
материали, покриващи водоносния хоризонт, може да се приеме, че в района на кладенеца
не е възможно въздействие на човешка дейност върху химическия състав.

Но близостта на кладенеца до местата на естественото подхранване на водоносния
хоризонт, може да бъде оценено като рисково - има вероятност да попаднат замърсени
води (от човешки отпадъци и селскостопански препарати), които да достигнат до зоната
на усвояване на водите от кладенеца. В тази връзка е необходимо да се спазват
изискванията за добра земеделска практика, при извършване на дейността.

По отношение на риска за количественото състояние, водите не са в риск.
По отношение оценката на химичното състояние и степента на достоверност на

риска, съгласно извършената оценка от БДЧР, водното тяло BG2G00000N018 - Порови
води в неоген - миоцен -сармат Изгрев-Варна -Ботево-Батово се определя в лошо
състояние по показател нитрати.

Подземните води, формирани в неогенския водоносен хоризонт - водно тяло
BG2G00000N018, по химичен състав, са хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви и
хидрокарбонатно-магнезиево-калциеви. Обща минерализация – 0,6 - 0,7г/л; обща твърдост
-6,5-7,0 мг.екв/л, нитрати 10-50мг/л , нитрити-на места следи, температура - 12-14С.

Подземни води с такъв състав могат да се ползват за напояване.
Проектната конструкция на тръбния кладенец е съобразена с геоложкия строеж и

хидрогеоложките условия в частта от водното тяло. Тя е следната:

Дълбочина
от терена, м

Предназначение и вид на колоната,
диаметър

Интервал, в който
колоната е филтърна,
от......до....., м

0,00 ÷ 10,0(±3)м кондукторна метална колона Ø324 плътна

0,00 ÷ 110,0(±30)м

експлоатационна колона:
РVС тръба R16 Ø180х13,4 или R16 Ø160х11,9
с дължина на филтрите 30м, в интервали на
спущане в зависимост от конкретните
геоложки резултати

плътна и филтърна

Технологията на сондиране на тръбния кладенец е съобразена с приетата, от
дългогодишния опит в района, технология при сондиране на сондажи в неогенските
седименти, както и с навлезли нови методи на сондиране на кладенци по т.нар. „сух
метод” - без използване на глинест разтвор. Новите методи осигуряват екологично
усвояване на водоносния хоризонт, като не се вкарват допълнителни замърсители на
водата, които впоследствие трябва да се отстраняват чрез по-продължителни
водочерпения.

2.1.1. Сондажен  инструмент
Сондирането на ТК „Зорница Диканарова-Албена” може да бъде извършено

роторно, безядково, със сондажна апаратура 1БА15, УРБ2А или друг тип апаратура,
позволяваща сондиране в неогенските седименти, с посочените диаметър на обсадната
експлоатационна метална колона (Ø180 или Ø160) и проектна дълбочина на сондиране
110м(±30м).
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Скалоразрушаващият инструмент на апаратурата за сондиране, в интервала до
10,0м (±3м), следва да е триролково длето с диаметър Ø395 или Ø 430 (за средно твърди и
твърди скали), осигуряващо спущане на кондукторна метална колона Ø324 - с вътрешен
диаметър минимум Ø300, която да прикрие кватернерните седиментни материали.

Сондажният инструмент, с който ще се осъществи изграждането на ТК, трябва да
включва триролково длето, тежки щанги с Ø146мм до дълбочина 110м (±30) и сондажни
тръби с Ø89мм.

Проектира се циментиране на обсадната (кондукторна) тръба  с портланд цимент
по БДС ЕN 197-1, тип СЕМ І, с клас на якост 42.5R или 52.5R.

Задтръбна циментация на сондажа се предвижда на първата колона в инт. 0,0 –
10,0м. Пространството над гравийната засипка до устието на тръбния кладенец (около
10м) да се запълни с бетонова смес или се тампонира с глина.

Да се изчака необходимото време за втвърдяване на цимента (минимум 24 часа).
За центриране на тръбите в сондажа, да се поставят центратори с определен брой и

местоположение, на разстояние не по-малко от 3,0м един от друг.
Не се допуска превишаване на максимално допустимия момент на натягане на

тръбите, когато са на резба.
Тръбен кладенец ТК „Зорница Диканарова-Албена” ще бъде изграден в

неогенските седименти. Колекторът на водоносния хоризонт е представен от варовици,
пясъци и пясъчници.

Практиката на прокарване на сондажи в неогенските материали предвижда спущане
на филтърна колона (пример С-1х Албена), която е загравена с гравийна засипка.

Препоръчително е да се използват фабрични филтри, при надупченост не по-малка
от 10% и слот 1мм (фиг-2), но при липса на такива, в зависимост от зърнометричния
състав на песъчливата фракция (определен при отбирането на шлама), да се предвидят
такива филтри, които да не създават условия за образуване на “пясъчна тапа” в сондажа.

Фиг-2

Избраният тип филтър трябва да е съобразен с преобладаващите размери на фино и
дребнозърнестите пясъци на миоценските отложения в района на проучване.

Изискванията при избора на филтри са:
- филтриращата повърхност да обезпечава приток в сондажа на необходимото

количество вода, при неголяма входна скорост;
- през филтрите да не постъпват глинести, праховидни и пясъчни частици;
- филтрите да се използват продължително време и да са устойчиви на корозия;
- филтрите да не влошават качествата на водите, като увеличават съдържанието на

желязо или други компоненти.
Водите от ТК „Зорница Диканарова-Албена“ ще се използват за напояване на

тревните площи, измиване на тротоари, алеи и др. в посочения имот.
За да се предотврати директното проникване на замърсени води през съоръжението,

се предвижда циментация на кондукторната колона изцяло. При спускане на
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експлоатационната колона, задтръбното пространство до 10м трябва да се запълни с
гравийна засипка (фракция 2÷4), а пространството до  устието - с циментова смес.

По този начин ще се осъществи плътна връзка мужду двете колони в горната част и
ще се създаде плътна среда, която няма да позволи директно замърсяване на водите в
тръбния кладенец.

Отпадъчни води, от обекта на водоснабдяване, не се предвиждат, няма опасност от
замърсяване на подземните води. Препоръчва се наторяването на отглежданите култури
да е съобразено с Наредба № 18 от ЗВ, при спазване на добрата земеделска практика.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Ще се изгради пътна връзка към имота с проектна площ 251 кв.м., която ще свърже

имота с път Албена-Балчик. На този етап от процедурата не са предприети стъпки по
изработване на  проект за транспортна достъпност. ПУП-ПЗ е на етап работен и се чака
Решение от РИОСВ за предприемане на следващите етапи по проекта в неговите отделни
части - конструктивна, ел и ВИК, ПУСО, пътна връзка и други.

5. Програма за дейностите, включително строителство, експлоатация и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване.

Реализирането на обекта е в пряка зависимост от съгласувателните инстанции според
нормативната уредба на Република България.

Към настоящия момент се провеждат процедури по снабдяване с необходимите
съгласувателни и разрешителни документи от съответните инстанции, включително
РИОСВ Варна. След получаване на всички необходими документи ще се пристъпи към
реализация на окончателния вариант на ПУП-ПЗ и инвестиционното намерение описано
по-горе..

Реализацията на ПУП-ПЗ и строителството на съоръжението ще се извърши след
получаване на Решение от РИОСВ Варна и приключване на процедурата по промяна на
статута на земята, на база одобрен план за безопасност и здраве, включващ и мерки за
опазване на околната среда. Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за
състоянието на околната среда не се предвиждат.

Строителният период при реализацията на инвестиционното предложение се очаква
да продължи около шест месеца.

Експлоатационният процес е свързан с временно, сезонно ползване на имота и
планираните в него обекти. Не се предвиждат производствени и други дейности,
изискващи хигиенно-защитни зони или оказващи значително въздействие върху околната
среда.

Експлоатацията на обекта няма краен срок за ползване и не се предвижда закриване
му, както и на възстановяване на терена с цел последващо използване.

6. Предлагани методи на строителство.
При строително-монтажните дейности ще се използват предимно готови елементи за

изграждането на сградата и ще се сглобяват на място.
Водовземното съоръжение ще се изгражда съгласно проекта .

Техника и технология на изграждане
Технологията на сондиране на тръбния кладенец е съобразена с приетата, от

дългогодишния опит в района, технология при сондиране на сондажи в неогенските
седименти, както и с навлезли нови методи на сондиране на кладенци по т.нар. „сух
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метод” - без използване на глинест разтвор. Новите методи осигуряват екологично
усвояване на водоносния хоризонт, като не се вкарват допълнителни замърсители на
водата, които впоследствие трябва да се отстраняват чрез по-продължителни
водочерпения.

Сондажен  инструмент
Сондирането на ТК „Зорница Диканарова-Албена” може да бъде извършено

роторно, безядково, със сондажна апаратура 1БА15, УРБ2А или друг тип апаратура,
позволяваща сондиране в неогенските седименти, с посочените диаметър на обсадната
експлоатационна метална колона (Ø180 или Ø160) и проектна дълбочина на сондиране
110м(±30м).

Скалоразрушаващият инструмент на апаратурата за сондиране, в интервала до
10,0м (±3м), следва да е триролково длето с диаметър Ø395 или Ø 430 (за средно твърди и
твърди скали), осигуряващо спущане на кондукторна метална колона Ø324 - с вътрешен
диаметър минимум Ø300, която да прикрие кватернерните седиментни материали.

Сондажният инструмент, с който ще се осъществи изграждането на ТК, трябва да
включва триролково длето, тежки щанги с Ø146мм до дълбочина 110м (±30) и сондажни
тръби с Ø89мм.

Режим на сондиране
Режимът на сондиране следва да бъде подбран и разчетен в зависимост от геоложката

характеристика на отделните интервали, изискване за вертикалност и приетата
конструкция и обсадни колони

Спускане и циментиране на обсадните колони
При спускане на тръби на заварка, да се изчаква изстиването на метала, преди да

продължи спускането на следващата тръба.
При спускане тръби на резба, да се съблюдава изискването за затягане със сила

(кг/сила) дефинирана по сертификат на тръбите.
За центриране на тръбите в сондажа, да се поставят центратори с определен брой и

местоположение, на разстояние не по-малко от 3,0м един от друг.
Не се допуска превишаване на максимално допустимия момент на натягане на

тръбите, когато са на резба.
Скорост на спускане на обсадните тръби: в обсаден интервал – 1,0 м/сек, а в открит

– 0,5 м/сек.
Проектира се циментиране на обсадната (кондукторна) тръба  с портланд цимент

по БДС ЕN 197-1, тип СЕМ І, с клас на якост 42.5R или 52.5R.
Задтръбна циментация на сондажа се предвижда на първата колона в инт. 0,0 –

10,0м. Пространството над гравийната засипка до устието на тръбния кладенец (около
10м) да се запълни с бетонова смес или се тампонира с глина.
Да се изчака необходимото време за втвърдяване на цимента (минимум 24 часа)

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Настоящото инвестиционно предложение е наложено от собствеността върху

имота. Разположението и конфигурацията на площадката съответстват на предстоящото
предназначение на обекта. Местонахождението на имота не предлага разнообразие
относно приложението му.

За възложителя не съществува друга възможност за реализиране на
инвестиционното предложение. Възможностите и вариантите за инвеститора, в
съответствие с нормативните изисквания се свеждат до избор на настоящия вариант или
избор на “нулева“ алтернатива. Възложителят разполага с имот, който не се използва, не
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се стопанисва, защото липсват предпоставки за каквато и да е земеделска или друга
дейност и собственикът на този етап трайно живее извън България. Изграждането на
сграда за сезонно ползване ще предостави на собственика възможност да ползва
отпуските си на собствен имот, ще подобри естетическия ефект на част от територията, в
която се намира имота.
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.

Най-близките жилищни сгради от територията на с.Оброчище, общ. Балчик отстоят
на около 3000 м от територията предмет на ИП, а до вилите на В.З. "Фиш-фиш" - около
1000 м.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на
инвестиционното предложение.

Всички земи около имота предмет на инвестиционното намерение са изоставени
трайни насаждения. Не се ограничава използването на имотите за традиционните цели или
съгласно тяхната категория, статут или собственост. Следователно няма да доведе до
нарушаване в баланса на земеделска производителност за района.
Природно климатичните условия са подходящи за отдих. Липсата на замърсяващи
промишлени предприятия и топлоцентрали, на големи животновъдни ферми, както и на
пътни артерии или магистрали с висока интензивност на автомобилния трафик,
предполагат сравнително високата чистота на отделните компоненти на околната среда -
въздух, вода и почви.

Състояние на въздуха
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Общината се отличава с нисък потенциал на замърсяване на атмосферния въздух. На
територията й липсват източници и условия за създаване на трайна зона на замърсен
атмосферен въздух. Автотранспортът, особено през активния туристически сезон,
изхвърля в атмосферата главно въглеводороди, азотни и серни окиси и оловни аерозоли.
Разрастването на автомобилните потоци, остаряването и износването на голяма част от
моторните превоз ни средства, представляват неблагоприятна перспектива за влошаване
на екологическите характеристики на въздуха в прилежащите на пътните артерии райони.
Друг източник на замърсяване на атмосферния въздух е битовия сектор в населените
места, който през отоплителния период отделя в атмосферата прах, серен двуокис, сажди.

Поради липса на големи източници на атмосферно замърсяване, на територията
на общината не е установено систематично измерване на концентрациите на основните
вредности в атмосферния въздух. Наблюдения се извършват само чрез мобилни станции
за емисионен контрол на РИОСВ -Варна.

С положително влияние за ефективното разсейване на замърсителите на
територията на общината са относително високите средни скорости и постоянни посоки
на местните ветрове, близостта на Черно море, предимно равнинният характер на
територията, както и ниският процент тихо време (около 15%).

Отрицателно върху способността на въздушния басейн да се самопречиства влияе
големият брой дни с мъгли. Слънчевото греене и радиация са способни да засилят вредния
ефект от веществата, емитирани с изгорелите автомобилни газове.

Направеният анализ показва, че за община Балчик проблемите със състоянието на
атмосферния въздух са относително незначителни. Вредните емисии са доста по-ниски от
средните за страната. На територията й не са разположени крупни промишлени
замърсители, а високата ветровитост и благоприятният релеф спомагат за бързото и
ефективно разсейване на вредните вещества. Основни източници на замърсяване са
автомобилният транспорт и отоплението на битовия сектор. Проблем са и прашните бури,
характерно явление за района

Състояние на водите

Всички населени места в община Балчик са водоснабдени, няма населени места с
режим във водоснабдяването. Потенциалът на обхванатите водоизточници е достатъчен да
покрие водопотребителните нужди през близките години. Но проблеми с количеството на
водата могат да настъпят при по-нататъшно интензивно застрояване на крайморската част
с ваканционни и курортни селища

Основният воден обект на територията на Община Балчик е р. Батова. Река Батова
извира от землището на с. Куманово, Варненска област. Тя формира водите си от
водосборна област с площ 339 кm2 в течение с дължина 39 кm. В началото тече в
североизточна посока, след с. Батово завива на изток, а по-късно се насочва на юг към
Черно море, където се зауства. В горното течение, от извора до с. Батово, долината на
реката има коритообразна форма, а след това придобива трапецовидно сечение, което
достига ширина около 8 кm в устието непосредствено до морето. Ширината на коритото
преди устието е около 4 m при дълбочина на водата от 0,5 до 1 m. В тази част долината на
р. Батова е покрита с лонгозна гора, част от която попада в поддържания резерват
„Балтата“.

Подземните води се отнасят към Мизийския хидрогеоложки район. Той се
характеризира с етажно разположение на водоносните хоризонти в мезозойско-
кайнозойската покривка, вертикална хидрохимична зоналност на подземните води,
хидравлична връзка между водоносните хоризонти по линиите на тектонските разседи и
разломи, значително площно разпространение на докватернерните водоносни хоризонти.
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Широкото разпространение на карбонатните скали и разнообразните тектонски структури
създават условия за образуване на значителни количества карстови води.

Подземните води в района на обекта се отнасят към Варненския артезиански
басейн. В района са оформени няколко водоносни хоризонта (от долу нагоре):

- Малм-валанжски водоносен хоризонт;
- Еоценски водоносен хоризонт (долноеоценски напорен водоносен хоризонт и

води в средноеоценските мергели и в горноеоценските мергели и варовици);
- Миоценски водоносен комплекс с два водоносни хоризонта: чокрак-карагански

напорен водоносен хоризонт и сарматски безнапорен водоносен хоризонт;
- Води в кватернерните делувиални и алувиални наслаги.
В платовидната част на района е развит погребан карст на няколко нива, свързан

със сарматските седименти.
В основните водоносни хоризонти на подрайона, според характера на вместващите

скали и типа на празнините в различните части, подземните води се определят като:
карстово-порови, пукнатинно-порово-карстови, порови, пластови.

Според минерализацията си те са най-често пресни и слабо минерализирани. По
температура са в границите на изискванията на стандарта за питейни води /изключение
прави малм-валанжинският хоризонт с Т0С=30-450С/. Подземните води в кватернерните
отложения и в сарматския водоносен хоризонт са най-често безнапорни, а в малм-
валанжинския - напорни.

Питейната вода в община Балчик се добива от споменатите два водоносни
хоризонта чрез каптирани извори и сондажни кладенци. Водоснабдяването на населените
места и курортните комплекси се осъществява от водоснабдителни групи "Балчик",
"Оброчище", "Дропла" и множество местни водоизточници
Всички населени места в община Балчик са водоснабдени, няма населени места с режим
във водоснабдяването, но относителният дял на полезно използваната от общата подадена
вода непрекъснато намалява, поради лошото състояние на водопроводната мрежа

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.

Площадката на инвестиционното предложение не попада:
 в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000.
 в границите на санитарно – охранителни зони около водоизточници и

съоръжения за питейно - битово водоснабдяване и около водоизточници на
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни
нужди и др.;

 в границите на територии, обявени за опазване на стопански значими водни
биологични видове;

 в границите на територии, чувствителни към хранителни съставки,
включително територии обявени за уязвими зони съгласно Директива
91/676/ЕЕС за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански
източници и територии, обявени за чувствителни зони съгласно Директива
91/271/ЕЕС за пречистването на градските отпадъчни води.
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В близост до площадката няма санитарно-охранителни зони и паметници на културата.
В непосредствена близост до площадката няма разположени защитени територии.
Територията предмет на ИП не засяга Корине места, Рамсарски места, флористично важни
места, орнитологични важни места.

Имотът не попада в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа
Натура 2000. Най-близко разположени са: ЗЗ "Долината на река Батова" код BG 0000102,
определена съгласно чл.6, ал.1,т.1 и т.2 от ЗБР и ЗЗ "Балчик", с код BG 0002061 съгласно
чл.6, ал.1, т.3 и4 от същия закон.

ИП няма да доведе до отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване,
до нарушаване целостта или фрагментация на техните хабитати, както и до увреждане на
защитена зона.

Реализацията на ИП ще се осъществи в съответствие с целите на опазване на
местообитанията и видовете в района, доколкото съществуващия статут на територията
предполага някакво въздействие върху екосистемата.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на
строителни материали, нов водопровод, добив и пренасяне на енергия, жилищно
строителство).

Не се предвижда добив на строителни материали, добив и пренасяне на енергия,
жилищно строителство.

Обектът ще се водоснабди от водопроводна система на общината.
За повърхностните води, формирани от природните валежи, ще се изгради

площадкова канализация.

12.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Реализирането на обекта е в пряка зависимост от съгласувателните инстанции според
нормативната уредба на Република България.

Към настоящия момент се провеждат процедури по снабдяване с необходимите
съгласувателни и разрешителни документи от съответните инстанции, вкл. РИОСВ Варна.
След получаване на всички необходими документи ще се пристъпи към реализация на
инвестиционното намерение. Разглежданият обект ще се приеме за експлоатация
поетапно след изграждане на обектите по проект.

Експлоатацията на обекта е сезонна и за лично ползване.

Проектираният обект ще отговаря на изискванията на следните закони и
подзаконови нормативни актове на Република България:

ЗАКОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
1) ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (Обн. ДВ, бр. 1 от 2 Януари

2001 г., изм. ДВ, бр. 54 от 16 Юли 2010 г.);
2) ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (Обн. ДВ, бр. 86 от 30

Септември 2003 г., изм. ДВ, бр.63 от 13 Август 2010 г.);
3) ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (Обн. ДВ, бр. 91 от 25

Септември 2002 г., попр. ДВ, бр. 61 от 6 Август 2010 г.);
4) ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (Обн. ДВ,
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бр. 124 от 23 Декември 1997 г., изм. ДВ,  бр. 12 от 12 Февруари 2010 г.);
5)ДВ бр.67/1999г. – Закон за водите, изменения и допълнения.
6) Закон  за опазване на околната среда Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.,, изм. и

доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г

НАРЕДБИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
1) Наредба №1 към Закона за водите от 10.10.2007г. за проучване, ползване и

опазване на подземните води, обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г., изм.
и доп., бр. 2 от 8.01.2010 г., бр. 15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г., бр. 28 от
19.03.2013 г., в сила от 19.03.2013 г., доп., бр. 90 от 31.10.2014 г., в сила от 31.10.2014 г.,
изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.,

2) Норми за водопотреблението в промишлеността на НРБългария, София, 1983г.
3) План за управление на речните басейни - БДЧР-Варна 2010г. – 2016г.

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;

ИП ще се реализира в територия със НТП "Изоставено трайно насаждение". Не
засяга други земеделски земи.

2.Мочурища, крайбрежни области, речни устия;

Не се засягат. В близост няма мочурища, крайбрежни области и речни устия. Най-
близката е р.Батова на около 2 км.

3.Крайбрежни зони и морска околна среда;

Територията предмет на инвестиционното предложение отстои на около 370 м от
най-близката крайбрежна зони и морска околна среда. Настоящото ИП не може да окаже
отрицателно въздействие върху нестабилните екологични фактори.

4.Планински и горски райони;

В геоморфоложко отношение община Балчик се отнася към приморската част на
Дунавската равнина. Територията й е ясно разделена в географско отношение на две
части: Крайбрежен район и Добруджанско плато.

Крайбрежният район покрива бреговата ивица и долината р. Батова. Дължината на
морския бряг е 18,5 км. Бреговата линия е слабо разчленена. Характеризира се с
височинен релеф до 150 м. над морското равнище. Морският бряг в частта си при устието
на р. Батова е нисък с дълга около 5 км. плажна ивица Кранево-Албена с площ от 296 502
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кв. м. – един от най-големите плажове на Черноморското крайбрежие. Пред  плажа
подводният склон е акумулационен и на разстояние до 700 м е покрит от среднозърнест и
дребнозърнест пясък. В хинтерланда му, между к.к. „Албена” и с. Кранево е обширната
гориста низина „Балтата”. В източна посока бреговият склон е по-висок, но достъпен, на
места терасиран от свлачища.

Горските територии заемат втория по размер дял от площта на общината – 9.5 %. С най-
голям дял гори са землищата на селата Рогачево, Кранево, Църква и Оброчище – над 30
% от целия фонд. Значително по-големи масиви има и в землищата на Безводица и
Сенокос (в кл. Карвуна). Горите в останалите землища са с малки площи, разпокъсани
между обработваемите земи. Стопанско значение и специфично участие в ландшафта
имат полезащитните горски пояси. Те заемат 19% от горските територии, като най -голям
е делът им в землищата със селскостопански характер, като тези на Гурково, Дропла,
Соколово и др.

Най-близкият горски район е на около 300 м.

5.Защитени със закон територии;
В общината са обособени следните защитени обекти и територии по смисъла на

Закона за защитените територии:
- поддържан резерват „Балтата”.
- част от природния парк „Златни пясъци”;
- защитена местност „Долината на дроплите”;
- защитена местност „Находище на обикновен божур”;
Поддържаният резерват с международно значение „Балтата” има площ от 204,7 ха,

а буферната му зона е 163,4 ха. Обявен е за защитен обект през 1961 г. с цел опазване на
естествена лонгозна гора с принадлежащата  й флора и фауна. Намира се в землището на
с. Оброчище. Резерватът е уникален в световен мащаб - 16 вида от растенията в него и
буферната зона са с природозащитна стойност. В Червената книга са включени 7 вида,
като три от тях са защитени, а останалите са редки видове. В резервата растат 116 лечебни
растения, живеят 140 вида птици, от които 44 са включени в Червената книга.

Малка част от Природния парк „Златни пясъци” – (26,2 ха) попада в територията на
общината, в землището на с. Кранево. Цялата му площ е   1320,7 ха. Паркът е обявен за
защитена територия през 1943 г. с цел запазване на растителни и животински съобщества
и характерни земни образувания и пейзажи, имащи висока научна и културна стойност.

- Защитената местност „Долината на дроплите”   с площ от 3 620,0 ха обхваща
части от землищата на селата Дропла, Змеево и Кремена.

- Защитената местност „Находище на обикновен божур”   се намира в землището
на с. Църква и заема площ от 46,3 ха.

Значителна част от територията на общината, предимно в крайбрежния район , е
обхваната от защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те са:

- защитена зона „Балчик” (BG 0002061);
- част от защитена зона „Златни пясъци” (BG 0000118);
- част от защитена зона „Белите скали” (BG 0002097);
- част от защитена зона „Долината на река Батова” (BG 0000102);
- част от защитена зона „Комплекс Калиакра” (BG 0000573);
- част от защитена зона „Крайморска Добруджа” (BG 0000130).
- част от защитена зона „Батова” (BG 0002082);
- част от защитена зона „Комплекс Калиакра” (BG 0000573);
- част от защитена зона „Крайморска Добруджа” (BG 0000130).
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Територията на настоящото инвестиционно предложение, не попада в границите на
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

В заключение настощото ИП не може да окаже отрицателно въздействие върху
нестабилните екологични фактори.
6.Засегнати елементи на Национална екологична мрежа;

Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение не се очаква, тъй
като в близост до обекта няма такива елементи, както и забележителни природни обекти
или защитени територии. Най-близко разположени са: ЗЗ "Долината на река Батова"
код BG 0000102, определена съгласно чл.6, ал.1,т.1 и т.2 от ЗБР и ЗЗ "Балчик", с код
BG 0002061 съгласно чл.6, ал.1, т.3 и4 от същия закон.

ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА
Защитена зона „Долината на река Батова”, с идентификационен код

BG0000102

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА НА ЗОНАТА
ГЕОГРАФСКА ДЪЛЖИНА  Е   27.926111111111112      ГЕОГРАФСКА ШИРИНА

43.37638888888889

ПЛОЩ (ха) 18459.2388
НАДМОРСКА ВИСОЧИНА в метри : мин.1; макс. 233; средна 189
Административен район Североизточен BG 33
БИОГЕОГРАФСКИ РАЙОН ЧЕРНОМОРСКИ

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC
Видовете, посочени в член 4 от Директива 2009/147 / ЕО и изброени в приложение II
към Директива 92/43 / ЕИО

I 1088 Cerambyx cerdo p R C B C B  Голям сечко
F 1149 Cobitis taenia p V D  Обикновен ципок
R 5194 Elaphe sauromates p localities P DD C A C A  Пъстър смок
R 1220 Emys orbicularis p 1 1 localities V P C A C A  Европейска блатна костенурка
P 2327 Himantoglossum caprinum p R DD C B B B Пърчовка
I 1083 Lucanus cervus p R C B C B   Бръмбар рогач
M 1355 Lutra lutra p 3 6 i G C A C A  Видра
M 2609 Mesocricetus newtoni p V C B C C  Черногръд хомяк
M 1310 Miniopterus schreibersii p 101 250 i P M C B C C  Дългокрил  прилеп
I 1089 Morimus funereus p R C B C B  Буков сечко

M 2633 Mustela eversmannii p R B A B A Степен пор
M 1323 Myotis bechsteinii p 244 402 i P M C B C B Дългоух нощник
M 1307 Myotis blythii p 11 50 i R G C B C C  Остроух нощник
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M 1316 Myotis capaccinii p 51 100 i P M C A C C  Дългопръст нощник
M 1321 Myotis emarginatus p P DD D   Трицветен нощник
M 1324 Myotis myotis p 51 100 i R M C C C C Голям нощник
M 1305 Rhinolophus euryale p 51 100 i C G C B C C Южен подковонос
M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p 51 100 i P P C B C C Голям подковонос
M 1303 Rhinolophus hipposideros p R DD D  Малък подковонос
M 1302 Rhinolophus mehelyi p P DD D  Подковонос на Мехели
I 1087 Rosalia alpina p R C B C B  Алпийска розалия
M 1335 Spermophilus citellus p C C B C B  Лалугер
R 1219 Testudo graeca p localities P DD C A C A Шипобедра костенурка
R 1217 Testudo hermanni p localities P DD C C C C  Шипоопашата костенурка
A 1171 Triturus karelinii p localities P DD C A B A  Южен гребенест тритон
I 1014 Vertigo angustior p 1 63000 i R M B A C A  Вертиго
I 1016 Vertigo moulinsiana p 1 2000000 i R M B A C A  Вертиго
M 2635 Vormela peregusna p P C B  Пъстър пор
Други важни видове флора и фауна
R Ablepharus kitaibelii P X  Късокрак гущер
Fu Boletus dupainii R X  Кървавочервена манатарка
Fu Boletus pulverulentus R X Напрашена манатарка
Fu Boletus rhodopurpureus R X Пурпурна манатарка
P Boletus satanas R X  Дяволска гъба
Fu Bovista graveolens R X  Миризлива пърхутка
A Bufo viridis C X Зелена крастава жаба
I Calosoma sycophanta C X Златист гъсеничар
P Centaurea arenaria R X  Пясъчна метличина
R Coluber caspius C X Смок стрелец
R Coluber jugularis P X   Голям стрелец
R Coronella austriaca R X  Медянка
P Crambe maritima C X  Морско зеле
P Cyclamen coum C X  Циклама
R Elaphe longissima C X  Смок мишкар
M Eptesicus serotinus C X  Полунощен прилеп
M Erinaceus concolor C X  Таралеж
P Eryngium maritimum R X  Приморски ветрогон
F Esox lucius P X   Щука
P Euphorcia lucida R X  Лъскаволистна млечка
F Gasterosteus aculeatus P X Триигла бодливка
I Helix lucorum C X  Черупчест сухоземен охлюв
I Helix pomatia C X Градински охлюв
P Hericium erinaceum R X  Херициум
A Hyla arborea C X  Дървесница
P Hypecoum ponticum V X  Черноморски хипекум
M Hypsugo savii C X   Прилеп на Сави
R Lacerta trilineata P X   Ивичест гущер
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R Lacerta viridis C X   Зелен гущер
P Lactuca tatarica R X  Татарска салата
I Lepthyphantes istrianus R X
M Lepus europaeus P X  Див заек
P Leucojum aestivum C X Обикновено блатно кокиче
M Mustela nivalis C X  Невестулка
M Myotis daubentonii C X Воден нощник
R Natrix tessellata P X  Сива водна змия
M Nyctalus noctula C X Ръждив вечерник
P Opopanax chironium ssp. bulgaricum R X  Широколистен опопанакс
I Orictes nasicornis C X Бръмбар носорог
M Ovis ammon P X  Архер
A Pelobates syriacus P X  Сирийска чесновница
P Periploca graeca C X  Гърбач
F Petroleuciscus borysthenicus R X Малък речен кефал
M Pipistrellus nathusii C X Прилепче на Натузий
M Pipistrellus pipistrellus C X Кафяво прилепче
M Pipistrellus pygmaeus R X
M Pipistrellus pygmaeus R X
R Podarcis muralis P X  Стенен гущер
R Podarcis taurica P X  Кримски гущер
P Primula rosea C X  Иглика
I Procerus scabrosus R X Син голям бегач

P Pulveroboletus gentilis V X  Златистотръбеста манатарка
A Rana dalmatina C X Горска жаба
P Scilla bithynica C X  Битински синчец
P Secale sylvestre V X  Дива ръж
I Serolina sero R X
P Silene euxina R X Черноморско плюскавиче
P Silene thymifolia C X  Мащерколистно плюскавиче
P Smilax exelsa C X  Висока скрипка
P Stachys maritima R X Морски ранилист
P Symphytum tauricum C X  Кримско зарасличе
R Vipera ammodytes P X  Пепелянка
P Vulpia unilateralis R X  Едностранна вулпия

Територията на ИП отстои от зоната на около 500 м.

ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА
Защитена зона „Балчик”, с идентификационен код BG0002061

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА НА ЗОНАТА
ГЕОГРАФСКА ДЪЛЖИНА  Е   280 24' 28"      ГЕОГРАФСКА ШИРИНА     N  430 24'

8"
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ПЛОЩ (дка) 15,600.28
НАДМОРСКА ВИСОЧИНА в метри : мин.1; макс. 233; средна 189

КОД ПО NUTS         ИМЕ НА РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ/ ОБЛАСТ
%ПОКРИТИЕ

BG 332                                                                                                                    100%
БИОГЕОГРАФСКИ РАЙОН ЧЕРНОМОРСКИ

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC

ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC и Приложение II на Дир.
92/43/EEC

ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC

КОД    ИМЕ (на латински)       ИМЕ (на български)
A404  Aquila heliaca  Кръстат (царски) орел 2i A A C A
A094  Pandion haliaetus Oрел рибар 28i A A C A
A078  Gyps fulvus Белоглав лешояд 6i/4-7i A A B A
A403  Buteo rufinus Белоопашат мишелов    94i A A C A
A095 Falco naumanni Белошипа ветрушка 1i/0-1i A A B A
A032 Plegadis falcinellus Блестящ ибис 35i/30- 40i B A C B
A215 Bubo bubo Бухал 1p C A C C
A031 Ciconia ciconia Бял щъркел 67229- 85926i A A C A
A034 Platalea leucorodia Бяла лопатарка 3i D
A097 Falco vespertinus Вечерна ветрушка 235i A A C A
A090 Aquila clanga Голям креслив орел 2i A A C A
A246 Lullula arborea Горска чучулига  10p 23i/20- 26i D
A379 Emberiza hortulana Градинска овесарка 6p D
A242 Melanocorypha calandra Дебелоклюна чучулига 1500i 154i/14 0-165i C A C C
A020 Pelecanus crispus Къдроглав пеликан 17i/15- 20i C A B A
A402 Accipiter brevipes Късопръст ястреб 1p 105i A A C A
A243 Calandrella brachydactyla Късопръста чучулига 25p C A C C
A084 Circus pygargus Ливаден блатар 241i A A C A
A511 Falco cherrug Ловен сокол 7i/5-8i A A C A
A026 Egretta garzetta Малка бяла чапла 6i/4-8i D
A089 Aquila pomarina Малък креслив орел 1359i C A
A092 Hieraaetus pennatus Малък орел 30i B A C A
A098 Falco columbarius Малък сокол 2i D
A080 Circaetus gallicus Орел змияр 75i B A C A
A072 Pernis apivorus Осояд 1201i B A C A
A255 Anthus campestris Полска бъбрица 5p 66i D
A082 Circus cyaneus Полски блатар 34i A A C A
A019 Pelecanus onocrotalus Розов пеликан 11415i A A C A
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A397 Tadorna ferruginea Ръждив aнгъч 3i/2-4i D
A029 Ardea purpurea Ръждива чапла 1i D
A127 Grus grus Сив жерав 41i B A C A
A231 Coracias garrulus Синявица 8p 10i D
A091 Aquila chrysaetos Скален орел  3i C A C A
A103 Falco peregrinus Сокол скитник 10i A A C A
A083 Circus macrourus Степен блатар 36i A A C A
A081 Circus aeruginosus Тръстиков блатар 1189i A A C A
A074 Milvus milvus Червена каня 14i A A C A
A320 Ficedula parva Червеногуша мухоловка 20i/15- 25i D
A338 Lanius collurio Червеногърба сврачка 30p 18i/10- 30i D
A030 Ciconia nigra Черен щъркел 1160i/7 95-1526 A A C A
A073 Milvus migrans Черна каня 110i A A C A
A533 Oenanthe pleschanka Черногърбо каменарче 35p B A B A
A307  Sylvia nisoria  Ястребогушо коприварче  5p D

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир.
79/409/EEC

А404 Aquila heliaca Kръстат (царски) орел 2i A A C A
A094 Pandion haliaetus Oрел рибар 28i A A C A
A078 Gyps fulvus Белоглав лешояд 6i/4-7i A A B A
A403 Buteo rufinus Белоопашат мишелов 94i A A C A
A095 Falco naumanni Белошипа ветрушка 1i/0-1i A A B A
A032 Plegadis falcinellus Блестящ ибис 35i/30- 40i B A C B
A215 Bubo bubo Бухал 1p C A C C
A031 Ciconia ciconia Бял щъркел 67229- 85926i A A C A
A034 Platalea leucorodia Бяла лопатарка 3i D
A097 Falco vespertinus Вечерна ветрушка 235i A A C A
A090 Aquila clanga Голям креслив орел 2i A A C A
A246 Lullula arborea Горска чучулига  10p 23i/20- 26i D
A379 Emberiza hortulana Градинска овесарка 6p D
A242 Melanocorypha calandra Дебелоклюна чучулига 1500i 154i/14 0-165i C A C C
A020 Pelecanus crispus Къдроглав пеликан 17i/15- 20i C A B A
A402 Accipiter brevipes Късопръст ястреб 1p 105i A A C A
A243 Calandrella brachydactyla Късопръста чучулига 25p C A C C
A084 Circus pygargus Ливаден блатар 241i A A C A
A511 Falco cherrug Ловен сокол 7i/5-8i A A C A
A026 Egretta garzetta Малка бяла чапла 6i/4-8i D
A089 Aquila pomarina Малък креслив орел 1359i B A C A
A092 Hieraaetus pennatus Малък орел 30i B A C A
A098 Falco columbarius Малък сокол 2i D
A080 Circaetus gallicus Орел змияр 75i B A C A
A072 Pernis apivorus Осояд 1201i B A C A



23

A255 Anthus campestris Полска бъбрица 5p 66i D
A082 Circus cyaneus Полски блатар 34i A A C A
A019 Pelecanus onocrotalus Розов пеликан 11415i A A C A
A397 Tadorna ferruginea Ръждив aнгъч 3i/2-4i D
A029 Ardea purpurea Ръждива чапла 1i D
A127 Grus grus Сив жерав 41i B A C A
A231 Coracias garrulus Синявица 8p 10i D
A091 Aquila chrysaetos Скален орел 3i C A C A
A103 Falco peregrinus Сокол скитник 10i A A C A
A083 Circus macrourus Степен блатар 36i A A C A
A081 Circus aeruginosus Тръстиков блатар 1189i A A C A
A074 Milvus milvus Червена каня 14i A A C A
A320 Ficedula parva Червеногуша мухоловка 20i/15- 25i D
A338 Lanius collurio Червеногърба сврачка 30p 18i/10- 30i D
A030 Ciconia nigra Черен щъркел 1160i/7 95-1526 A A C A
A073 Milvus migrans Черна каня 110i A A C A
A533 Oenanthe pleschanka Черногърбо каменарче 35p B A B A
A307 Sylvia nisoria Ястребогушо коприварче 5p D

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир.
79/409/EEC
A165 Tringa ochropus Голям горски водобегач 11i/8- 14i D
A017 Phalacrocorax carbo Голям корморан 918i C B C C
A085 Accipiter gentilis Голям ястреб  314i/30 0-330i A A C A
A459 Larus cachinnans Жълтокрака чайка 1359i B A C A
A086 Accipiter nisus Малък ястреб 480i/45 0-510i A A C A
A087 Buteo buteo Обикновен мишелов 13053i A A C A
A099 Falco subbuteo Орко 215i A A C A
A028 Ardea cinerea Сива чапла 189i B B C B
A096 Falco tinnunculus Черношипа ветрушка 2p 151i A A C A
A054 Anas acuta Шилоопашата патица 5i C A C C

БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива
92/43/EEC

РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

РАСТЕНИЯ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
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Други значими растителни и животински видове

Такс.група    ИМЕ (на български)    ИМЕ (на латински)   Местна Популация      Мотивация
B Полска чучулига  Alauda arvensis  1003i C
B Обикновено конопарче  Carduelis cannabina  395i C
B Зеленика Carduelis chloris  418i C
B Обикновена чинка Fringilla coelebs  9609i C
B Планинска чинка Fringilla montifringilla  63i C
B Качулата чучулига  Galerida cristata  C C
B Въртошийка  Jynx torquilla  C C
B Сива овесарка Miliaria calandra 604i C
B Син синигер Parus caeruleus 54i C
B Черногушо ливадарче  Saxicola torquata 24i C
B Кос Turdus merula  401i C
B Поен дрозд Turdus philomelos  521i C
B Белогуш дрозд Turdus torquatus 11i C

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА
Класове Земно покритие                                                                                         % Покритие
Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)                                              0
Друга орна земя 2
Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти) 9
Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)
29
Крайбрежни пясъчни дюни, пясъчни плажове                                                                           0
Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни
дървета) 1
Сухи тревни съобщества, степи
21
Храстови съобщества
6
Широколистни листопадни гори
32
Общо Покритие
100

Други Характеристики на защитената зона

Мястото се намира в Североизточна България на Черноморското крайбрежие югозападно
от град
Балчик, непосредствено до града. Обхваща част от Добруджанското плато и клифа на юг
до вилната
зона и курорта Албена. На северозапад граничи с международен път Е87, а на североизток
със самия
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град. На територията му попада квартал Момчил. В югоизточната си част е терасирано и
прорязано от дълбоки дерета и ровове с отвесни седиментни стени, множество свлачища и
обрушвания. Отделено е от морето с тясна брегова ивица и път. От срещащите се тук
местообитания преобладават откритите тревни пространства – ненапоявани земеделски
земи и пасища с проебладаване на степни
съобщества с катраника /Artemisia alba/ и брегова овсига /Bromus riparius/. Второстепенно
местообитание са широколистните дъбови гори от космат /Quercus pubescens/ и виргилиев
дъб /Q.
virgiliana/ и храсталачните съобщества.

Баланс на Територията по Начин на Трайно Ползване

Баланс на Територията по Вид на Собствеността

Баланс по Вид на Територията

Качество и значимост
В района на Балчик са установени 136 вида птици, от които 42 са вписани в Червената
книга на България (1985).
От срещащите се видове 65 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 - 18 вида, в SPEC3 - 40 вида.
Мястото осигурява подходящи местообитания за 56 вида, включени в приложение 2 на
Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От
тях 51 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Територията е
определено като типично място с тесен фронт на миграция от световно значение за реещи
се щъркели, пеликани и грабливи птици, като е мястото с най-интензивна миграция на
грабливи птици в Североизточна България. Тук са отчетени най-големите
числености по Северното Черноморие на червената каня /Milvus milvus/, белоглавия
лешояд /Gyps fulvus/, тръстиковия блатар /Circus aeruginosus/, ливадния блатар /Circus
pygargus/, степния блатар /Circus macrourus/, големия ястреб /Accipiter gentilis/, малкия
ястреб /Accipiter nisus/, късопръстия ястреб /Accipiter brevipes/, обикновения мишелов
/Buteo buteo/, орела рибар /Pandion haliaetus/, керкенеза /Falco tinnunculus/, вечерната
ветрушка /Falco vespertinus/, ловния сокол /Falco cherrug/ и сокола скитник /Falco
peregrinus/. 23% от птиците прелитат на височина до 150 м над земята и 39% - на височина
между 160 и 500 м, което в значителна степен зависи от атмосферните условия. В
допълнение Балчик е една от най-ценните територии в страната от значение за
Европейския съюз за опазване на черногърбото каменарче/Oenanthe pleshanka/, чиято
гнездова популация е концентрирана по северното черноморско крайбрежие. Бухалът
/Bubo bubo/ също гнезди в района. Специални
проучвания на гнездящите птици в района на Балчик не са провеждани до сега, но има
предпоставки да се счита,че мястото е важно и за други видове птици, характерни за
степните местообитания.
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УЯЗВИМОСТ
Мястото е силно уязвимо към човешки дейности, свързани с унищожаване на степните
местообитания, със застрояване, както и към изграждане на високи съоръжения. Най-
сериозна заплаха за района са съществуващите проекти за строителство на
ветроенергийни паркове в самата защитена зона и около нея, които са разположени на
западночерноморския прелетен път на птиците Via Pontica. Повечето ветрови генератори
са с височина 120 метра и повечето от тях ще бъдат разположени в територии, където
проучванията на БДЗП потвърдиха че реещите се и други активно летящи мигриращи
птици преминават през района на височина до 150 м, което означава директен сблъсък на
огромни количества птици. Двадесет и четири ветрови генератори ще бъдат издигнати на
територията съгласно одобрените проекти, но е твърде възможно по-нататъшното
разширяване на
ветроенергийния парк. Ветроенергийните съоръжения специално в този район ще
възпрепятстват свободното предвижване на птици, основно на реещите се мигриращи
птици и зимуващите птици и в значителна степен ще ограничат достъпа им до ползваните
от тях местообитания. Те ще са пирчина за директен сблъсък и пряко унищожаване на
птиците и ще доведат до разпокъсване и загуба на ценни места за пренощуване, хранене,
набиране на височина за предвижване, както и на места за укриване при неблагоприятни
метереологични условия. Ветровите генератори ще бъдат бариера за хиляди реещи се
мигриращи птици и нощни мигранти по пътя им на юг и на север и ще причинят
значителна смъртност сред тях, както и по-нататъшно намаляване на техните популации.
Строителството на различни типове сгради и съоръжения ще доведат до необратимо
унищожаване на степни местообитания, разпокъсването им, и съответно значително
намаляване на гнездовата
популация на черногърбото каменарче и други характерни видове. Поради наличието на
селища на територията и в близост до нея през последните години се появиха незаконни
сметища, които допълнително влошават качеството на местообитанията. Дейностите
свързани с развитието на инфраструктурата и развитието на туризма могат да доведат до
значително безпокойство за птиците, разпокъсване, влошаване и дори унищожаване на
ценни местообитания, ако не се планират по подходящ начин.

ОБЯВЯВАНЕ И ДРУГ ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА
Балчик няма законова защита съгласно природозащитно законодателство.През 2005 г.
територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място
СОБСТВЕНОСТ
държавна собственост - 41%; общинска собственост - 26%; частна собственост - 37%;
ОБЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ДЕЙНОСТИ И ЗАСЕГНАТ ДЯЛ ОТ ПЛОЩТА НА
ЗОНАТА

В защитената зона:
Код          Име                                                    Инт .         Възд.                   %
701  Замърсяване на водите                               B - 0
513 Други форми на енергиен транспорт         A - 95
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601 Курсове по голф                                           B - 25
709 Други форми на замърсяване                     A - 5
100 Култивация                                                  A - 30
700 Замърсяване                                                 A - 30
703 Замърсяване на почвите                             C - 1
140 Паша                                                             B                      +              43
230 Лов B - 90
400 Урбанизирани райони, обитавани от човека области A - 5
423 Изхвърляне на инертни материали          A - 5
502 Пътища, автомобилни пътища A                      0                  2
501 Пътеки, маршрути, велосипедни маршрути С                 0                  2

Извън защитената зона:
505 Летища                                                             A -
513 Други форми на енергиен транспорт            A -
520 Транспортиране на стоки                               B -
601 Курсове по голф                                              B -
504 Пристанища                                                     C -
700 Замърсяване                                                     A -
702 Замърсяване на въздуха C -
701 Замърсяване на водите                                    A -
703 Замърсяване на почвите A -
709 Други форми на замърсяване                         B -
410 Индустриални или комерсиални зони           A -
100 Култивация                                                      A -
502 Пътища, автомобилни пътища                       C        0
164 Горскостопански сечи                                     B -
165 Отстраняване на подраст                                B -
166 Отстраняване на мъртви и загиващи дървета B -
210 Професионален риболов                                   C         0
213 Риболов с плаващи мрежи                                C         0
423 Изхвърляне на инертни материали                  A -
230 Лов B -
400 Урбанизирани райони, обитавани от човека области   C -
220 Развлекателен риболов                                                     C -

ПРЕДМЕТ И  ЦЕЛИ
Цели на опазване:

 Запазване площта на природните местообитания и местообитанията на видоде и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената
зона,включително и на естествения за тези местообитания видов състав,
характерни видове и условия на средата
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 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона

Предмет на опазване
ПТИЦИ
Emberiza  hortulana  Градинска овесарка
Pernis apivorus  Осояд
Accipiter brevipes Късопръст ястреб
Aquila pomarina  Малък креслив орел
Circus pygargus  Ливаден блатар
Circus macrourus Степен блатар
Circus cyaneus Полски блатар
Circus aeruginosus Тръстико блатар
Circaetus gallicus Орел змияр
Gyps fulvus Белоглав лешояд
Aquila chrysaetos  Скален орел
Milvus migrans Черна каня
Hieraaetus pennatus Малък орел
Platalea leucorodia Бяла лопатарка
Plegadis falcinellus Блестящ  ибис
Ciconia ciconia Бял щъркел
Ciconia nigra Черен щъркел
Ardea purpurea  Ръждива чапла
Egretta garzetta Малка бяла чапла
Pelecanus crispus Къдроглав пеликан
Pelecanus onocrotalus Розов пеликан
Milvus milvus Червена каня
Melanocorypha calandra Дебелоклюна чучулига
Falco cherrug Ловен сокол
Aquila heliaca Kръстат (царски) орел
Buteo rufinus Белоопашат мишелов
Tadorna ferruginea Ръждив ангъч
Laniuscollurio Червеногърба сврачка
Ficedula parva Червеногуша мухоловка
Sylvia nisoria Ястребогушо коприварче
Anthus campestris Полска бъбрица
Aquila clanga Голям креслив орел
Calandrella brachydactyla Късопръста чучулига
Oenanthe pleschanka Черногърбо каменарче
Coracias garrulus Синявица
Bubo bubo Бухал
Grus grus Сив жерав
Falco peregrinus Сокол скитник
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Falco columbarius Малък сокол
Falco vespertinus Вечерна ветрушка
Falco naumanni Белошипа ветрушка
Pandion haliaetus Oрел рибар
Lullula arborea Горска чучулига

Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Прил.2 на
Закона за защита на биологичното разнообразие(Прил.І на Дир.79/409/ЕЕС)

Buteo buteo Обикновен мишелов
Accipiter nisus Малък ястреб
Falco subbuteo Орко
Anas acuta Шилоопашата патица
Larus cachinnans Жълтокрака чайка
Falco tinnunculus Черношипа ветрушка
Accipiter gentilis Голям ястреб
Ardea cinerea Сива чапла
Phalacrocorax carbo Голям корморан
Tringa ochrop Голям горски водобегач

Мерки за намаляване на отрицателните последици

• Превозните средства, които ще се използват по време строителство ще се движат с
ограничена скорост, за да не са заплаха за представителите на животинския свят.
• При изграждането и поддържането на зелената система на територията на плана да се
осъществява растителна защита без използване на пестициди и според принципите на
биологичното производство, определени с Наредба №22/2001 за биологичното
производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и
неговото означаване върху тях.
• 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 на имотите предмет на ИП.

Изграждането на ИП не предполага  някакво сериозно въздействие върху ЗЗ
"Долината на река Батова" код BG 0000102, определена съгласно чл.6, ал.1,т.1 и т.2 от ЗБР
и ЗЗ "Балчик", с код BG 0002061 съгласно чл.6, ал.1, т.3 и 4 от същия закон, като не
застрашава по никакъв начин местообитанията на редки растителни и животински видове.
Експлоатацията на ИП не предвижда замърсяване на околната среда над допустимите
норми и не представлява опасност за нея.

ИП няма да доведе до отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване,
до нарушаване целостта или фрагментация на техните хабитати, както и до увреждане на
защитена зона.

Реализацията на ИП ще се осъществи в съответствие с целите на опазване на
местообитанията и видовете в района, доколкото съществуващия статут на територията
предполага някакво въздействие върху екосистемата.
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7. Ладшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
Ландшафтното устройство на Община Балчик се обуславя от природо- географските

характеристики на региона – географско положение, релеф, климатични и водни ресурси,
почвена и геоложка характеристика и биологично разнообразие. Природните и
антропогенни елементи, формиращи видовете ландшафт на територията на общината са:
Паркове, градини и зелените площи за ограничено ползване в населените  места;
Гробищните паркове; Обектите за спорт и рекреация; Транспортните обекти и развитите
зелени зони около тях;  Ниви;  Трайни насаждения;  Ливади;  Гори;  Водни течения и
площи и дървесно-храстовата растителност около тях.

На територията на Община Балчик са определени следните видове ландшафти:
Урбогенен/Селищен ландшафт;  Агрогенен ландшафт;  Дендрогенен ландшафт;

Дендрогенен ландшафт около водни течения и обекти (Аквален ландшафт);
Техногенен ландшафт.  Урбогенен/ Селищен ландшафт (Зелена система в урбанизираните
територии) Доброто състояние на зелената система е една от най-значимите
предпоставки за устойчивото развитие на всяко населено място. По своята същност
зелената система се основава на вписването на естествената природна среда в
урбанизираната структура. Тя трябва да отговаря на конкретни нормативни изисквания и
специфични параметри. Трябва да допълва градоустройствената композиция и да спомага
за екологичното равновесие в селищната екосистема. Добре устроената и поддържана
зелена система спомага за обособяването на завършена жизнена среда. Не е за
подценяване ефективното и влияние върху редица екологични параметри: пречистването
на въздуха, подобряването на микроклимата, туширането на шума и естетизация на
заобикалящото ни пространство. Тя се характеризира с количествени и качествени
показатели. В Община Балчик, както и на доста други места в България, е на лице
тенденцията за количествена достатъчност на озеленените площи, като се има предвид
площния им дял спрямо този на урбанизираната територия и броя на жителите. Основни
проблеми се явяват неравномерното разпределение и недостатъчно добра поддръжка.
Зелената система се формира от всички паркове, градини, зелени пояси около водни
обекти и улично озеленяване в границите на урбанизираната територия. Тя се допълва от
зелените площи със специално предназначение,  като терените за спорт и атракции,
гробищните паркове и такива за ограничено ползване, които включват дворищното
озеленяване и зелените зони около обществени сгради, здравни и учебни заведения.

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на
ландшафта в района

Агрогенен ландшафт
Обликът на този ландшафт се формира от обработваемите земи и пасищата.

Агрогенните ландшафти са природо-териториални комплекси от землищата на общината.
Формирани са под влияние на целенасочена антропогенната дейност, която предизвиква
изменения в ландшафта, с цел удовлетворяване на определени потребности.
Съществуването на тези ландшафти изцяло зависи от антропогенната дейност - човекът
може постоянно да ги поддържа в конкретно състояние.

Агрогенните ландшафти заемат по-голяма част от Добруджа. Селското стопанство
е структуроопределящ отрасъл в местната икономика. Това е и причината агрогенните
/селскостопански/ ландшафти да са с основно присъствие в Община Балчик. Този тип
ландшафт, включва всички селскостопански територии – ниви, мери, ливади, зеленчукови
градини, овощни градини, пасища и др. и се определя от приоритетното развитие на
земеделието в региона.

Дендрогенен ландшафт
Горско- стопанската дейност в общината се осъществява от ДЛС Балчик. Предмета

на дейност на стопанството се състои в изплълнение на горскостопанските планове за
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горските територии държавна собственост, ловностопанските планове в държавните ловни
стопанства и държавните горски стопансства, изпълнение на поддържащи и/или
възстановителни дейности предвидени в плановете за управление на за защитени
територии, организиране на мероприятия по защита на горските територии-държавна
собственост, организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия, поддържане
на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие, създаване на нови гори върху
земеделски територии, опазване на горските територии- държавна собственост.

Ландшафт горски притежава устойчивост и възможност за самоорганизиране и
саморегулиране.

Дендрогенен ландшафт, около водни течения и обекти (Аквален  ландшафт)
Към този тип ландшафт спадат териториите около водни течения и обекти, заети с

влаголюбива дървесно-храстова растителност, която подчертава и засилва
изразителността на бреговия силует. Този  ландшафт се променя според сезонните
ритмики. Визуалното въздействие на този тип ландшафти е най-силно.

Техногенен ландшафт
Този тип ландшафти, включва дървесно-храстови композиции развити около

елементи на инженерно- техническата инфраструктура – пътища, надземни и подземни
проводи. Озеленяването около транспортните трасета е сложен процес, с който се решават
технически, екологични и композиционно-пространствени задачи. Надземните проводи
също формират коридори, които оказват влияние върху облика на ландшафта.

Обекти с историческа, културна или археологическа стойност
Значимостта и броят (над 300) на наличните в общината паметници на културата

(ПК) я поставят на едно от първите места в страната. Те са предпоставка за развитието
на туризма и отлично допълнение към балнеолечението и отдиха.

По информация от Техническо задание за изработване на ОУП на община Балчик и
аналитична част:

Недвижими паметници на културата в границите на населените места
Основната част от недвижимите обекти на културно-историческото наследство

(КИН) със статут, определен по реда на Закона за паметниците на културата и музеите,
е концентрирана в общинския център – гр. Балчик.

Според пространствената им структура и териториален обхват те са:
- групови паметници на културата – два комплекса: архитектурно-парков

комплекс „Двореца” (включващ 15 единични ПК) и комплекс на територията на бивша
резиденция на ОК на БКП (включващ 1 единичен ПК);

- единични паметници на културата – 109 бр. + 16 бр. в границите на комплексите
+ 3 бр. площни  археологически обекти.

На територията на гр. Балчик е съхранено богато и многообразно недвижимо КИН.
Съобразно спецификата, значението и териториалното му разположение, обектите на
КИН могат да се групират, както следва:

Архитектурно-парков комплекс „Двореца”: паметник с изявени културно -
исторически качества, висока атрактивност и установени традиции по отношение
социализацията. Привлекателността му за туристическо (познавателно) посещение се
увеличава от включената в комплекса Ботаническа градина – най-голямата и богата на
Балканите, с над 3000 редки и екзотични вида. Паметникът е разположен на обособена
територия в удобна близост западно от същинския град. На територията на двореца по
традиция се провеждат културни мероприятия, фестивали, пленери и др., което
обогатява възможностите за неговата социализация.

Градско архитектурно наследство. То обхваща преобладаващия брой единични
паметници на  културата, формиращи историческата градоустройствена основа.
Нейната неповторимост и особена привлекателност се дължи и на специфичната
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морфология на терена, предопределила улично -кварталната структура и начина на
застрояване. Част от обектите са с висока степен на социализация – обекти на
културата, храмове, търговското обслужване и пр. Важни акценти в градската среда
представляват обществените чешми.  Характерни структури с потенциал за адаптиране
за подходящо съвременно ползване са и маазите.

Археологическо наследство. То представлява важен дял от материалната памет
на град Балчик и заедно с другите паметници от Античността и Средновековието  на
територията на общината – част от съсредоточието на значимо по научна и културна
стойност археологическо наследство, с което се характеризира районът на северното
Черноморие. През 2007 г. в града са разкрити останкиот храм  на Кибела – най-добре
запазеният елинистически храм в България  и единственият храм на богинята-майка,
известен до сега в източната част на Балканския полуостров.  Концентрацията на
археологическо наследство в и около общинския център включва и късноримското   и
средновековно селище в м. Джини баир (36 дка), както и могилата Мал тепе (антично
селище) - и двете в близост до града, обявени за ПК от „местно значение”. В района на
летището и в кв. +Левски” са проучени некрополи от периода VІІІ-ХІ в.

Средновековна крепост, кв. „Хоризонт” – късно антична и средновековна
крепост в гр. Балчик – недвижима културна ценност с категория „национално
значение”.

Архитектурно-строителни ПК  са декларирани в селата Бобовец (2 бр. жилищни
сгради), Дропла (една жилищна сграда), Змеево (1 бр. – църквата), Кранево (6 бр.
жилищни сгради), Ляхово (2 бр., в т.ч. – джамията и една жилищна сграда), Оброчище
(15 бр. жилищни сгради), Рогачево (9 бр. жилищни сгради), Соколово (3 бр., в т.ч.
сградата на кметството, „Калевото” – стар кладенец и една жилищна сграда), Храброво
(3 бр. жилищни сгради), Църква (2 бр. жилищни сгради).

В границите на с. Дропла се намира антично селище – археологически ПК, обявен
с „местно значение”. Църквата „Св. Димитър” в с. Гурково е обявена за архитектурно -
строителен и художествен паметник на културата от „местно значение”. Църквата „Св.
Богородица” в с. Оброчище е декларирана за архитектурно-строителен и художествен
ПК.

Особено интересен ПК са останките от мюсюлмански манастир „Теке Акъязъл”,
понастоящем в границите на  с. Оброчище, в добре поддържана паркова среда.
Паметникът включва две сгради –тюрбе (мавзолей) и имарет (магерница), между които
е гробът на мюсюлманския светия Ак Язалъ баба. Заради изписванията с източни и
барокови орнаменти, обектът е обяве н за художествен ПК от „местно значение” (1972
г.).

Недвижими паметници на културата извън населените места
На територията извън населените места са съхранени и поставени под законова

защита основно археологически обекти. Освен вече посочените две селища  в
землището на гр. Балчик, архитектурно-строителни паметници от Античността и
Средновековието от „местно значение” са разкрити и в следните землища:
- Кранево - късноантична крепост на брега на р. Краневска (обявен 1976 г.);
- Оброчище - късноантична крепост 1.5 км северно (обявен 1967 г.);
- Храброво – антично селище 5.5. км южно (обявен 1967 г.);
- Рогачево – античен некропол 1 км северно (обявен 1967 г.);
- Безводица – средновековен некропол (обявен 1967 г.);
- Надгробни могили съществуват в землищата на Змеево (2 бр.) и Соколово (6 бр.).

При реализация на инвестиционното предложение ще се следи за откриването и
запазването на исторически и археологически културни паметници и своевременно ще се
уведомяват компетентните органи.
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Инвестиционното предложение не съдържа обекти или 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 изграждането на обекта няма да доведе до значими негативни изменения в
състоянието на му. Измененията в елементите на ландшафта ще бъдат основно по
отношение на визуалната среда.

Очакваното визуално въздействие ще доведе до изменение в облика на средата, но
няма да окаже влияние върху продуктивността и емкостта на ландшафта, а също и на
възможностите му за развитие. Реализацията ще окаже положително въздействие върху
зрителните възприятия.

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

Не се засягат. Разстоянието до първите жилищни сгради на с.Оброчище около
3000 м, а до вилите на В.З. "Фиш-фиш" - около 1000 м.

IV.Тип и характеристики на потенциалнотовъздействие върху околната среда, като
се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на
реализацията на инвестиционно предложение:

1.Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи,
културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта,
климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

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

 наднормен шум, вибрации, работа на открито с непостоянен микроклимат,
замърсяване на въздуха с прахови частици и ауспухови газове от бензинови и
дизелови двигатели;

 физическо натоварване и опасност от трудови злополуки, свързани с използването
на тежки машини - товарни коли и друга селскостопанска техника;

 риск от изгаряния, падания, травми и злополуки при неспазване на Наредба № 2 на
МТСП за безопасни и здравословни условия на труд при СМР от 1994г.

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.

Най-близките жилищни сгради от територията на с.Оброчище, общ. Балчик отстоят
на около 3000 м от територията предмет на ИП.
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Днес в селото живеят около 2300 жители, по данни от 2011 г. Природата е чиста,
въздухът — също. За населението въздействията ще са без практически неблагоприятни
здравни ефекти. По отношение на шума, като най-значим рисков фактор по време на
изграждането и експлоатация на обекта, нивата на този фактор ще са по-ниски от
допустимите съгласно действащите хигиенни норми. За намаляване въздействието му ще
бъде засаден зелен пояс.

Експлоатацията на обекта ще се осъществява сезонно, което предполага временно
присъствие на хора. Спазването на конструктивните и технологичните изисквания,
минимизиране до приемливи нива на травматичния риск.

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху хората и тяхното здраве,
в резултат на реализацията на инвестиционното предложение:

Според данните за местонахождението имота предмет на ИП и строителните
решения може да се предположи, че при реализиране на проекта населението от най-
близките обекти, подлежащи на здравна защита няма да бъде засегнато при нормална
експлоатация. Потенциално засегнати ще се окажат работниците, както и пребиваващите в
тях при аварийни ситуации.

Климатични и метеорологични условия
Територия на община Балчик попада в две климатични подобласти: Умерено-

континенталната, респ. Източен климатичен район на Дунавската равнина и
Черноморската, респ. Климатичен район на Северното Черноморие.

Температурните характеристики определят района като относително студен за
съответната географска ширина през зимата – средната януарска температура е 0,8°С.

Лятото е относително прохладно – средната юлска температура е 22,3°С.  Средната
годишна температура е 11,8°С.

Годишната температурна амплитуда се колебае около 19,2°С. Това подчертава
смекчения от влиянието на морето континентален характер на климата на района.

Районът се характеризира като ветровит над нормалното за България. Средната
годишна стойност на скоростта на вятъра е около 6,7 м/сек. Средногодишната стойност на
дните с тихо време – скорост под 1 м/сек е около 15,3%. Основният въздушен пренос е от
север-северозапад (над 40%). Преобладаващи като цяло са северните и северозападни
ветрове съответно 23% и 18,4%, а най-слаби са югоизточните ветрове – 4,4%.

Районът се отличава с недостатъчни по количество валежи (424 мм годишно), по-
слаби от средните за страната, разпределени сравнително равномерно през годината. През
лятото и есента падат по около 26% от годишните валежи, а през пролетта – около 23%.
Дните със снежна покривка са около 15-17 (задържане на снега до 0,5 месеца),
благодарение на по-високото термично ниво през зимата в близост до морето.

Близостта на водния басейн благоприятства изпарението и наличието на голяма
влажност през цялата година. Максимумът на относителната влажност е през декември-
януари (85%), а минимумът през юни, юли и август – 70%. Дни с относителна влажност
под 30% не се наблюдават. Средната годишна относителна влажност е около 78%.

Температура на въздуха

Температурният режим на въздуха се формира под влияние на основните
климатообразуващи фактори - слънчева радиация, атмосферна циркулация и постилаща
повърхност-форма, изложение на терена ,надморска височина - с увеличение на
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височината, температурата бързо намалява. Вертикалният температурен градиент е май-
голям през летните месеци, когато температурния контраст между низините и върховете е
най-силно изразен и расте с височината.

Температурните характеристики определят района като относително студен за
съответната географска ширина през зимата – средната януарска температура е
0,8°С.Лятото е относително прохладно – средната юлска температура е 22,3°С.  Средната
годишна температура е 11,8°С. Годишната температурна амплитуда се колебае около
19,2°С. Това подчертава смекчения от влиянието на морето континентален характер на
климата на района.

Валежи

Районът се отличава с недостатъчни по количество валежи (424 мм годишно), по-
слаби от средните за страната, разпределени сравнително равномерно през годината. През
лятото и есента падат по около 26% от годишните валежи, а през пролетта – около 23%.
Дните със снежна покривка са около 15-17 (задържане на снега до 0,5 месеца),
благодарение на по-високото термично ниво през зимата в близост до морето.

Близостта на водния басейн благоприятства изпарението и наличието на голяма
влажност през цялата година. Максимумът на относителната влажност е през декември-
януари (85%), а минимумът през юни, юли и август – 70%. Дни с относителна влажност
под 30% не се наблюдават. Средната годишна относителна влажност е около 78%.

Вятър
Районът се характеризира като ветровит над нормалното за България. Средната

годишна стойност на скоростта на вятъра е около 6,7 м/сек. Средногодишната стойност на
дните с тихо време – скорост под 1 м/сек е около 15,3%. Основният въздушен пренос е от
север-северозапад (над 40%). Преобладаващи като цяло са северните и северозападни
ветрове съответно 23% и 18,4%, а най-слаби са югоизточните ветрове – 4,4%.

Атмосферен въздух

Общината се отличава с нисък потенциал на замърсяване на атмосферния въздух. На
територията й липсват източници и условия за създаване на трайна зона на замърсен
атмосферен въздух. Автотранспортът, особено през активния туристически сезон,
изхвърля в атмосферата главно въглеводороди, азотни и серни окиси и оловни аерозоли.
Разрастването на автомобилните потоци, остаряването и износването на голяма част от
моторните превоз ни средства, представляват неблагоприятна перспектива за влошаване
на екологическите характеристики на въздуха в прилежащите на пътните артерии райони.
Друг източник на замърсяване на атмосферния въздух е битовия сектор в населените
места, който през отоплителния период отделя в атмосферата прах, серен двуокис, сажди.

Поради липса на големи източници на атмосферно замърсяване, на територията на
общината не е установено систематично измерване на концентрациите на основните
вредности в атмосферния въздух. Наблюдения се извършват само чрез мобилни станции
за емисионен контрол на РИОСВ -Варна.

С положително влияние за ефективното разсейване на замърсителите на територията
на общината са относително високите средни скорости и постоянни посоки на местните
ветрове, близостта на Черно море, предимно равнинният характер на територията, както и
ниският процент тихо време (около 15%).
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Отрицателно върху способността на въздушния басейн да се самопречиства влияе
големият брой дни с мъгли. Слънчевото греене и радиация са способни да засилят вредния
ефект от веществата, емитирани с изгорелите автомобилни газове.

Направеният анализ показва, че за община Балчик проблемите със състоянието на
атмосферния въздух са относително незначителни. Вредните емисии са доста по-ниски от
средните за страната. На територията й не са разположени крупни промишлени
замърсители, а високата ветровитост и благоприятният релеф спомагат за бързото и
ефективно разсейване на вредните вещества. Основни източници на замърсяване са
автомобилният транспорт и отоплението на битовия сектор. Проблем са и прашните бури,
характерно явление за района

Води

Подземните води се отнасят към Мизийския хидрогеоложки район. Той се
характеризира с етажно разположение на водоносните хоризонти в мезозойско-
кайнозойската покривка, вертикална хидрохимична зоналност на подземните води,
хидравлична връзка между водоносните хоризонти по линиите на тектонските разседи и
разломи, значително площно разпространение на докватернерните водоносни хоризонти.
Широкото разпространение на карбонатните скали и разнообразните тектонски структури
създават условия за образуване на значителни количества карстови води. Подземните
води в района на обекта се отнасят към Варненския артезиански басейн. В района са
оформени няколко водоносни хоризонта (от долу нагоре):

- Малм-валанжски водоносен хоризонт;
- Еоценски водоносен хоризонт (долноеоценски напорен водоносен хоризонт и

води в средноеоценските мергели и в горноеоценските мергели и варовици);
- Миоценски водоносен комплекс с два водоносни хоризонта: чокрак-карагански

напорен водоносен хоризонт и сарматски безнапорен водоносен хоризонт;
- Води в кватернерните делувиални и алувиални наслаги.
В платовидната част на района е развит погребан карст на няколко нива, свързан

със сарматските седименти.
В основните водоносни хоризонти на подрайона, според характера на вместващите

скали и типа на празнините в различните части, подземните води се определят като:
карстово-порови, пукнатинно-порово-карстови, порови, пластови.

Според минерализацията си те са най-често пресни и слабо минерализирани. По
температура са в границите на изискванията на стандарта за питейни води /изключение
прави малм-валанжинският хоризонт с Т0С=30-450С/. Подземните води в кватернерните
отложения и в сарматския водоносен хоризонт са най-често безнапорни, а в малм-
валанжинския - напорни.

Замърсяване на подземните води
Химизацията на селското стопанство и попивните ями за битовофекални води са

основните причини за замърсяване на плитките подземните води. Неконтролираното
азотно торене през 80-те и началото на 90-те години на ХХ век, неефективно действащите
пречиствателни съоръжения за отпадъчни води от животновъдните ферми, неизградената
канализация за отпадъчни битови води, липсата на ПСОВ, допринасят за замърсяване на
подземните води използвани за питейни нужди с нитрати.

Мониторингови пунктове на подземните води функционират в гр. Балчик, при с.
Батово и с. Македонка. Честотата на пробонабиране е два пъти годишно. Резултатите се
сравняват с препоръчителните показатели за опазване на подземните води от замърсяване
(екологичен праг ЕП и праг на замърсяване ПЗ от приложение №3 към Наредба №1 за
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проучване, ползване и опазване на подземните води, както и с допустимите норми по
Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Повърхностни води
Основният воден обект на територията на Община Балчик е р. Батова. Река Батова

извира от землището на с. Куманово, Варненска област. Тя формира водите си от
водосборна област с площ 339 кm2 в течение с дължина 39 кm. В началото тече в
североизточна посока, след с. Батово завива на изток, а по-късно се насочва на юг към
Черно море, където се зауства. В горното течение, от извора до с. Батово, долината на
реката има коритообразна форма, а след това придобива трапецовидно сечение, което
достига ширина около 8 кm в устието непосредствено до морето. Ширината на коритото
преди устието е около 4 m при дълбочина на водата от 0,5 до 1 m. В тази част долината на
р. Батова е покрита с лонгозна гора, част от която попада в поддържания резерват
„Балтата“.

Уязвими и чувствителни зони на територията на общината
Изводи:
• Районът на общината е беден на повърхностни водни ресурси на сушата (с
изключение на река Батова), но за сметка на това граничи с Черно море.
• В близко бъдеще няма опасност от изтощаване на водите от подземните водоносни
хоризонти (особено от малм-валанжския).
• Подземните водни ресурси от сарматския водоносен хоризонт са уязвими за
повърхностно замърсяване.
• Качеството на морските води е задоволително по отношение на използването им за
къпане. Основните източници на замърсяване са непречистени отпадъчни води и
замърсени води от подземния отток.
• Районът е обявен за “чувствителна зона”, което изисква допълнително пречистване
на отпадните води (денитрификация и дефосфатизация).

Почви и земеползване
Видове почви на територията на общината
Основният почвен тип на територията на общината са богати, слабо излужени и

излужени черноземи, предполагащи отглеждането на много земеделски култури при
високи и стабилни добиви. Карбонатните, силно излужените и тежките черноземи заемат
сравнително малки площи.

- слабоизлужените черноземни почви са песъчливо-глинести по механичен състав.
Срещат се основно в северната част на общината. Мощността на хумусния пласт достига
до 60 cm. Създават изключително благоприятни условия за високопродуктивно земеделие
поради наличието на много добри въздушни, водни и топлинни характеристики;

- излужените черноземи са тежко песъчливо глинести с мощен хумусен пласт
достигащ до 70 cm. Срещат се в териториите между слабоизлужените и силноизлужени
черноземи;

- силноизлужените черноземи са средно хумусни, леко глинести с мощност на
хумусния хоризонт до 80 cm. Характеризират се с по-ниска продуктивност от другите,
поради лошите си физически качества и необходимостта от по-дълбочинна обработка;

- карбонатните черноземи се характеризират като почви със среднопесъчливо
глинест механичен състав. Мощността на хумусния им слой е около 45-50 cm. Леки са за
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обработка и подходящи за всички видове селскостопански култури. Разпространени са
основно североизточно;

- типичните и тежките черноземи и карасолуци се срещат по-рядко, основно на
петна. Подходящи са за отглеждане по-скоро на зърнени култури;

- рендзините са ситуирани основно по крайбрежието и на отделни петна във
вътрешността. Те са предимно тежко песъчливо глинести. Мощността на хумусният слой
е минимална – около 20-40 cm. Най-подходящи са за пасища.

В долината на Батова река са разпространени плодородните алувиални и
алувиално-ливадни почви, най-подходящи за отглеждане на зеленчукови и фуражни
култури. Хумусно-карбонатните почви, развити по крайбрежието са с ниско естествено
плодородие и са подходящи за отглеждане на лозя.

Ерозирали почви
Процеси на ерозия  се наблюдават на места с наклони~15%.
В откритите земеделски равнинни райони почвите са изложени на ветрова ерозия и

водна ерозия при поливните земи. Затова е допринесло намаляване на горските площи и
екстензивното полевъдство. Изграждането на защитни пояси, ограничаването на пашата
на животни в тях, могат да спомогнат за ограничаване на ветровата ерозия.

Преовлажнени почви
За района на ПР “Балтата” и  защитена зона „Блатно кокиче“ е характерно, че

почвите се овлажняват главно от водите на кватернерния водоносен хоризонт. Наблюдава
се повърхностно преовлажняване на част от почвите западно от пътя Албена-Кранево
поради задържане на повърхностни води в резултат на затлачване на водостоците на пътя.

Почви замърсени, деградирали или унищожени от стопански дейности и
депониране на отпадъци
Източниците на замърсяване на почвите, които се проявяват на територията на

общината са: торищата на животновъдните ферми (органично замърсяване), сметищата за
битови и  промишлени отпадъци, индиректното им замърсяване в следствие атмосферното
и водното замърсяване около път І-9, в производствената зона на град Балчик и
отмиването на насипищата около мангановите рудници в района на селата Оброчище и
Църква.

Към увреждащите почвите фактори трябва да се подчертае ветровата ерозия,
улеснена от обезлесеността и откритостта на територията, силните северни и
североизточни ветрове и равнинния платовиден релеф.

Отбелязан е и процес на засоляване на почвите в долината на р.  Батова и
депресионните части на свлачищните  райони по крайбрежието.

Крайбрежната ивица се замърсява с битови отпадъци от туристическата дейност и с
окислен нефт. Замърсяването с него е епизодично и се дължи на пренос от северното
водно течение, аварии или незаконно изпускане на трюмни води от преминаващи кораби.

Терените, подложени на органично замърсяване от торищата и лагуните на
животновъдните предприятия, са значително редуцирани през последните години. Няма
данни за евентуално замърсени земи около складовете за препарати за растителна защита
и за изкуствени торове. На територията на общината няма засолени земи.

Община Балчик разполага с едно депо за твърди битови отпадъци (по данни,
подадени от община Балчик), находящо се в ПИ 02508.542.180 с площ 288,152 дка, като на
депото са приети 177 76 тона отпадъци за 2011 г., от които 16 476 тона битови. Депото
обслужва 21 села: Стражица, Кранево, Църква, Оброчище, Рогачево, Соколово, Царичино,
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Гурково, Сенокос, Ляхово, Бобовец, Безводица, Дъбрава, Храброво, Змеево, Тригорци,
Брястово, Дропла, Преспа, Кремена, Карвуна.

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху почвите,  в резултат на
реализацията на инвестиционното предложение:

Площадката, на която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение
е в рамките на имота с площ 2,489 дка. Начин на трайно ползване на земята е изоставено
трайно насаждение. Върху нея ще се реализират всички дейности, в т.ч. и временни
дейности по време строителството.
Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху атмосферния въздух в резултат
на реализацията на инвестиционното предложение.

По време на строителните работи:
Предвидените строително-монтажни мероприятия включват транспорт на

материали и оборудване, използване на строителна механизация и изкопни работи. През
строителния период ще се въздейства чрез емитиране на прах и отработени газове от ДВГ
на строителните машини. 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 в атмосферния въздух.

По време на експлоатацията:
През експлоатационния период не са възможни въздействия от емисии на вредни

вещества. Анализът на замърсителите и замърсяването на атмосферния въздух в
разглеждания район показва изключителна чистота на компонента и незначителни
проблеми със състоянието му. Той не е повлиян от замърсявания с промишлен характер..
Районът не е обременен с крупни промишлени замърсители, а високата ветровитост и
благоприятният релеф спомагат за бързото и ефективно разсейване на вредните вещества.
Вредните емисии са доста по-ниски от средните за страната. Ниският потенциал на
замърсяване на въздуха обуславя благоприятните санитарно-хигиенни условия на средата.
През последните години основни източници на замърсяване на атмосферния въздух са
автотранспортът и битовото отопление. Процесният имот се намира далеч от източници
на битово отопление и не се предвижда използване на обекта през отоплителния сезон.

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху водите в резултат на
реализацията на инвестиционното предложение.

Като цяло предвидените в инвестиционното предложение обекти и дейности, не са
свързани с формиране на големи количества силно замърсени отпадъчни води.

Битово-фекалните отпадъчни води ще се отвеждат към водоплътна черпателна яма.
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Геоложки строеж

Физикогеоложките процеси на територията на общината са с много съществено
проявление и са важен фактор, оказващ влияние върху усвояването на територията.
Свлачищата заемат голяма част от приморската територия на общината, а така също и
части от долината на река Батова.

Абразията е един от съществените рискови геоложки процеси. В  района на община
Балчик тя се изразава в разрушаване на морския бряг от механичното действие на вълните
(механична абразия) или вследствие жизнената дейност на някои организми (биологична
абразия).Механичната абразия е проявена в клифовите участъци северно от Кранево и
между  Албена и Балчик. По данни на Angelova (2002).  Скоростта на механична абразия в
района е от порядъка на 0.15 m/a. Еродираните площи са от порядъка на 1000 m2/a.
Независимо, че  морската ивица между Албена и Балчик е защитена с тетраподи, морската
абразия остава рисков фактор, поради размиването на подводните свлачищни валове.
Биологичната абразия е развита в района на Кранево. Тя се дължи на развитието на
плитководните водорасли  Zostera barbata и Cystozeria barbata

Източната част на Добруджанското плато е изградена от долнокредни, терциерни и
кватернерни наслаги. Долнокредните наслаги не достигат до повърхността. Повърхностно
разкритие имат отчасти отложенията от средния миоцен - мергели, песачливи варовици и
пясъци.Тези пластове се разкриват вляво от шосето Оброчище-Албена и по морския браг
от Албена до гр. Балчик. Над средномиоценските пластове са разположени миоценските
сарматски пластове. Сарматът в района е представен с три хоризонта - долен, среден и
горен. Долният сармат е представен с дребнозърнести, среднозърнести и едрозърнести
пъсъци и глинесто-песачливи прослойки със сив, белезникав и жълтеникав цвят . В
средния сармат чрез постепенен преход се увеличават песачливите варовици и
варовиците, а горният сармат е представен изключително от варовици и мергели.
Сарматските варовици са общо шуплести с червеникави оттенъци, а мергелите са сиви и
сивобели. Сарматските пластове са водонепропускливи и задържат водата.

Следва да се отбележи, че геоложкият строеж и условия определено не създават
трудности за реализация на ИП.

Визираното в проекта ИП, сезонното ползване на имота, както и спецификата на
експлоатация, позволяват да се направи извода, че реализирането на инвестиционното
предложение няма да доведе до значимо въздействие върху геоложката основа.

Растителен свят
Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във

всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания,
на екосистемите и процесите, протичащи в тях. Биологичното разнообразие е част от
националното богатство и опазването му е задължение с приоритетна значимост.
Същността на приоритетите по опазване на биологичното разнообразие могат да се
систематизират главно в няколко аспекта: 1. Опазване на местообитания по типова
характеристика и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни и
животински видове, представителни за РБългария и Европа, нормативно уредено в Закона
за биологичното разнообразие (ЗБР). 2. Законът за лечебните растения (ЗЛР),
подзаконовите нормативни документи – Нaредби и Заповеди към него на МОСВ, уреждат
опазването и регулират ползването на редица лечебни, редки и застрашени растения за
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добиване на билки, както изкупуването и търговията с тях. Квотите /пределно
допустимите количества/ за лечебни растения под специален режим на ползване от
естествени находища за добиване на билки, както изкупуването и търговията с тях, се
определят ежегодно със Заповед на министъра на околната среда и водите, за което бе
проведена комисия с представители на общини и ДГС/ ДЛС

Растителност
Зелената система има пет важни аспекта: социален, функционален, естетичен,

ландшафтен и екологичен. Тези аспекти имат икономически ефект за развитието на
общината.

Социалното и здравното състояние на населението имат своите икономически
измерения що се отнася до работоспособността на населението и разходите за здравно
обслужване.

Зелените площи могат да се класифицират по следните няколко белега:
- Ландшафтно-пространствен белег: крайбрежна зелена зона, равнинна зона на

стария град,  наклонена зона на жилищните комплекси, зона на стръмните крайградски
скатове, масирани горски насаждения в извънселищните територии на Общината;

- Урбанизационен белег: селищни зелени площи и паркове,  крайселищни  зелени
зони и паркове;

- Функционален белег:  обществени зелени площи (градски паркове – паркове за
широко обществено ползване, паркове със специално предназначение, паркове с
надградски функции и крайградски паркове, горски паркове, курортни гори) обслужващи
зелени площи (озеленяване на жилищна среда,  на административни сгради, промишлени
терени,  озеленяване на курортни комплекси и селища във вилните зони, на спортни
съоръжения и комплекси и др.)

Горски територии Като цяло площта на заетите от гори райони е 49554 дка, с около
85-90 % пълнота на насажденията. Лесистостта на територията на общината е около 4.5%
което е много ниско спрямо средната за страната – 32.4%. По-голяма част от тях са заети
от широколистни високостеблени - 15 % (цер, мъждрян, полски ясен, клен, дъб),
издънкови гори около 17 %, и много малка част от иглолистни – 7.3 %, което е характерно
за разглеждания регион. Горските площи също са важни от гледна точка на осигуряването
на кислородния баланс, почвозащита, пречистването на атмосферния въздух,
ветрозащитни, полезащитни и противоерозийни функции и др. Количеството им спрямо
площта на общината е нищожно – 0.5 %.

- Животински свят в бизост до урбанизирани зони и инфраструктурние трасета.
Животинският свят в тези участъци е представен по-слабо поради наличието на

натоварен транспортен поток Албена-Балчик и КК Албена.

Гръбначната фауна е представена от:
І. Клас земноводни  /Amphibia/
- Разред – Опашати /Caudata/, представени от  дъждовници /Salamandridae/:

обикновен тритон /Triturus Vulgaris/; гребенист тритон /T. Cristatus/;

- Разред – Безопашати /Ecaudata/, представени от кръглоезични /Dicoglossidae/:
родове - чесновници /Pelobatidae/ - обикновена чесновница /Pelobates fuscus/; крастави
жаби /Bufonidae/, представени от почти всички видове – Bufo ssp.

ІІ. Клас влечуги /Reptilia/
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- Разред – люспести влечуги /Squamanta/: гущери /Suaria/ - слепооци /Ancuidae/;
гущери /Lacertidae/- ливаден гущер /Lacerta agilis/, триивичест гущер /L. trilineata/, зелен
гущер /L. viridis/; Сцинкови /Scincidae/ - представени от змии /Untergattung Serpentes/;
Смокове /Colubridae/ представени богато от почти всички видове без водните змии –
Coluber ssp.; отровници /Viperidae/, представени от – пепелянка /Vipera ammodytes/.

ІІІ. Клас птици /Aves/
Птиците са с доминиране на - видове гугутки /Streptopelia ssp./, кос, бяла

стърчиопашка, черногърбо каменарче /Oenanthe oenanthe/,  врабчета /Passer domesticus/
/Passer montanus/, гарга /чавка/ (Coloeus monedula) градинска лястовица /Delichon urbica/,
лястовица /Delichon urbica/, сврака /Pica pica/, сива врана /Corvus cornix/, полска врана
(Corvus flagilegus) сойка (Garilus grandarius), голям синигер /Parus major/, чавка /Corvus
monedula/, поен дрозд, черноглаво коприварче /Sylvia articapilla/ , сребриста чайка /Larus
argentatus/ и др.

IV. Клас бозайници /Mammalia/
От бозайниците се срещат - мишки /Apodemus ssp./, плъхове /Rattus ssp./, таралеж

/Erinaceus concolor/, къртица /Talpa europea/, катерица /Sciurus vulgaris/, лалугер /Citelus
citelus/,  съсел /Glis glis/, заек (Lepus europaeus), сърни, елени и други.

- Животински свят в горски фонд и лесопаркове
В тях животинският свят е значително по-богато представен: освен изредените по-

горе видове в териториите, отдалечени от урбанистичните дейности, срещаме още:

І. Клас земноводни  /Amphibia/
- Разред – Безопашати /Ecaudata/, представени от  семейство Дървестници /Hylidae/ -

дървестна жаба /Hyla arborea/ и семейство водни жаби /Ranidae/, представени от
дългокрака горска жаба и голяма водна жаба.

ІІ. Клас влечуги /Reptilia/
- Разред – костенурки представени от: гръцка сухоземна костенурка.

Люспести влечуги /Squamanta/: гущери /Lacertidae/-кримски гущер /Lacerta taurica/,
горски  гущер, степен гущер /Podarcis muralis/;

Смокове /Colubridae/ представени допълнително от водните змии – обикновена и
сива;

ІІІ. Клас бозайници /Mammalia/
От бозайниците се срещат още - горски сънливец, съсел, лисица, невестука, черен

пор, сърни, елени, а през зимата често и вълци.

Очаквани въздействия
Върху представителите на херпетофауната няма да бъде оказано значително

негативно влияние, тъй като преобладаващата част от техните малочислени популации
обитават синорите. Размножаването им няма да се потисне, тъй като се очаква само
известен прогонващ ефект, който няма да повлияе и върху числеността и плътността на
популациите, предвид сходния характер на прилежащите територии.

Промяната на предназначението на земеделската земя предполага известна промяна
в условията за предоставяне на храна за някои видове пойни 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
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дейност предвид близостта на селото.
Предвид обстоятелството, че повечето от характерните за района видове са с

различна степен на синантропизация може да се очаква възстановяване и увеличение
числеността на популациите им

Защитени територии
Законът за защитените територии - /ЗЗТ/ - обн. в ДВ бр.133 от 1998г. урежда

режима на опазване, ползване и управление и регламентира функционирането и
съхранението на система от защитени територии. Съгласно чл.5 от ЗЗТ, защитените
територии имат следните категории: резерват, национален парк, природна
забележителност, поддържан резеват, природен парк, защитена местност. С управлението
на тези категории защитени обекти се цели създаване и развитие на екотуризъм.
Философията на закона е опазване и съхраняване уникалността на природата, обект на
защита в защитените територии като национално и общочовешко богатство. Със ЗЗТ
държавата, в съответствие с международните договори по опазване на околната среда, по
които Р.България е страна, регламентира и осигурява функционирането и съхранението на
система от защитени територии като част от регионалната и европейска екологична
мрежа.Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие
в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и опазване на
характерни или забележителни обекти на неживата природа. Законът регламентира
процедурите за обявяване и промените в защитените територии - прекатегоризиране,
заличаване, промяна на площта, режима и др. както и управлението, стопанисването и
охраната им. В общината са обособени следните защитени обекти и територии по смисъла
на Закона за защитените територии:

- поддържан резерват „Балтата”.
- част от природния парк „Златни пясъци”;
- защитена местност „Долината на дроплите”;
- защитена местност „Находище на обикновен божур”;
Поддържаният резерват с международно значение „Балтата” има площ от 204,7 ха,

а буферната му зона е 163,4 ха. Обявен е за защитен обект през 1961 г. с цел опазване на
естествена лонгозна гора с принадлежащата  й флора и фауна. Намира се в землището на
с. Оброчище. Резерватът е уникален в световен мащаб - 16 вида от растенията в него и
буферната зона са с природозащитна стойност. В Червената книга са включени 7 вида,
като три от тях са защитени, а останалите са редки видове. В резервата растат 116 лечебни
растения, живеят 140 вида птици, от които 44 са включени в Червената книга.

Малка част от Природния парк „Златни пясъци” – (26,2 ха) попада в територията на
общината, в землището на с. Кранево. Цялата му площ е   1320,7 ха. Паркът е обявен за
защитена територия през 1943 г. с цел запазване на растителни и животински съобщества
и характерни земни образувания и пейзажи, имащи висока научна и културна стойност.

-Защитената местност „Долината на дроплите”   с площ от 3 620,0 ха обхваща части
от землищата на селата Дропла, Змеево и Кремена.
-Защитената местност „Находище на обикновен божур”   се намира в землището на
с. Църква и заема площ от 46,3 ха.

2.Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до инвестиционното предложение.

Територията предмет на ИП не засяга защитени територии, Корине места, Рамсарски
места, флористично важни места и орнитологични важни места. Най-близко разположени
са защитени зони “Долината на река Батова” и "Балчик". Усвояването на територия,
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свързано с ИП извън ЗЗ, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху
предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитите зони.

3.Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Обектът не е уязвим на  риск от аварии.

4.Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и
отрицателно).

Настоящото инвестиционно предложение няма да окаже вредно въздействие върху
компонентите на околната среда.

Малка вероятност от поява на отрицателно въздействие.
- незначително, допустимо;
- краткотрайно;
- с малък териториален обхват;
Възможни вредни въздействия могат да бъдат реализирани при форсмажорни

обстоятелства, свързани с природни бедствия и катастрофи, както и от действия
предизвикани от субективни фактори.

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.).

Обхвата на въздействието е локален.

6.Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
Продължителността на въздействията се ограничава основно по време на

монтажните дейности по съоръжението, а при експлоатацията е сведена до минимум, по
отношение на атмосферния въздух, водите, отпадъците, вредните физични фактори,
биоразнообразието, въздействието е минимално и обратимо. По отношение на почвите и
ландшафта е необратимо (при съществуване на сградите) и възстановимо след
ликвидирането им.

Малка вероятност от поява на отрицателно въздействие.
Възможни вредни въздействия могат да бъдат реализирани при форсмажорни

обстоятелства, свързани с природни бедствия и катастрофи, както и от действия
предизвикани от субективни фактори

7.Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на
въздействието.

Краткотрайно, рядко, обратимо отрицателно въздействие.
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8.Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения.

Не се очаква.

9.Възможността за ефективно намаляване на въздействието.
Въздействието е незначително, не се отделят вредности, както в работната, така и в

околната среда и не са разглеждани възможности за неговото намаляване.

10.Трансграничен характер на въздействието
Въздействията върху околната среда от реализацията на инвестиционното

предложение  нямат трансграничен характер.

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, касаещи инвестиционното проектиране:
 Устройството на територията да се извърши в съответствие с нормативните

изисквания на параметрите за застрояване и озеленяване, съгласно изискванията на
Закона за устройство на територията и Наредба № 7/2003 г. на МРРБ.

 Всички съоръжения следва да се проектират съгласно изискванията на Норми за
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

Мерки, касаещи строителството на обекта:
 При строителството да се използва съществуващата пътна инфраструктура.
 Строителните и монтажните работи ще се извършват само през деня;
 Превозните средства, които ще се използват по време на строителството ще се движат

с ограничена скорост;
 Регламентирано управление на генерираните отпадъци.
 Недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника

върху почвата.
 Нормативно съобразено третиране на отпадъчните битово-фекални води.

Мерки, касаещи експлоатацията на обекта:
 Нормативно третиране на отпадъчните битово-фекални води;
 Битовите отпадъци да се събират разделно и да се третират съгласно Общинската

програма за управление на отпадъците, с цел да не се създават предпоставки за
замърсяване;

 Да се осигури квалифициран персонал, който да обслужва и следи изправността на
системата за контрол и защита от аварии и работата й;

 Регламентирано управление на генерираните отпадъци;
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 При изграждане и поддържане на зелената система, да се осъществява растителна
защита без използване на пестициди и според принципите на биологичното
производство.
При експлоатацията не се очаква значителните отрицателни въздействия върху

околната среда.

V.Обществен интерес към инвестиционното предложение.

В изпълнение на чл. 4 от Наредбата по ОВОС, възложителят е информирал кмета
на общ. Балчик и с.Оброчище, засегнатото население на селото. До настоящия момент
няма проявен обществен интерес.

Възложител Зорница Диканарова
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