
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на 

инвестиционно предложение за „Поставяне на временни преместваеми 

обекти за търговски и обслужващи цели – палатки върху дървени 

платформи и зона за свободно къмпингуване за каравани и палатки“ в 

ПИ 39493.31.168 и ПИ 39493.31.169, землище с. Крапец, община Шабла 
 

 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

 

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, 

търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на 

юридическото лице. 

Община Шабла, със седалище и адрес: гр. Шабла, област Добрич, ул. „Равно поле” 

№ 35, ЕИК 000852957, представлявана от Мариян Александров Жечев – кмет. 

 

2. Пълен пощенски адрес. 

Гр. Шабла, област Добрич, ул. „Равно поле“ № 35 

 

3. Телефон, факс и e-mail. 

Тел: 05743 4145, факс: 05743 4204, ел. адрес: obshtina@ob-shabla.org 

 

4. Лице за контакти. 

Галя Камберова – гл. експерт „Екология”: тел./факс: 05743 5037, моб. тел.: 0889 00 

568 ел. адрес: eco@ob-shabla.org 

 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, 

обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост. 

Предвижда се възможност за организирано и контролирано поставяне на 

преместваеми обекти за търговски и обслужващи цели: палатки върху дървени платформи в 

ПИ № 39493.31.168 и ПИ № 39493.31.169, землище с. Крапец. Достъпът до тях е по 

съществуващ полски път от с. Езерец. Имотите са общински, залесени с дървесна 

растителност, граничещи с полски пътища на запад, север и юг и с плажна ивица на изток. 

Палатките ще се поставят в пространствата между дърветата. Ще се осигурят мобилни еко 

бани и тоалетни – тип контейнери и ще се поставят съдове за отпадъци. Ще се обособят 

също и зона за свободно пребиваване, място за хранене – тип заслон с барбекю, зона за 

игри, зона за велосипеди за придвижване, зона за поставяне на хамаци за отдих. Зоните за 

общо ползване ще се разположат централно, с цел лесен достъп от всички ползватели. 

Баните, тоалетните и контейнерите за отпадъци ще се поставят в западната част на 

посочените имоти, на границата с полския път, за да могат да се обслужват безпроблемно.  

Снабдяването с вода ще се осъществява с водоноски. Електричеството ще се 

осигурява почасово, чрез слънчеви панели, поставени в югоизточната част на ПИ № 

39493.31.169. Няма да се изгражда нова техническа инфраструктура, достъпът до имотите 

ще се осъществява по съществуващ полски път от с. Езерец.  

mailto:obshtina@ob-shabla.org
mailto:eco@ob-shabla.org


Обектът ще функционира само през летния сезон – от 15 май до 15 септември, след 

което поставяемите обекти ще бъдат демонтирани и съхранявани извън терена. Ще се 

обслужва от сезонни работници – 2 броя на цел работен ден и 1 на половин. 

За ИП е изработена ситуационна схема за поставяне. 

Технически показатели: 

 Заета площ от палатки с диаметър 4 м. – 9 броя по 10 кв. м. – 90 кв. м.;  

 Заета площ от палатки с диаметър 5 м. – 5 броя по 16 кв. м. – 80 кв. м.; 

 Заета площ от заслон за общо ползване, открит – 65 кв. м.; 

 Заета площ от рецепция – 6 кв. м.; 

 Заета площ от мобилни еко бани и тоалетни – 2 броя по 18 кв. м. – 36 кв. м.; 

 Общо заета площ от преместваеми обекти – 277 кв. м. 

Зониране:  

 Зона за велосипеди – 60 кв. м.; 

 Зона за игра – 200 кв. м.; 

 Място за поставяне на слънчеви панели – 50 кв. м.; 

 Място за поставяне на водоноски – 10 кв. м.; 

 Зона за свободно пребиваване – 900 кв. м.; 

 Обща площ на имотите – 6185 кв. м. 

 Заета площ – 4 % 

 

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

инвестиционни предложения 

С изх. № 08-01-3117(6)/ 03.08.2015 г. РИОСВ – Варна съгласува извършването на 

сходна дейност – временен бивак, в ПИ 39493.31.168, землище с. Крапец. 

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и 

експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие  

ИП не предвижда строителни дейности, всички предвидени обекти са преместваеми. 

Не се предвижда изграждане на водовземни съоръжения и водовземане за питейни и други 

нужди. По време на експлоатацията на обекта ще се доставя вода с водоноски. 

 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и 

отпадъчни води 

По време на експлоатацията се очаква генериране на смесени битови отпадъци, 

които ще се обслужват от въведената система за сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци на територията на община Шабла. 

Предвижда се поставяне на комбинирани санитарни контейнери  - съчетание на 

тоалетна и душ, снабдени с пестящи вода батерии, резервоари за чиста и за обратна вода, 

със следните технически характеристики: душ кабини – 2 бр., мивки – 4 бр., тоалетни – 2 

бр., писоар – 2 бр., бойлер – 1 бр. Контейнерът се свързва с резервоари за чиста и за 

отпадъчна вода и е готов за употреба. Водата се загрява чрез бойлер, свързан към соларната 

система. Отпадъчните води се извозват до ПСОВ, когато е необходимо. 

 

д) замърсяване и вредно въздействие, дискомфорт на околната среда 

По време на монтиране и демонтиране на поставяемите обекти и при експлоатацията 

им, при реализацията на ИП, не се очаква извършване на дейности, които да причиняват 

замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

 

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

предложение  

Не се очаква възникване на аварии и/или бедствия по време на монтиране и 

демонтиране на поставяемите обекти и при експлоатацията им, при реализацията на ИП. 



 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби 

на Закона за здравето  

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, "Факторите 

на жизнената среда" са: 

а) води, предназначени за питейно-битови нужди; 

б) води, предназначени за къпане; 

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, 

лечебни или за хигиенни нужди; 

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; 

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; 

е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в 

жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии; 

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; 

з) курортни ресурси; 

и) въздух. 

С реализацията на инвестиционното намерение не се очаква да се наруши нито един 

от тези фактори. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

ИП ще се реализира в обхвата на следните общински поземлени имоти: 

 ПИ 39493.31.168, землище с. Крапец, общинска частна собственост, 4526 кв. м., 

трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: изоставено трайно насаждение; 

 ПИ 39493.31.169, землище с. Крапец, общинска частна собственост, 1659 кв. м., 

трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: изоставено трайно насаждение. 

Имотите са с обща площ от 6185 кв. м., а площта, заета от временни преместваеми 

обекти ще бъде 277 кв. м., поради което няма необходимост от допълнителни площи за 

временни дейности по време на монтирането и демонтирането им. 

 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, 

включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от 

приложение № 3 към ЗООС. 

Обектът ще функционира само през летния сезон – от 15 май до 15 септември, като 

обслужващите съоръжения ще бъдат монтирани в началото и демонтирани в края на 

посочения период, а през останалата част от годината ще се съхраняват извън терена. 

Строителни дейности няма да бъдат упражнявани – всички съоръжения, обект на ИП, 

представляват временни преместваеми съоръжения. 

Обслужването на обекта ще е от сезонни работници – 2 броя на цял работен ден и 1 

на половин.  

На обекта няма да бъдат налични опасни химични вещества от приложение № 3 на 

ЗООС. В близост до обекта, предмет на ИП, няма разположени предприятия/съоръжения, 

класифицирани с висок или нисък рисков потенциал. 

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Няма да се изгражда нова техническа инфраструктура, достъпът до имотите ще се 

осъществява по съществуващ полски път от с. Езерец. 

 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и 

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 



Обектът ще се експлоатира сезонно. Монтирането на обслужващите съоръжения ще 

става в средата на м. май, а демонтирането – до средата на м. септември. 

 

6. Предлагани методи за строителство. 

ИП не предвижда строителни дейности, всички предвидени обекти са преместваеми. 

Не се предвижда изграждане на водовземни съоръжения и водовземане за питейни и други 

нужди. По време на експлоатацията на обекта ще се доставя вода с водоноски. 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

В момента мястото се използва нерегламентирано за къмпинг. ИП предвижда 

организирано и контролирано разполагане на обекти за търговски и обслужващи цели – 

палатки върху дървени платформи и зона за свободно къмпингуване за каравани и палатки. 

Имотите са собственост на Възложителя. Целта е задоволяване на нуждите на ползвателите 

при максимално опазване и съхраняване на природните ресурси. 

 

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. 

Към внесеното с вх. № 08-01-2067/ 28.03.2018 г. в РИОСВ – Варна уведомление по 

чл. 4 от Наредбата за ОВОС са приложени скици и актове за собственост на имотите – 

предмет на ИП, които попадат в обхвата на ЗЗ BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“ по 

Директивата за опазване на дивите птици и ЗЗ BG0000621 „Езеро Шабла – Езерец“ по 

Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.  

Най-близко разположеното населено място е с. Езерец – на отстояние около 2000 м. 

от засегнатите имоти. Отстоянието от Шабленско езеро е около 750 м., а от Черно море 

около 50 м. 

 Чертежи, схеми и допълнителна информация са налични в ситуационната схема, 

приложена към настоящата информация на ел. носител. 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

Като съществуващи ползватели на земите в съседство се обособяват собствениците 

на ниви, пасища и мери. Към настоящия момент за съседни имоти няма заявени интереси и 

намерения за промяна предназначението на земята и ползването им. В близост има ПИ с 

променено предназначение за жилищни нужди, без това да е реализирано (ПИ 39493.26.46). 

Дейността, която се предвижда да се осъществява, не влиза в конфликт с ползването на 

околните терени и не са необходими специални мерки за съвместяването им. 

 

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. 

Със заповед № РД-970/ 28.07.2003 г. Черно море е обявено за чувствителна зона – 

водоприемник, който се намира или има риск да достигне състояние на еутрофикация. В 

тази връзка следва  всички агломерации с над 10 000 еквивалентни жители, които се 

заустват в него, да бъдат предмет на допълнително пречистване с цел отстраняване на 

биогенните елементи азот и фосфор до определените в разрешителното за заустване 

индивидуални емисионни ограничения. 



Със Заповед № РД-930/25.10.2010 г. поровите води във водно тяло палеоген-еоцен 

Варна – Шабла, с код BG2G00000Pg026, са определени като води, които са замърсени и 

води, които са застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници. 

Както е посочено в т. II.1.г, отпадъчните води от обекта ще се събират в резервоари 

към специално поставените за целта мобилни санитарни контейнери и ще се извозват до 

ПСОВ за пречистване. 

В района на инвестиционното няма санитарно-охранителни зони около 

водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, както и около 

водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди.  

Мястото на инвестиционното намерение попада в защитени зони „Шабленски езерен 

комплекс” и „Езеро Шабла - Езерец” от екологичната мрежа Натура 2000. 

 

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

на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

Не се налага извършване на други дейности свързани с инвестиционното 

предложение, като добив на строителни материали, нов водопровод и жилищно 

строителство. 

Електроснабдяването ще се осигурява почасово, чрез мобилна електроцентрала – 

слънчеви панели, поставени в югоизточната част на ПИ № 39493.31.169. Системата ще се 

разположи върху площадка с размери 4 х 5 метра. Фотоволтаичните модули ще се поставят 

в две редици, по три модула, ориентирани на юг. Фиксирането на модулите ще се реализира 

с помощта на опорна конструкция. С оглед на това дължината на кабелното трасе да е 

минимална, преминаването на кабелите ще се реализира в средната част на редовете с 

панели, там ще се постави и инверторния блок. В непосредствена близост до инверторното 

табло ще се разположи и акумулаторен блок, съставен от две батерии, стоманена кутия с 

капак, опорна скара и кабелна връзка.  

Мощността на мобилната електроцентрала ще е до 3,2 кВт, а капацитета до 19, 2 

кВт.ч. 

За поставянето й не е необходимо изработването на ПУП. 

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

Разрешение за временно ползване на земеделска земя по смисъла на чл.59а от ЗОЗЗ, 

Разрешение за поставяне по смисъла на чл.56 от ЗУТ. 

 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на 

географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под 

внимание, и по-конкретно: 

 

1. съществуващо и одобрено земеползване. 

ИП ще се реализира в обхвата на следните общински поземлени имоти: 

 ПИ № 39493.31.168, землище с. Крапец, общинска частна собственост, 4526 кв. 

м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: изоставено трайно 

насаждение; 

 ПИ № 39493.31.169, землище с. Крапец, общинска частна собственост, 1659 кв. 

м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: изоставено трайно 

насаждение.  

 



2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

ИП не засяга пряко или косвено мочурища, крайречни области, речни устия, тъй 

като такива не са налични в границите на засегнатите имоти.  

 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

ИП попада в границите на зона „А“ по смисъла на ЗУЧК. На изток имотите граничат 

с ПИ 39493.31.94 с НТП - пасище, мера и са на отстояние около 50 м. от морето. 

 

4. планински и горски райони; 

ИП не засяга планински райони. По начин на трайно ползване имотите предмет на 

ИП, представляват изоставени трайни насаждения. 

 

5. защитени със закон територии; 

ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но 

в близост до него се намира ЗМ „Шабленско езеро“, обявена със Заповед № РД-311 от 

24.01.1995 г. на Министъра на околната среда и водите.  

 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Имотите – предмет на ИП попадат в обхвата на ЗЗ BG0000156 „Шабленски езерен 

комплекс“ по Директивата за опазване на дивите птици и ЗЗ BG0000621 „Езеро Шабла – 

Езерец“ по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. 

 

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

С инвестиционното предложение няма да бъде засегнат ландшафт и обекти с 

историческа, културна или археологическа стойност. 

 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 

подлежащи на здравна защита. 

В близост до имотите, засегнати от реализацията на инвестиционното предложение, 

не са разположени територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 

подлежащи на здравна защита. 

 

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

като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда 

вследствие на реализацията на инвестиционното предложение: 

 

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. 

Дейностите – предмет на ИП, не са свързани с отделяне на вредни фактори или с 

консумация на жизненоважни суровини, поради което не се очакват негативни въздействия 

върху хората и тяхното здраве.  

При реализацията на инвестиционното намерение не се очаква създаването на зони с 

акустичен дискомфорт и източници на шумово натоварване. Няма да се излъчват рискови 

енергийни източници - шумове, вибрации, радиация и вредни физически и химически 

процеси и явления. 

Не се очаква отделяне на вредни емисии и запрашаване на въздуха над ПДК. 

Предвидената дейност не застрашава качествата на почвата и хумусния слой на земите в 

района. Въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси не се очаква. ИП 

няма да окаже вредно въздействие върху подземните и повърхностните води, ландшафта и 

климата в района. Територията – предмет на ИП не попада в обхвата на защитени 

територии по смисъла на ЗЗТ, предвид на което не се очаква въздействие върху 



биологичното разнообразие и неговите елементи в намиращите се наблизо защитени 

територии.    

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до инвестиционното предложение. 

ИП ще се реализира върху имоти, които попадат в границите на две защитени зони 

от Националната екологична мрежа – ЗЗ BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“, 

обявена със Заповед № РД-259/ 16.03.2010 г. на МОСВ и ЗЗ BG0000621 „Езеро Шабла – 

Езерец“, приета с Решение № 122// 02.03.2018 г. на Министерски съвет, за която все още 

няма издадена заповед. ИП не влиза в противоречие с постановените режими и забрани в 

Заповедта за обявяването на ЗЗ BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“. То ще се 

реализира върху имоти, които заемат 0,19 % от площта на ЗЗ „Шабленски езерен комплекс“ 

и 0,02 % от площта на ЗЗ „Езеро Шабла – Езерец“ предвид на което въздействието му върху 

елементите от НЕМ ще е нищожно. 

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

Инвестиционното предложение не предвижда използване и съхранение на опасни 

химични вещества и смеси по Приложение № 3 от ЗООС. Същото не е в близост до обекти, 

класифицирани като предприятия с висок и/или нисък рисков потенциал. На територията на 

община Шабла няма разположени такива обекти. 

Географското местоположение на терена и климатичните особености на района не 

дават предпоставки за възникване и развитие на процеси от типа ерозия, наводнения, 

заблатявания, обледявания и др.  

Характерът и същността на ИП не предполага възникване на инциденти при 

реализацията му. 

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно). 

Общото въздействие на ИП върху околната среда се оценява като незначително или 

ограничено, обратимо, периодично и незначително. Не се налага приемане на специални 

ограничителни мерки при реализацията му. 

 

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.). 

Обхватът на въздействие ще е ограничен и локален в границите на имота, в който ще 

се реализира инвестиционното предложение. Населението на община Шабла няма 

вероятност да бъде засегнато от неговата реализация. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Въздействието е с минимална вероятност, неинтензивно и без комплексност. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

Периодично – от средата на м. май до средата на м. септември, с обратимост на 

въздействието. 

 

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

инвестиционни предложения. 

Неприложимо. 



 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Ще бъдат предприети всички изискващи се по нормативна уредба мерки, с цел 

недопускане и предотвратяване на отрицателни въздействия върху населението, 

компонентите и факторите на околната среда. 

 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

Не се очаква. 

 

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. 

- третиране на всички образувани отпадъци при реализацията на ИП съобразно 

изискванията на ЗУО; 

- редовно почистване на съдовете за смет и комбинираните санитарни контейнери от 

обслужващите фирми. 

 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

На основание чл. 4 от Наредбата за ОВОС Възложителят е уведомил за ИП кмета на 

с. Крапец с писмо изх. № К-230-2/ 20.04.2018 г., а заинтересованите страни с обява, която е 

поставена на информационните табла в сградата на община Шабла и на кметството в с. 

Крапец и публикувана на Интернет страницата на община Шабла, на 20 април 2018 година. 

Към обявлението, до настоящия момент, няма проявен обществен интерес. 

След изтичането на законовия едномесечен срок община Шабла ще предостави 

информация и копия на становища, мнения и възражения, ако има постъпили такива, на 

компетентния орган, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 


